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vuorovaikutus 

ryhmässä  

(sosiaalinen 

funktio) 

- ilmapiiri on rakentava, hyvä ja 

oppimista tukeva, 

- ryhmässä jaetaan aktiivisesti tie-

toa toisille, 

- kuunnellaan toisia ja liitetään 

omat puheenvuorot toisten pu-

heenvuoroihin, 

- annetaan rakentavaa palautetta 

ryhmän työskentelystä, 

- ryhmä pystyy selvittämään mah-

dolliset ristiriita- ja ongelmatilan-

teet rakentavasti 

   - kaikki eivät ole kiinnostuneita 

ryhmätyöskentelystä, 

- vuorovaikutus ei ole tasapuo-

lista (ei anneta muiden pu-

hua, joku ei osallistu lain-

kaan), 

- ryhmässä syntyneitä ristiriita- 

ja ongelmatilanteita ei selvi-

tetä yhdessä rakentavasti 

keskustellen 

 

vastuunkanto 

ryhmän 

työskentelyssä  

(tehtäväfunk-

tio) 

- jokainen tekee töitä aktiivisesti 

projektin edistämiseksi, 

- jokainen on sitoutunut ryhmän 

tavoitteisiin ja työskentelyyn, 

- työnjako ryhmässä on oikeuden-

mukainen, 

- jokainen pitää kiinni sovituista ai-

katauluista 

   - vastuut ja työmäärä ovat epä-

tasaisesti tai epäselvästi ja-

ettu, 

- toiset työskentelevät enem-

män kuin toiset, 

- kaikki eivät ole sitoutuneet 

ryhmän tavoitteisiin ja työs-

kentele niiden saavutta-

miseksi, 

- sovituista aikatauluista ei pi-

detä kiinni 

 

keskustelujen 

teemat suh-

teessa ryhmä-

työhön 

(sosiaalinen ja 

tehtäväfunk-

tio) 

- ryhmän keskustelut käydään ra-

kentavassa ja analysoivassa hen-

gessä, 

- keskustelu pidetään aiheessa, 

- ryhmä keskustelee työskentelys-

tään ja arvioi sitä 

   - ryhmän jäsenten keskustelu 

on heikkoa, 

- keskustelu ei vastaa tehtä-

vänantoa, 

- viestintä ryhmän jäsenten vä-

lillä on heikkoa, 

- ryhmän jäsenet eivät keskus-

tele työskentelystään eivätkä 

arvioi sitä 

 

ryhmän toi-

minnan aktiivi-

nen seuranta  

(sosiaalinen ja 

tehtäväfunk-

tio) 

- ryhmä seuraa prosessia ja sen su-

juvuutta kaikissa ryhmätyön vai-

heissa, 

- ryhmä on asettanut ryhmätyölle 

tavoitteita yhdessä ja tarkkailee 

yhdessä asetettujen tavoitteiden 

toteutumista jatkuvasti, 

- ryhmä reflektoi omaa toimin-

taansa eri vaiheissa 

   - ryhmän prosessin seuraami-

nen on heikkoa, 

- ryhmä ei ole asettanut ryhmä-

työlle yhteisiä tavoitteita, 

- ryhmä ei seuraa asetettujen 

tavoitteisen toteutumista 
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