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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia lasten käsityksiä hyvästä opettajuudesta. Opettajuutta on tutkittu paljon, mutta 
tässä tutkimuksessa on haluttu nostaa enemmän esille juuri lasten ajatuksia. Opettaja on koulussa lasta varten ja siksi 
heidän ajatukset tuovat hyvän opettajuuden tarkasteluun mielenkiintoisen ulottuvuuden. Aiemmissa tutkimuksissa 
hyvästä opettajuudesta lasten käsitysten tarkastelu on jäänyt vähemmälle. Lisäksi tulevina opettajina olemme pohtineet 
paljon hyvää opettajuutta. 
 
Tutkimuksen aluksi on tehty kirjallisuuskatsaus aiheesta. Tämän teoriapohjan avulla on muodostettu tutkimusongelmat, 
joihin on pyritty saamaan vastauksia tekemällä empiirinen tutkimus. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. 
Tutkimusstrategiana on tapaustutkimus, jossa on fenomenografinen ote. Tutkimuksen aineisto on kerätty 
haastattelemalla kahta 1.-luokkalaista ja kahta 6.-luokkalaista. Haastattelut järjestettiin parihaastatteluna niin, että 
molemmat 1.-luokkalaiset saivat olla haastattelussa yhtä aikaa, samoin kuin molemmat 6.-luokkalaiset. 
Puolistrukturoidun teemahaastattelun mukaisesti haastattelukysymysten pohja oli valmiina, mutta kysymysten 
teemoista sai puhella vapaasti.  
 
Haastattelu äänitettiin, jonka jälkeen se litteroitiin eli kirjattiin. Litterointien pohjalta on tehty aineiston analyysi 
fenomenografisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaan. Aineiston ilmaukset on pelkistetty yhdeksi tai kahdeksi 
sanaksi. Pelkistetyistä ilmauksista etsittiin yhdistäviä ja erottavia tekijöitä, joiden mukaan aineistoa on luokiteltu kahden 
tason kategorioihin. Lopullisten kategorioiden pohjalta muodostuivat tutkimuksen tulokset. 
 
Lasten käsitykset hyvästä opettajuudesta on kategorisoitu seuraaviin luokkiin: opettajan persoonallisuus, vuorovaikutus 
ja sosiaaliset taidot, auktoriteetti ja kuri, didaktiset taidot ja eettinen toiminta. Nämä olivat siis tutkimuksen 
analysoinnin lopulliset pääkategoriat. Opettajan persoona koettiin tärkeäksi osatekijäksi hyvää opettajaa. Erityisesti 
lapset korostivat sitä, että hyvä opettaja on rauhallinen. Hyvä opettaja kommunikoi lasten kanssa, osaa pitää kurin 
luokassa ja hänellä on auktoriteettia. Hyvän opettaja osaa opettaa hyvin ja suunnittelee opetustaan oppilaille sopivaksi. 
Hyvä opettaja toimii myös eettisesti oikein: hän kohtelee kaikkia oppilaita tasapuolisesti ja neuvoo heitä. Kaikki 
haastateltavat kokivat heidän käsitysten hyvästä opettajuudesta syntyneen omista opettajakokemuksista. 
 
Tutkimus on toteutettu lasten normaalissa elinympäristössä. Kysymykset laadittiin siten, että tutkimuksen kannalta 
lapsilta saisi mahdollisimman tarkasti tutkimusongelmiin vastaavat ajatukset. Kysymysten muotoilu tehtiin lapsille 
mahdollisimman helpoksi ymmärtää. Tutkimusta on toteuttanut kaksi tutkijaa yhteistyössä, jolloin analyysivaiheen 
tulkinnat ovat luotettavampia. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös se, että tutkimuksen eri vaiheet on pyritty 
selittämään ja kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Lisäksi tutkimuksen muita luotettavuustekijöitä on pohdittu 
jatkuvasti tutkielman teon aikana.  Verrattuna aiempiin tutkimuksiin tulokset ovat paljon samansuuntaisia, jolloin ne 
ovat melko yleisiä. Tapaustutkimuksessa ei pyritä yleistettävyyteen, koska tapaukset ovat aina ainutlaatuisia.  Tässä 
tutkimuksessa mielenkiintoisena aineistosta nousi esiin opettajan eettinen toiminta, jota ei aiemmissa tutkimuksissa niin 
ole painotettu.  
Tutkimusta voisi jatkaa hankkimalla laajemman aineiston tai tekemällä pidempää yhteistyötä tutkittavien kanssa. 
Tutkimusta voisi myös laajentaa siten, että siihen otettaisi mukaan esimerkiksi tutkittavien havainnointia tai videointia 
vuorovaikutuksessa opettajan kanssa, opettajan haastattelua sekä oppilaan ja opettajan yhteistä pohdintaa hyvästä 
opettajuudesta. 

Asiasanat  auktoriteetti, didaktiset taidot, eettisyys, fenomenografia, hyvä opettajuus, kvalitatiivinen tutkimus, käsitys, 
opettajuus, persoona, tapaustutkimus, vuorovaikutus
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1 JOHDANTO 

Näin kuudennen luokan oppilas kuvasi 

sitä, millainen opettaja hänellä on ollut. Jokainen opettajaopiskelija on varmasti miettinyt, 

millainen olisi hyvä opettaja ja haluaisi olla juuri sellainen. Kuitenkin, kuten oppilaan ker-

toma antaa ymmärtää, opettaja saa olla oma itsensä, eikä tarvitse pyrkiä täydellisyyteen. 

Riittävän hyvä opettaja on oppilaankin mielestä tarpeeksi. Tämä sisältää ajatuksen siitä, 

että hyväksytään opettaja inhimillisenä ihmisenä kuten kaikki muutkin. 

Hyvää opettajuutta on tutkittu paljon ja siitä löytyy monia julkaisuja. Tutkimukset, joissa 

tutkitaan kyseistä aihetta lasten näkökulmasta, ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Kun 

katsotaan aikoja taaksepäin, lapsilla ei välttämättä ole ollut mahdollisuutta ja lupaa kertoa 

mielipiteitä hyvästä opettajuudesta. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa tuodaan enemmän 

esille juuri lasten ajatuksia hyvästä opettajuudesta. 

Omista koulukokemuksista muistamme, kuinka merkittävä opettajan rooli oli oppimisen ja 

motivaation kannalta. Joskus hyvä opettaja merkitsi jopa enemmän kuin itse oppiaine. 

Huono opettaja sai suurenkin innostuksen laantumaan mielenkiintoisesta oppiaineesta. 

Toisaalta hyvä opettaja osasi motivoida ja innostaa, vaikka opiskeltava aihe ei sytyttänyt-

kään halua opiskella.  

Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää 1.- ja 6.luokan oppilaiden käsityksiä hyvästä 

opettajuudesta. Tarkoituksena on myös yrittää saada selville, mistä lasten käsitykset tule-

vat. Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat seuraavat: Mistä opettajuus rakentuu? Millaisia 

käsityksiä lapsilla on hyvästä opettajuudesta? Mistä lasten käsitykset tulevat? 

Tutkimuksen tähdellisyyttä perustelee se, kuinka tärkeää hyvän opettajuuden pohdinnassa 

on ottaa selvää myös oppilaiden näkemyksiä kyseisestä asiasta. Oppilaiden ajatukset laa-

jentavat hyvän opettajuuden näkökulmaa tärkeällä tavalla. Lasten ajatusten esille tuominen 

on merkityksellistä, sillä opettaja on koulussa aina lasta varten. 

Tutkimuksen ajatuksena ei ole se, että kaikista opettajista pitäisi kouluttaa samanlaisia , 

juuri oppilaiden mielipiteiden mukaisia opettajia. Ensinnäkin pelkkä lasten näkökulma 

hyvään opettajuuteen ei riitä, vaan pyrkimyksenä on tuoda tämä vain yhtenä lisänä hyvän 

opettajuuden tarkasteluun. Tärkeintä on opettajan oman persoonallisuuden ja vahvuuksien 

aito käyttö opetustyössä. 
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2 OPETTAJUUS 

Monet eri tekijät vaikuttavat opettajuuteen. Opettaja rakentaa omaa opettajuuttaan per-

soonastaan ja elämänkokemuksestaan käsin ja kasvaa työnsä mukana koko ajan. Opetta-

juus voidaan käsittää laajana opettajan työn kuvauksena, joka pitää sisällään opettajan suh-

tautumisen työhönsä senhetkiseen oppimiskäsitykseen perustuen. Tämä suhtautuminen on 

jokaisella erilainen, joten kahta samanlaista opettajuutta ei ole olemassa. Vertasen mukaan 

opettajuus rakentuu professionaalisuuden, persoonan ja sosiaalisuuden vuorovaikutuksessa. 

(Vertanen 2002, 95, 108 109.)  

Patrikainen (1999, 151) määrittelee opettajuuden muodostuvan siitä, mitä eri tilanteisiin 

osallistuvat opettajat havainnoivat ja miten konstruoivat käsitteitään.  Näin yleistä ilmen-

tymää opettajuudesta ei voida luoda, vaan sen voidaan katsoa olevan kompleksista, moni-

ilmeistä ja -ulotteista. Eettisyyttä on syytä painottaa opettajuudesta puhuttaessa, sillä opet-

taja on työssään jatkuvasti suhteessa toisiin ihmisiin.  

Luukkaisen (2005, 17 19) mukaan opettajuutta voidaan lähestyä tarkastelemalla opettajan 

ammatillista kehittymistä opettajaksi kehittymisen näkökulmasta, ei siis ainoastaan käy-

tännön työn näkökulmasta. Opettajuuteen kuuluu paljon muutakin kuin opettamista ja ope-

tustyön teknistä taitamista. Kuitenkin opettaminen on keskeinen osa opettajuutta. Opetta-

juuden tarkasteluun vaikuttavat uudet oppimisympäristöt ja kumppanuudet, muutosproses-

sin kohtaaminen sekä erityisesti työyhteisöllisyys.  

Fullanin (1996, 221 224) ja Kohosen (1997, 272 273) mukaan opettajuus on opettajan 

jatkuvaa kehittymistä ja uudistumista tietyillä tiedon ja taidon osa-alueilla.  Näitä  osa-

alueita ovat opettaminen ja oppiminen, kollegiaalinen yhteistyö, oppimisympäristö ja uudet 

kumppanuudet, tutkiva ote työhön ja itsensä näkeminen jatkuvasti oppivana, muutospro-

sessien kohtaaminen sekä eettinen päämäärä. Kyseinen jaottelu sisältää vahvasti muutok-

sen kohtaamisen ja kollegiaalisuuden merkityksen, jotka ovat Luukkaisen (2004, 93 94) 

mukaan jääneet liian vähälle huomiolle opettajuutta pohtiessa. Tämän vuoksi hän on nos-

tanut väitöskirjassaan juuri Fullanin ja Kohosen tekemän jaottelun hyvin tärkeäksi. Luuk-

kainen toteaakin opettajuuden olevan yhä enemmän muutoksien kohtaamista. (Luukkainen 

2004, 191.) 

Ihmisten mielissä opettajuudesta on olemassa yleisilmentymä, johon liitetään tietynlaisia 

ominaisuuksia. Opettajuuteen vaikuttavat opettajan persoonallisuus sekä omien käsitysten 
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ja kokemusten pohjalta rakentuvat mielikuvat opettajuudesta. Siksi eri opettajien suhtau-

tumiset työhönsä eivät koskaan ole samanlaisia, ja yleistä opettajuutta on mahdoton määri-

tellä. Kuitenkin opettajan työ vaatii jokaiselta opettajalta muun muassa vastuuta, sitout u-

mista ja halua omaan työhön.  

Nykyaikana korostetaan voimakkaasti opettajan kollegiaalisuutta ja valmiuksia kohdata 

muutoksia. Koulu on jatkuvan muutoksen ja kehittämisen kohteena, ja opettajien pitäisi 

ehtiä mukautua kehityksen tuomiin haasteisiin. Opettajien välinen yhteistyö on myös tässä 

tilanteessa oiva apuväline opettajan työhön: kaikista haasteista ja vastoinkäymisistä ei tar-

vitse selvitä yksin.  

2.1 Mistä opettajuus rakentuu? 

Opettajuus rakentuu opettajan omasta sekä yhteiskunnan näkemyksestä opettajan työstä. 

Opettajan omaan näkemykseen vaikuttavat käsitys ihmisestä, tiedosta ja oppimisesta. Kos-

ka opettajan työllä, lasten kasvatuksella ja opetuksella on niin vahva tulevaisuuden yhteis-

kunnallinen merkitys, on nykyajan yhteiskunnalla omat vaatimuksensa opettajuudelle. 

Edellä mainittujen näkemysten lisäksi tärkeän ulottuvuuden jokaiselle opettajuudelle antaa 

opettajan oma persoonallisuus. Kaikilla ihmisillä, myös opettajilla, on omat persoonalliset 

piirteensä, jotka näkyvät heidän ajatuksissaan ja toiminnassaan koko ajan. Näihin henkilö-

kohtaisiin ja synnynnäisiin ominaisuuksiin ei voi suuresti vaikuttaa. 

2.1.1 Opettajan ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitys 

Luukkainen (2004, 191) pitää opettajan ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitystä opetuksen poh-

jana. Opettajan oletetaan sisäistävän nämä kolme keskeistä käsitettä, jotka opetussuunni-

telmassakin mainitaan. Kyseisten käsitteiden pohjalta hänen tulee kehittyä ammatissaan 

tiedonjakajasta oppilaiden oppimisprosessin ohjaajaksi. Tällöin hänen tehtävänä on tukea 

ja auttaa oppijaa itseohjautuvuuteen, saamaan tukeva ote oman kasvunsa ja oppimisensa 

ohjaksista. (Mäkinen 1998, 2 3.)  

Ihmiskäsitys luo perustaa erilaisuuden ja erilaisten oppijoiden ymmärtämiseen. Ihmiskäsi-

tykseen sisältyy myös eettinen ulottuvuus ja kollegiaalinen reflektio. Oppimiskäsityksen 

sisälle luetaan oppiminen, opettaminen, motivaatio ja oppimisympäristö. Oppimiskäsityk-

set ovat muuttuneet ja muuttuvat koko ajan. Oppimista tapahtuu joka paikassa, muuallakin 
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kuin luokassa opettajan välittömässä ohjauksessa. Tiedonkäsitys luo pohjaa oppimiskäsi-

tykselle eli oppimisen tarkastelulle. Tiedonkäsitteellä tarkoitetaan tiedon luonnetta, tietojen 

merkitystä sekä tiedon käyttöä. (Luukkainen 2004, 191; Patrikainen 1999, 118 119.) 

Ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitykset heijastuvat opettajan käyttöteoriassa. Tämä itse työs-

tetty käyttöteoria, näkemys omasta työstä ja sen perusteista, on pohjalla opettajan työssä. 

Opettajuuden yhdeksi keskeisimmäksi lähtökohdaksi todetaan opettajan tiedostava ote it-

sestä, yhteiskunnasta ja koulutuksen tehtävästä. Työkokemukset ja kollegiaalinen reflek-

tointi muokkaavat käyttöteoriaa. (Luukkainen 2004, 157, 191.) Opettaja kehittää käyttöteo-

riaansa myös oman henkilökohtaisen reflektoinnin avulla ja se vaikuttaa opettajan suhtau-

tumiseen työtään kohtaan (Kosunen 2002, 59). Väisänen ja Silkelä (2000, 138) tiivistävät 

käyttöteorian uskomuksiksi, joiden varassa opettaja ohjaa omaa työtään. Käyttöteoriassa 

tulee ilmi opettajan henkilökohtainen käsitys laadukkaasta opetuksesta, jonka on havaittu 

vaikuttavan opetustoteutukseen (Aaltonen & Pitkäniemi 2002, 182).  

Käyttöteorian lisäksi opettajan valintojen takana on hänen henkilökohtainen kasvatusnä-

kemys, jonkinlainen kasvatusteoria (Luukkainen 2004, 191). Syrjälä (1996, 138) kirjoittaa 

että ymmärtääksemme opettajan ammatillista kasvua, sitä täytyy tutkia laajemmassa yh-

teiskunnallisessa ja historiallisessa ympäristössä. Opettajan subjektiiviseen kasvatusteori-

aan vaikuttavat niin opettajankoulutus, kuin omat opiskelu- ja oppimiskokemukset (Cal-

derhead 1988, 62). Tämän subjektiivisen tiedon lisäksi puhutaan myös opettajan persoonal-

lisesta tiedosta, johon sisältyy niin sanottua hiljaista, sanatonta tietoa. Luukkainen on tul-

kinnut Fullanin ja Hargreavesin (1995, 30 31) teoksesta tämän tiedon olevan opettajan 

sisäistä ymmärrystä ja uskoa tekemisiinsä. (Luukkainen 2004, 156.) 

Opettaja tekee työssään erilaisia ratkaisuja oman ajatusmaailmansa pohjalta. Kasvatustyös-

sä hänellä täytyy olla jokin näkemys kasvatuksesta, niin sanottu kasvatusteoria. Tämä on 

jokaisella opettajalla henkilökohtainen ja opettajan omat aiemmat kokemukset vaikuttavat 

vahvasti sen taustalla. Toki kokemukset vaikuttavat myös käsitykseen laadukkaasta ope-

tuksesta ja opettamisesta. Myös edellä mainittu käyttöteoria ohjaa opettajan toimintaa. Li-

säksi opettajan käsitys tiedonmuodostuksesta, erilaisista oppijoista ja oppimistavoista 

suuntaavat opettajan suunnittelemaa ja toteuttamaa opetusta. 
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2.1.2 Opettajan persoona 

Opettajuuteen liittyy hyvän opettajan ominaisuuksien lisäksi synnynnäisten ominaisuuksi-

en jalostaminen ja kehittäminen. Vertanen (2002, 110) pitääkin persoonallisuutta yhtenä 

keskeisimpänä opettajuuden osatekijänä. Se on tärkeä koulun vuorovaikutustilanteiden 

kannalta. Opettaja toimii työssään kasvattajana ja rohkaisijana, jonka tärkein tehtävä on 

kasvattaa oppilaista hyviä, tasapainoisia ja elämänhaluisia ihmisiä, joilla on valmiuksia 

osallistua yhteiskunnan rakentamiseen. Oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseksi opetta-

jalla tulee itsellään olla terve itsetunto ja vahva persoonallisuus. (Luukkainen 2005, 21.) 

Vertasen mukaan (2002, 110) persoonallisuus tuo opettajuuteen näkyvän ja vaikuttavan 

osan. Se nähdään opettajan tärkeimpänä työvälineenä. Opettaja kasvaa ihmisenä ja oma-

leimaisena persoonana. Toteuttaahan jokainen opettaja opettajuuttaan omalla persoonal-

laan. Opettajalla pitää olla terveen itsetunnon ja vahvan persoonallisuuden lisäksi itseoh-

jautuvuutta, vastuunottoa, luovuutta ja innovatiivisuutta.  

Persoonallisuus on koko opettamisen ydin. Se on opettajan työkalu: opettaja ihmisenä koh-

taa toisen ihmisen, oppilaan. Persoonallinen opettaja voi auttaa lasta kasvamaan omaksi 

persoonaksi: vain persoonallisella tavalla toimiessaan opettaja voi vaikuttaa lasten persoo-

nallisuuteen sekä ohjata ja tukea lasten kasvamista persoonallisuuksiksi. (Hellström 2008, 

179.) 

Opettajuuteen liitetään helposti mielikuvia erityisen taitavasta ja viisaasta ihmisestä. Opet-

tajan haluttaisi olevan täydellinen ja erehtymätön. Tärkeää kuitenkin on, että opettaja voi 

toimia työssään todellisena ja inhimillisenä ihmisenä, esittämättä hyvän opettajan roolia ja 

kätkien samalla oman minänsä. Gordonin mukaan opettajat voisivat jättää naamionsa ko-

konaan ja olla sitä mitä ovat: ihmisiä. (Gordon 1979, 21.) 

Tärkeää olisi, että opettajuudesta puhuttaessa persoonallisuutta ei unohdettaisi taka-alalle 

opetustaitojen hallinnan ollessa vallalla. Opettajuuteen kohdistuvat odotukset ja haasteet 

asettavat suuria vaatimuksia jokaisen opettajan persoonallisuudelle. Sen vuoksi jo opetta-

jakoulutuksessa tulisi huomioida opettajien henkilökohtainen persoonallinen kasvu ja sen 

tukeminen. (Niemi 1986, 88 90.) 

Puheet opettajan persoonallisuudesta saattavat herättää opettajissa ärtymystä. Tällöin ol-

laan tekemisissä hänen henkilökohtaisten ominaisuuksien kanssa ja opettajista voi tuntua, 

että  heitä  pyritään  samaistamaan  tietynlaisen  hyvän  opettajan  muottiin.  Toisaalta  persoo-
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nallisuudesta puhuminen laajentaa opettajan työn perinteistä kuvausta tiedon ja taidon vä-

littämisestä ja näin kannustaa opettajia työssään. Persoonallisuus tuo opetuksen kuvauk-

seen uuden taidemaisen merkityksen, jossa korostuu opettajan ja oppilaan välinen persoo-

nallinen vuorovaikutus. (Niemi 1986, 81 82.) 

Opettaja on jatkuvasti työssään vuorovaikutuksessa oppilaiden ja muiden ihmisten kanssa. 

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa näkyy aina osapuolien persoonalliset piirteet ja ne 

vaikuttavat siihen, millaiseksi vuorovaikutus kehittyy. On olemassa joitakin persoonalli-

suuden piirteitä, joita kaikilla opettajilla ajatellaan olevan. Ihmiset, jotka hakeutuvat opet-

tajiksi, voivat olla joiltakin osin samanlaisia. Tärkeämpää on kuitenkin korostaa jokaisen 

opettajan omaa persoonaa.  

2.1.3 Yhteiskunnan ja opettajan näkemys opettajuudesta 

Opettajuus koostuu monista tekijöistä. Se on kuva opettajan työstä, johon vaikuttavat nor-

maalin arjen työtaidot sekä yhteiskunnan odotukset ja vaatimukset (Luukkainen 2004, 91). 

Väitöskirjansa esipuheessa Vertanen (2002, 3) kirjoittaa 

hankittu pysyvä ominaisuus vaan se kehittyy yhteiskunnan ja työelämän koulutusnäkemys-

aina myös työyhteisö ja yhteiskunta, joiden kanssa toimitaan. (Vertanen 2002, 95 96.) 

Välijärven (2005, 110) mukaan opettajan työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus ilmenee 

muutamien vuosikymmenten päästä ja siksi opettajia ja koulutusta koskevat ratkaisut ovat 

koko yhteiskuntaa koskevia. Opettajuuden yhteiskunnallisen luonteen takia se on aina vah-

vasti sidoksissa perinteeseen ja kulttuuriin. Tämän takia eri yhteiskunnan opettajuuksia ei 

voida verrata suoraan keskenään. Opettajuuden toisen ulottuvuuden, oman henkilökohtai-

sen ajattelun ja toiminnan suuntaamisen vuoksi jokaiset opettajuudet ovat keskenään erilai-

sia. Näistä johtuen kahta samanlaista opettajuutta ei ole olemassa. (Luukkainen 2005, 18

20; Luukkainen 2004, 91.)  

Välijärvi (2005, 110, 114) kirjoittaa yhteiskunnan muutoksen osuvan usein suoraan opetus-

työn ytimeen, jolloin opettaja joutuu yhä uudelleen ja uudelleen jäsentämään omaa amma-

tillista osaamistaan. Tulevaisuudessa opettajuus on jatkuvaa uuden etsimistä ja kokeilemis-

ta. Tähän suuntaan työyhteisö ja yhteiskunta ovat myös muuttumassa, eikä ainoaa oikeaksi 

koettua mallia olekaan.  



7 
 

 

Kohosen & Kaikkosen (1998, 130) mukaan yhteiskunnan rakennemuutosten vuoksi koulun 

opetustyö muuttuu yhä vaativammaksi. Yhteiskunnan vaikutuksesta johtuen opettajuuden 

voidaan katsoa olevan vahvasti aikaan sidottua. Siksi sen osatekijöiden sisällöt ja painotuk-

set ovat erilaiset eri aikoina. Historian perusteella opettajuuteen liitetään ajasta riippumatta 

ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitykset, sisällön hallinta, eettisyys, itsemääräämisoikeus, rooli 

yhteiskunnallisena toimijana ja välttämättömyys kehittää omaa työtään. (Luukkainen 2004, 

91.) 

Opettajan oppimisen ja opetuksen suunnittelu laajalle perustalle tarvitsee tuntemusta yh-

teiskunnan toimintamekanismeista sekä sosiaalisesta ja teknologisesta rakenteesta. Opett a-

jien tulisi huomioida ajankohtaisia tapahtumia oppilaan henkilökohtaiselta tasolta aina glo-

baalille tasolle. Tämän tarkoituksena on pyrkimys liittää opiskeltavat asiat todelliseen ar-

kimaailmaan ja synnyttää oppilaissa halu osallistua aktiivisesti yhteiskunnan asioihin. 

(Luukkainen 2005, 21.) 

Vaikka yhteiskunnalla on suuri merkitys opettajan työhön, jokainen opettaja toimii tehtä-

vässään oman näkemyksensä mukaisesti ja määrittää opettajuuttaan myös itse. Opettajuu-

teen kuuluu opettajan omat pohdinnat työnsä tavoitteista sekä niihin pääsemisestä. Tule-

vaisuudessa kollegiaalisuuden lisääntymisen myötä nämä pohdinnat tulevat olemaan kas-

vavassa määrin yhteisöllistä toimintaa, jossa yhdistetään erilaisia näkökulmia ja erilaista 

osaamista. Opettajuutta voidaan siis lähestyä kahdesta ulottuvuudesta: yhteiskunnan edel-

lyttämästä orientaatiosta opettajuutta kohtaan sekä opettajan henkilökohtaisesta orientaat i-

osta tehtäväänsä kohtaan. Opettajuuden määritelmä on tiivistettynä käsitys opettajan tehtä-

västä yhteiskunnassa. (Luukkainen 2004,91; Luukkainen 2005, 13.) 

Kaiken kaikkiaan opettajuus rakentuu jokaisella opettajalla hyvin erilaiseksi oman persoo-

nan sekä kasvatus- ja käyttöteorian vaikutuksesta. Yhteiskunnan odotukset ja vaatimukset 

opettajille ovat kaikille samat. Edellä mainittujen perusteella jokainen opettajuus muodos-

tuu juuri sellaiseksi, mikä kullekin opettajalle parhaiten sopii. Opettajan työssä edellytetään 

t-

minaisuuksiksi luettaisikaan. Toki oman työn pohdinnalla ja reflektoinnilla, sekä 

myös kollegiaalisella reflektoinnilla opettajan tulee kehittää omaa työtään ja opettajuuttaan 

jatkuvasti. Opettajuuteen kuuluu valmius itsensä kehittämiseen ja kehittymiseen. 
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2.2 Opettajan työ 

Opettajan työ on muiden kouluttamista. Siihen kuuluu opettamisen lisäksi paljon muuta, 

muun muassa kasvatusta ja tukemista sekä muita opetustyötä tukevia tehtäviä, kuten ope-

tussuunnitelmatyötä, yhteistyötä vanhempien ja kollegoiden kanssa sekä monenlaiseen 

koulutoimintaan osallistumista. Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on vahvasti opetta-

jan työn ydintä. Se vaatii monenlaisia vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja. Itse opettami-

nen  on jatkuvaa vuorovaikutusta oppilaiden kanssa. Opettajan työ on myös vaikuttamista 

muihin ihmisiin, mikä tuo opettajuuteen eettisen ja autonomisen ulottuvuuden.  

2.2.1 Kasvatus ja opetus 

Hirsjärven mukaan kasvatus on teoista koostuva prosessi, joka ohjautuu tiettyjen aikomus-

ten mukaisesti. Kasvatusta voidaan tarkastella myös prosessina, joka täyttää seuraavat kri-

teerit. Yksi näistä on ajatus, että kasvatuksessa siirrämme jotakin arvokkaana pidettyä seu-

raaville sukupolville. Toiseksi kasvatuksen ajatellaan sisältävän kognitiivista tietoa ja sen 

lisäksi vaaditaan ymmärrystä tiedolle. Kolmantena tulevat metodit ja erityisesti se, etteivät 

kaikki metodit ole kasvatuksessa sallittuja. (Hirsjärvi 1985, 42 46.) 

Siljander taas painottaa, ettei kasvatusta voi ajatella prosessina, vaan se on ymmärrettävä 

toimintana. Kasvatustoiminta on päämääräsuuntautunutta: tavoitteellista, tarkoituksellista 

ja tietoista toimintaa. Kuitenkaan lopullista lopputulosta ei tarkalleen voi sanoa. Lisäksi 

kasvatuksen piirteisiin Siljander lukee pedagogisen interaktion: ihmisten välisen vuorovai-

kutuksen, jolla tässä tarkoitetaan kasvattajan ja kasvatettavan välistä vuorovaikutusta ja 

suhdetta. Se, että interaktio ei ole tasavertaista, tekee suhteesta pedagogisen. Kasvattajan 

asema on erilainen kasvatettavaan nähden ja se tekee pedagogisesta interaktiosta epäsym-

metrisen, minkä Siljander nostaa yhdeksi tärkeäksi kasvatuksen piirteeksi. Kasvattajalla on 

vastuu muun muassa sosiaalisten kompetenssien tuottamisesta kasvatettavalle ja hänen 

itsenäisen toimintakyvyn kehittymisestä. Kasvatuksen tehtävänä on muun muassa vapaut-

taa kasvatettava ohjausvallasta, jota kasvatuksen toiminnassa esiintyy erityisesti kasvatet-

tavan näkökulmasta katsottuna. Tästä muodostuu pakon ja vapauden ristiriita, mikä näkyy 

kasvatuksessa ja se luetaan yhdeksi kasvatuksen piirteeksi. (Siljander 2002, 25 28.) 

Kasvatuksella on suuri merkitys opettajan työssä. Viime aikoina kasvattamisen ja opetta-

misen suhteessa on tapahtunut selkeä muutos kasvatuksen korostamisen suuntaan.  Kasva-
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tuksesta on erotettavissa erilaisia näkökulmia. (Luukkainen 2004, 85 86.) Esimerkiksi Aal-

tola (1991, 4 5) erottelee kasvatuksen adaptiivisen ja kriittisen aspektin. Adaptiivisella 

kasvatuksella hän tarkoittaa tavoitetta kasvattaa nuoria tulemaan toimeen oman aikansa 

yhteiskunnassa. Tähän kuuluvat yhteiskunnan normien sekä tarvittavien tietojen ja taitojen 

oppiminen ja omaksuminen. Pelkkä sopeutuminen yhteiskuntaan eri riitä, vaan kasvatetta-

van on kyettävä arvioimaan itseään ja yhteiskuntaa kriittisesti. Kasvatuksen kriittisessä 

näkökulmassa on kyse muutoksen ja toisin olemisen mahdollistamisesta.  

Käytännön kasvatustoimintaan vaikuttaa kasvattajan näkemys lapsesta. Ihmistä koskevien 

uskomusten, tietojen ja arvostusten järjestelmä määrittävät ihmiskäsitystä, joka on yhtey-

dessä myös maailmankuvaan ja katsomukseen. Ihmiskäsitykseen sisältyy eettinen näkö-

kulma, mistä ihmisyydessä viime kädessä on kysymys. Kasvattajan ihmiskäsitykseen vai-

kuttaa väistämättä ympäröivän yhteiskunnan ihmiskäsitys. Ihmiskäsitys sisältää jonkinla i-

sen kokonaisuuden. Tätä on vaikea määritellä tarkasti, sillä se sisältää käsitteitä, joilla on 

monia ulottuvuuksia. (Hirsjärvi 1985, 91, 95, 97.) 

Opetukseen liitetään idea sisällöstä, joka opetuksen avulla saatetaan oppilaan oppimisen 

kohteeksi. Opetuksessa puhutaankin pedagogisesta vuorovaikutuksesta, jossa opettaja, op-

pija ja sisältö muodostavat oppimisprosessin. Kasvatukseen verrattuna ero näkyy esimer-

kiksi siinä, että kasvatuksen ajatellaan olevan enemmän jatkuvaa kohtaamista, eikä siinä 

ole määrättyä sisältöainesta, joka oppilaalle välitetään. Kasvatuksessa kasvattajan ja kasva-

tettavan suhde on välitön. (Siljander 2002, 51.) 

Perinteisesti opetuksen on ajateltu olevan sitä, että opettaja välittää tarvittavaa sisältöä op-

pilaalle, jota hänellä ei vielä ole. Nykypäivänä tämä määritelmä kuulostaa jo vanhentuneel-

ta ja keskeiseksi on noussut opettajan ja oppilaan rooli opetustapahtumassa. Opettajan työn 

tarkastelussa tulee aina olla keskeisimpänä oppijan tarpeet. Luukkaisen mukaan näkökul-

man kääntymisen oppilaan puoleen on aiheuttanut ajatus siitä, ettei toisen puolesta ole 

mahdollista oppia ja opettamisen tarkoituksena on kuitenkin tuottaa oppimista. Kehitty-

neellä informaatioteknologialla, muuttuneella tiedonkäsityksellä ja monipuolistuneella 

oppimisympäristöllä on myös ollut vaikutusta opetustapahtuman roolien muutokseen. 

(Luukkainen 2004, 85.) 

Opetus on opetustapahtuma, joka on vastavuoroista toimintaa. Siinä opettaja ja oppilaat 

muodostavat kaksi osapuolta. Opetuksessa opettaja ohjaa opetuksellaan oppilaiden opiske-

luja niin, että he saavuttavat opetussuunnitelmassa määritellyt tavoitteet. Opettaja luo op-
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pimisympäristön, mutta on myös itse aktiivinen toimija opetustapahtumassa. Oppilaan 

toiminta opetustapahtumassa on opiskelu, jonka toivottuna lopputuloksena on oppiminen. 

(Hellström 2008, 202 203.) 

Uusikylän (2003, 116) mukaan opetuksen lähtökohtana ovat opetuksen tavoitteet. Ne on 

jaettu karkeasti tiedollisiin tavoitteisiin , tunne-elämään ja asenteisiin sekä psykomotorisiin 

tavoitteisiin. Oppiaineen opetuksen lisäksi opettaja vaikuttaa opetuksellaan oppilaiden 

asenteisiin, minäkuvaan ja mielenterveyteen. Cohenin (1994, 20) määritelmä näkee ope-

tuksen tavoitteena ymmärtävän oppimisen ja korkeamman asteen ajattelun. Kun opetukses-

sa mahdollistetaan oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus sekä ajatusten vaihto ja oppimis-

ta työstävä keskustelu, päästään määritelmän mukaisesti paremmin näihin opetuksen ta-

voitteisiin.  

Kasvatuksen ja opetuksen merkitys on helppo nähdä opettajan työn olennaisena osana. 

Niiden tarkempi määrittely on haastavampaa. Opettajalla täytyy olla toimintansa takana 

jokin näkemys hyvästä kasvatuksesta, jonka mukaan hän kasvatustehtäväänsä toteuttaa. 

Opetus on opettajan yksi keino kasvattaa, ja sen ajatellaankin kuuluvan kasvatuksen ala-

puolelle. Opetus korostuu joskus liikaa opettajan työstä puhuttaessa, mutta kasvatus on 

kokoajan saamassa yhä suuremman roolin. 

2.2.2 Opettajan työn professioluonne 

Opettajuus kuuluu opettajan professioon, mutta käsitteet eivät ole synonyymejä. Professio 

on käsitteenä laajempi kuin opettajuus eli opettajuus on profession osatekijä. Profession 

käsitettä on vaikea määritellä, koska esimerkiksi eri tieteenalat käsittävät sen eri tavalla. 

Kansainvälisesti opettajuudesta puhuttaessa käytetään profession käsitettä. Opettajuus on 

käsitteenä suomalainen, eikä sille löydy suoraa vastinetta muissa kielissä. (Luukkainen 

2004, 48, 80.) 

Professiolla tarkoitetaan ammatillisuutta, ammattilaisuutta ja tietyn ammattikunnan erityis-

tä asiantuntijuutta.  Opettajuus nähdään tiedon, oppimisen ja kasvatuksen asiantuntijuute-

na.  Opettajat ovat oman työnsä ja työn uudistamisen parhaita asiantuntijoita. (Välijärvi 

2000, 161.) Opettajan työhön sisältyy yhteiskunnallista vastuuta ja yhteiskunnan hyvin-

voinnille merkittävien palvelujen tuottamista, joten opettajan ammattia voidaan pitää pro-

fessiona (Luukkainen 2005, 20, 41). Luukkainen (2004, 48) toteaa opettajan ammattiin 
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liittyvän asiantuntijuuden, autonomian ja eettisyyden puhuvan myös opettajan työn profes-

sioluonteen puolesta. 

Kulttuurissa vallitsevat arvot ovat aikaansa sidottuja. Nämä arvot yhdistävät ihmisiä ja 

vaikuttavat heidän elämässään. Ne ovat usein kirjoittamattomia ja lausumattomia, mutta 

niiden vaikutus on olemassa. Vahvaa autonomiaa on pidetty opettajan työssä aina itses-

täänselvyytenä, joka on yksi näitä kulttuurin kirjoittamattomia totuuksia ihmisen toimin-

nassa. (Luukkainen 2004, 103; Grimmet 1994, 76 78, 81, Huusko 1999, 34.)  

Ammatillista autonomiaa voidaan määritellä ammatinharjoittajan ammatillista toimintaa 

koskevien päätöksien ja valintojen tekemisen suhteellisena vapautena. Ammatilliseen au-

tonomiaan liittyy aina myös joitakin rajoituksia. Opetussuunnitelma antaa viitteet opettajal-

le opetettavista sisällöistä, mutta opettajan vastuulle jää se, miten hän asioita käy läpi.  

(Leino & Leino 1997, 88, 90.) 

Autonomiaan liittyy myös vastuu: autonomia on sisäistä vastuunottoa omasta työstä. Peda-

gogisten ratkaisujen kriittinen harkinta auttaa opettajaa oppilaita itsenäistävässä kasvatuk-

sessa, jolla pyritään oppilaan oman oppimisen ohjaamiseen. Opettaja on omakohtaisen 

vastuun ja yhteisvastuun kysymyksen äärellä: oma toiminta on suhteessa koulun toimin-

taan. Tulevaisuus on yksi tärkeä vaikuttaja oman ja koulun toiminnan arvioinnissa. Opetta-

jan on katsottava tulevaisuuteen erityisen oppijan näkökulmasta. (Luukkainen 2004, 65.) 

Uudella asiantuntijuudella kuvataan opettajan ammatillista identiteettiä. Se sisältää opetta-

jan vastuun oppilaistaan ja heidän oppimisestaan, oppimisen johtamisesta, omasta sisällö n-

hallinnasta ja pedagogisten taitojen ylläpitämisestä, omien opetuskäytänteiden arvioinnista 

sekä kollegiaalisesta yhteistyöstä koko koulun kanssa. Tässä korostuvat opettajan tutkiva 

suhtautuminen työhön, eettinen ammattilaisuus, sekä kriittisenä muutosvoimana toimimi-

nen työyhteisössä ja yhteiskunnassa. (Luukkainen 2004 61 62; Kohonen 1994, 38; Barrin-

ger 1993, 20.) Asiantuntemus edellyttää toiminnan ja sen pohtimisen jatkuvaa vuorovaiku-

tusta. Omalle toiminnalleen pitää osata olla kriittinen. Tässä opettajan autonomisuus oman 

työn ja itsensä kehittämisessä sekä arvioinnissa kasvaa. (Luukkainen 2004, 66.) 

Opettajan profession keskeinen osa on moraalinen ja eettinen ulottuvuus. Oppilaita pyri-

tään ohjaamaan kohti itsenäisyyttä ja itseohjautuvuutta, ja siksi eettisyys ja moraalisuus 

korostuvat. (Luukkainen 2004, 62; Goodlad 1990, 20 21.) Opettajan työ on eettistä toimin-

taa, johon lukeutuvat opettajan velvollisuudet oppilaita kohtaan, monenlaiset ihmissuhteet 
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ja toiminta yhteisössä. Oman toiminnan tarkoituksen pohtiminen syventää kasvattajan ee t-

tistä tajua. Opettaja omalla käytöksellään välittää eettisiä arvojaan oppilaille. Lisäksi opet-

tajan tehtävänä on niiden opettaminen. Opettajan työ on erottamattomasti sidottu arvoihin 

ja etiikkaan. (Kohonen 1994, 33, 37; Ahonen 2002, 73; Räsänen 2002, 109.)  

Opettajan ammatin professionaalisuudesta yksi osoitus on opettajan ammatin eettiset oh-

jeet, jotka kuitenkin on suunniteltu väljiksi jättäen varaa opettajan omalle harkinnalle.  Si-

toutuminen on opettajan ammattietiikan yksi keskeisimpiä kysymyksiä. (Tirri 1999b, 13

14.) Opettajan ammatin ammatilliset ja eettiset haasteet kulkevat käsi kädessä, eikä niitä 

voida erottaa toisistaan. Ne ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja muodostavat käytännön 

tiedon. (Tirri 1999b, 24.) 

Pedagogisena toimijana opettaja joutuu tekemään opetuksen tavoitteita ja päämääriä kos-

kevia valintoja. Näitä valintoja opettaja tekee arvojensa ja etiikkansa pohjalta, jotka ovat 

joko tiedostettuja tai ei. Opetussuunnitelmien muuttuessa opettajalle on jäänyt enemmän 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, jolloin lisääntynyt autonomia lisää myös va s-

tuuta. Siksi jokainen opettaja on arvokasvattaja ja moraalin opettaja tahtomattaankin. (Tirri 

1999b, 26 27; Uusikylä 2002, 13.)  

Oppilas on kehittymässä osaavaksi ja itseensä luottavaksi ihmiseksi. Eettisesti toimivan 

opettajan tehtävänä ja tavoitteena on tukea oppilasta tässä kehittymisessä. Koulussa oppi-

tuntien opettamisen lisäksi opettaja joutuu ottamaan kantaa moniin eettisiin kysymyksiin, 

esimerkiksi elämän kannalta yleisesti tärkeisiin kysymyksiin ja oppilaiden välisiin suhte i-

siin. (Ahonen 2002, 65 66.)  

Kenenkään kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisen eettinen ajattelu ei kehity ilman suh-

detta yhteiskunnassa laajemmin esiintyviin arvojen muutoksiin ja arvojen keskinäisiin pa i-

notuksiin. Arvojen ja ihanteiden muodostumiseen vaikuttavat myös yksilön omat henkilö-

kohtaiset elämänkokemukset. (Ahonen 2002, 70.) Ammattietiikkaa voidaan käsitellä joko 

yksilötasolla tai yhteisöllisellä tasolla: yksilö sitoutuu omiin ihanteisiinsa ja periaatteisiin-

sa, joista muodostuu hänen persoonallisen ammattikäytäntönsä perusta. Työyhteisöllä voi 

myös olla yhteiseen sopimukseen perustuva ammatillisten arvojen, periaatteiden ja käytän-

töjen kokonaisuus. Opettajan ammattietiikka edellyttää erityisesti oppijan ihmisarvon ja 

itsemääräämisoikeuden kunnioittamista sekä kykyä asettua hänen asemaansa ottaen huo-

mioon oppijan elämäntilanne, sillä opettaja on suhteessa etenkin juuri oppijaan. Opettajan 
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hyvään ammattietiikkaan kuuluu myös oman persoonallisuuden huoltaminen. (Lindqvist 

1998, 15 16; Tirri 1998, 29.) 

Opettajan ammattietiikka on vuorovaikutusta. Opettaja kohtaa työssään myös monia eetti-

siä ongelmia, jotka useimmiten aiheutuvat ihmisryhmien välisistä konflikteista. Näissä 

tilanteissa erityisesti opettajan ammattietiikkaan liittyy pyrkimys todellisuuteen ja tärkeä 

arvo opettajan ammattietiikan taustalla on oikeudenmukaisuus. (Tirri 1998; 23, 29.)  

Opettajan ammatti on eettinen ammatti sen vuoksi, että opetus ja kasvatus ovat  vahvasti 

sidoksissa arvoihin. Tällöin tausta-ajatuksena on paremmaksi muuttaminen: kasvaminen, 

kehittyminen ja sivistyminen. Opettajan työssä toisena osapuolena on vaikutuksille altis 

oppilas, joka ei aikuisen tavalla kykene arvioimaan omia oikeuksiaan, tiedon oikeellisuutta 

ja monipuolisuutta. Tämä tekee opettajan työstä eettisesti erityisen herkän. Opettajalla on 

suuri yhteiskunnallinen vastuu kasvattaessaan tulevaisuuden kansalaisia. Onhan opettaja 

tekemisissä oppilaiden kanssa suuren osan heidän senaikaisesta elämästään. (Räsänen 

1998, 33.) 

Eettisyys on yksi opettajan profession tekijöistä ja se liittyy todella vahvasti opettajan työ-

hön. Siksi se on tämän tutkimuksen profession käsittelyssä saanut jalansijaa enemmän. 

Työssään opettaja kohtaa monia tilanteita, joissa on mietittävä, millainen toiminta on eett i-

sesti hyväksyttävää. Professioon kuuluvat autonomia ja asiantuntijuus korostuvat opettajan 

oman työn tarkastelussa ja kehittämisessä. Opettajalla itsellään on suurin vastuu työstään ja 

hänellä on itsellään paras asiantuntemus oman työnsä kehittämiseen. 

2.2.3 Ihmissuhdeammatti ja vuorovaikutus 

Opettajuus on ihmissuhdeammatti, jossa täytyy osata joka hetkellä kohdata erilaisia ihmi-

siä. Oppilaiden joukko on hyvin heterogeeninen ja tulevaisuuden tavoite, kaikille yhteinen 

koulu, tuo varmasti normaalin luokanopettajan arkeen lisää erilaisuutta oppilaiden joukos-

sa. Opettajat tulevat tarvitsemaan yhä enemmän valmiuksia ja taitoja käsitellä asioita, jotka 

eivät välttämättä liity itse pedagogiikkaan tai lapsen turvallisuuteen ja kokonaiskasvuun. 

Lisääntynyt monikulttuurisuus tuo myös omat haasteensa opettajille. (Luukkainen 2004, 

198 200.) 

Opettajan ihmissuhdetyö on vaativaa. Opettajan kiire voi olla verottamassa aikaa kohtaa-

misilta ja sen turvin voi helposti vetäytyä oppilassuhteiden läheisyyden velvoitteista. Ku i-
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tenkin todelliselle vuorovaikutukselle ja toiseuden kohtaamiselle pitäisi jättää arjessa tila a. 

Oppilaan tulisi saada oppimisympäristö, jossa hän kokee, että häntä kuunnellaan ja arvos-

tetaan yksilönä. (Kohonen & Kaikkonen 1998, 135.) 

Uusikylä pitää tärkeänä opettajan taitoa kohdata oppilaat erilaisina ihmisinä. Opettajalla ei 

saa olla ennakkoluuloja oppilaasta esimerkiksi sukupuolen tai älykkyyden perusteella. Hä-

nellä tulee olla herkkä silmä oppilaiden oppimisvaikeuksille ja henkilökohtaisille ongelmil-

le. Opettajan täytyy ymmärtää myös esimerkiksi se, että kaikki oppilaat eivät halua osallis-

tua jatkuvasti yhteisiin keskusteluihin arkuutensa ja epävarmuuden vuoksi. Oppilaan täytyy 

saada kokemus siitä, että opettaja välittää hänestä. (Uusikylä 2006, 83.) 

Nykyään yhä suuremmaksi puheenaiheeksi on noussut lasten perheiden kohtaaminen. Täs-

sä tapauksessa tulisi sekä vanhemmilla että opettajalla olla yhteinen pyrkimys ja tavoite 

etsiä ratkaisuja lapsen ongelmiin. Tulevaisuuden kollegiaalisuuden lisääntyminen tuo opet-

tajuuteen myös lisää yhteistoimintaa samassa työyhteisössä toimivien välillä. (Luukkainen 

2004, 198 200.) 

Opettajan persoonallisuudella on merkitystä hyvän vuorovaikutuksen luomiseen opetust i-

lanteissa. Luukkainen luettelee yleisiksi opettajapersoonallisuuden vaatimuksiksi kärsiväl-

lisyyden, joustavuuden, suvaitsevaisuuden ja diplomaattisuuden, hyvän itsetuntemuksen 

sekä kyvyn kohdata erilaisia oppilaita ja tulla toimeen nuorten kanssa. Opettajan sosiaali-

sesti koko ajan laajentuva työnkuva vaatii näitä taitoja opettajalta. (Luukkainen 2005, 87.) 

Opettajan ammatti ja työ perustuvat ihmissuhteille. Niiden hoitaminen on tärkeää ja helpot-

taa arjessa toimimista. Opettajalta odotetaan taitoja toimia vuorovaikutuksessa erilaisten 

ihmisten kanssa. Ihmissuhteet eivät rajoitu tilaan, jossa opetus tapahtuu, vaan opettajan 

ihmissuhdeverkko käsittää oppilaiden lisäksi muun muassa kollegat, oppilaiden vanhem-

mat, koulun muun henkilökunnan ja koulun yhteistyökumppanit. Yhteistyöverkoston laa-

jeneminen on ajan tuomaa kehitystä. Tätä kehitystä tapahtuu koko ajan ja se muuttaa opet-

tajan ammattia edelleen enemmän ihmissuhdeammatiksi.  

2.2.4 Opettajan kehittyminen 

Opettajan kehittyminen on jaksoittain etenevä prosessi, johon vaikuttavat opiskelu, työ 

opettajana sekä muun alan tehtävät ja toiset työyhteisöt. Jatkuvasti muuttuvan työn takia 

opettajan ammattitaidon päivittäminen ja kehittäminen on tärkeää. Opettajan itsensä kehit-
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täminen vaatii opettajalta itseltään paljon: hänellä tulee olla halua, kykyä ja mahdollisuuk-

sia siihen. Opettajien täydennyskoulutukset tarjoavat hyviä tilaisuuksia oman työn ja toi-

minnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Täydennyskoulutukseen osallistumisen mahdolli-

suudet ovat valitettavasti kuitenkin hyvin erilaiset esimerkiksi eri kunnissa. (Luukkainen 

2004, 196 197.) 

Työnilo, jaksaminen ja onnistumiset edellyttävät mahdollisuuksia kehittää omaa ammatil-

lista osaamistaan läpi työuran. Sen kehittäminen yhteiskunnan ja työyhteisön muutoksien 

mukana on koko uran jatkuva prosessi. Opettaja voi omalla esimerkillään viestiä oppilaille 

elinikäisen oppimisen ideaa, mikä olisi hyvä lähtökohta kaikelle koulutyölle. (Välijärvi 

2005, 114.) 

Se, että opettaja itse näkee kehittymisen jatkuvana, auttaa kohtaamaan työelämän vastoin-

käymisiä. Kun ajattelee, ettei täysin valmista opettajaa koskaan ole, osaa erehtymiset ja 

virheet ottaa oikein vastaan ja oppia niistä. Oman työn kehittäminen vaikuttaa asenteen, 

jonka avulla näkee helpommin myös toisten, erityisesti oppilaiden, pienenkin kehittymisen. 

Ajatus siitä, että kaikki oppii jotakin, ei aseta ketään toisen yläpuolelle. Lisäksi oman opet-

tajuuden arviointi ja kehittäminen ohjaavat opettajaa väistämättä pohtimaan omia kasva-

tusnäkemyksiään, jolloin hän pyrkii lasten parhaaseen ja voi perustella vanhemmille omia 

toimintatapojaan. Tämä taas edesauttaa kanssakäymistä heidän kanssaan. 

2.3 Tulevaisuuden opettajuus 

Luukkaisen mukaan opettajan työ on tulevaisuuden tekemistä. Siksi opettajuuden kehittä-

mistä varten on tarpeellista hahmottaa ja pohtia tulevaisuutta. Opettajien ja kouluyhteisön 

tulisi pystyä vastaamaan uuden kulttuurin ja ympäristön tuomiin haasteisiin. (Luukkainen 

2005, 14.) 

Kouluinstituution kehityksessä on tapahtumassa muutos: koulun ajatellaan olevan opetta-

jan ja oppilaiden muodostama oppiva yhteisö (Sahlberg, 1997, 18 19). Tämä asettaa opet-

tajuudelle uusia haasteita. Huuskon (1999, 96 97) mukaan opettajan työ on siirtymässä 

luokkahuoneesta verkostoihin, koulutusohjelmista projekteiksi ja kasvokkain tapahtuvasta 

työskentelystä yhä enemmän sähköisten viestimien välityksellä tapahtuvaksi dialogiksi. 

Opettajat toimivat oppimisympäristöjen rakentajina, muotoilijoina, virittäjinä ja koulun 

uudistajina. Näiden muutosten myötä opettajan työ on kehittymässä profession suuntaan ja 
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opettajan ammatillisesta identiteetistä muodostumassa uusi asiantuntijuus, jossa tärkeäksi 

nousevat tutkiva työhön suhtautuminen, eettinen ammattilaisuus sekä kriittisenä muutos-

voimana toimiminen työyhteisöissä ja yhteiskunnassa. (Kohonen & Leppilampi 1994, 53.)  

Välijärvi (2000, 158 163) on kuvannut opettajan työn muuttumista seuraavilla tasoilla. 

Ensinnäkin oppijoiden erilaisuus on yksi opettajan arjessa hyvin näkyvä tekijä. Esimerkiksi 

lasten sosiaalisten ongelmien on nähty lisääntyneen ja niiden muuttuneen entistäkin vaka-

vammiksi. Opettajan on nykyaikana nähtävä oppilas koko ajan korostetummin yksilönä, 

jolla on omat valmiudet, tavoitteet ja taustat. 

Toiseksi oppilaat tulevat erilaisista kodeista ja perheistä ja niissä on monenlaisia vanhem-

pia, joita opettajan on kohdattava työssään ja joiden kanssa on toimittava yhdessä. Ympä-

ristö, jossa opettaja toimii, muuttuu myös koko ajan: opettajan tieto, tekeminen, osaami-

nen, oppimisympäristön laajeneminen, tulevaisuuden rakentaminen, yhteiskunnallinen 

aktiivisuus ja elinikäinen oppiminen ovat seikkoja, joiden mukaan opettajan työ muuttuu 

jatkuvasti. (Välijärvi 2000, 158 163.) 

Yhteinen käsitys koulun merkityksestä yhteiskunnassa on muuttumassa myös erilaisten 

näkemyksien dialogiksi. Tulevaisuuden opettajuus on aktiivista osallistumista tähän kes-

kusteluun sekä oman opettajuuden rakentamista koko ajan uudeksi näihin aineksiin pohjau-

tuen, sekä tietenkin tahtoa oman opettajuuden kehittämiseen. Opettajuuteen liitetään entis-

täkin enemmän tulevaisuuden rakentamista kaikkien opettajan työssään kohtaamien ihmis-

ten kanssa. Jälleen siis korostuvat yhteisöllisyys ja yhteistyö. Työelämän ja koko yhteis-

kunnan muutos vaikuttavat siihen, että tulevaisuudessa opettajuus on jatkuvaa uuden etsi-

mistä ja kokeilemista.  Opettaja tekee päätöksiä koskien sitä, mikä muuttuvassa maailmas-

sa ja tiedossa on juuri sillä hetkellä tärkeintä opetuksen kannalta. Tämän päätöksen teon 

edessä opettajan oma kasvatusnäkemys korostuu. (Välijärvi 2000, 158 163.) 

Opetussuunnitelmatyö on laajentanut opettajan työnkuvaa, sillä koulukohtaiset opetus-

suunnitelmat ovat asettaneet koulut ja opettajat uusien haasteiden eteen. Osittain tämän 

takia opettajan työnkuva on muuttunut teknisestä suorittamisesta reflektoivaan toimintaan. 

Koska opettajan tulee tietää opetussuunnitelmatyön koulutuspoliittiset yhteydet ja tiedostaa 

yhteiskunnalliset paineet koulun toiminnalle, niin opetussuunnitelmatyötä ei voida erottaa 

opettajien kehittymisestä ja kehittämisestä. Opetussuunnitelman perusteet vaikuttavat suu-

resti opettajuuteen ja muokkaavat sitä. (Luukkainen 2004, 86 87.)  
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Opettajuus kehittyy jatkuvasti kohti eettisesti näkemyksellistä ja aktiivista yhteiskunnan 

kehittämistä. Tämä ei tarkoita sitä, että oppisisältöjen hallintaan ja kykyyn tuoda ne oppi-

laille mahdollisimman hyvällä tavalla tarjolle, ei jatkossa kiinnitettäisi huomiota. Luukkai-

sen mukaan edellisen rinnalle on nousemassa kyky analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja 

kehityssuuntia, arvopäämäärien asettaminen ja niiden työstäminen sekä toimiminen niiden 

puolesta aloitteellisena yhteisön jäsenenä. Suurin muutos opettajuudessa tulee tapahtu-

maankin yhteiskuntasuuntautuneisuudessa. Jatkossa opettajan työ on yhä tiiviimpää toi-

mintaa aktiivisten, yhteiskuntaa kehittävien kansalaisten kasvun tukemiseksi. On luonnol-

lista, että monia opettajia tämä uudenlainen tehtävä ja toimintaympäristö askarruttavat ja 

jopa pelottavat. (Luukkainen 2005, 194 196.) 

Eettiset kysymykset ovat aina olleet osa opettajuutta, vaikka niiden sisältö ja painotus 

ovatkin vaihdelleet eri aikoina. Muutosten paineissa tärkeimpänä asiana olisi kuitenkin 

aina muistaa oppijan paras. Tämä ei ole aina helppoa opettajalle, ja siksi häntä tulisi tukea 

ja kannustaa kasvatustehtävässä. Tulevaisuuden tärkeimpänä muutoshaasteena onkin ava-

rasti asioita tarkastelevan kollegiaalisuuden kehittyminen. (Luukkainen 2005, 196.) 

Opettajankoulutuksen tulee kulkea opettajuuden kehittymisen mukana. Koulutuksen ei 

pitäisi keskittyä vain teknisten taitojen kehittämiseen ja opettajan työhön luokkahuoneessa. 

(Niemi 1996, 32.) Tirrin (1999a, 158) mukaan perus- ja täydennyskoulutuksella tulisi ohja-

ta opettajia pohtimaan eettisiä kysymyksiä ja ratkomaan ongelmia yhdessä. Jo koulutuk-

sessa pitäisi näkyä opettajan työn vaatimaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta eri tahojen kans-

sa (Niemi ja Tirri, 1997, 63 67). Helakorpi ja Luopajärvi (1991, 33 35) taas kokevat opet-

tajankoulutuksen suurimmaksi haasteeksi sen, että saman ihmisen täytyy osata tehdä, tutkia 

ja opettaa. Tämän edellytyksenä koulutuksen tulisi tukea ja kehittää opettajaopiskelijan 

tietoisuutta ihmisestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista.  

Tulevaisuuden opettajuudessa keskeinen asia on muutos. Koko koulu, monissa eri asioissa, 

on muuttumassa perinteisestä. Paljon edellä mainituista asioista on jo tapahtunut, mutta 

muutosprosessi on vielä kesken. Opettajia kannustetaan yhteistyöhön, jolla helpotetaan 

arjen taakkaa ja tuetaan toisia opettajia. Yhteistyön korostaminen jatkuu myös kasvattami-

sessa. Tulevaisuuden aikuisten ja päättäjien täytyy osata toimia yhdessä. Toinen merkityk-

sellinen seikka on teknologian kehitys. Se tuo valtavasti lisää mahdollisuuksia opetukseen, 

mutta myös toisaalta vaatii opettajalta paljon tutustumista ja uuden opettelua.  
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Eettisyys on opettajan työssä aina ollut merkittävässä asemassa, mutta nykyään ja tulevai-

suudessa se tulee korostumaan vielä enemmän. Lapset tulevat hyvin erilaisista perheistä ja 

elämäntilanteista kouluun. Myös maahanmuutto tuo omat haasteensa kouluille ja suvaitse-

vaisuuden merkitys lisääntyy entisestään. Opettajan on luovittava näiden erilaisten lasten 

joukossa ja luotava yhteisymmärryksen sekä järjestyksen ilmapiiri kouluun.  
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3 LASTEN KÄSITYS HYVÄSTÄ OPETTAJUUDESTA 

Tutkimuksen suurimpana käsitteenä on hyvä opettajuus. Hyvän opettajuuden käsittelemi-

seksi on tarpeen ensin määritellä, mitä on hyvyys. Hyvyyden määrittely on vaikeaa mones-

takin syystä: suhtautuminen hyvään on vaikeaa, jokaisella on omanlainen käsitys hyvyy-

destä ja hyvällä on niin monia erilaisia käyttötarkoituksia. Hyvyyden määritelmän lopuksi 

on pohdintaa siitä, millaisia asioita liittyy ihmisen hyvyyteen.  

Hyvää opettajuutta tarkastellaan erityisesti lasten ja oppilaiden näkökulmasta. Siksi luvun 

alussa perehdytään lasten käsitysten muodostumiseen. Sen jälkeen käsitellään aikaisempia 

tutkimuksia lasten käsityksistä hyvästä opettajuudesta. Aikaisempien tutkimusten vanhem-

pien opiskelijoiden käsitysten mukaan ottamista tähän tutkimukseen perustelee se, että 

opiskelijoilla on tietyllä tavalla samanlainen asema opettajaansa nähden kuin alakoulun 

oppilailla. Kuitenkin on tiedostettava se, että vanhempien opiskelijoiden ja alakoulun oppi-

laiden käsitykset poikkeavat varmasti toisistaan.  

3.1 Mitä on lapsen käsitysten taustalla? 

Tämä tutkimus tutkii hyvää opettajuutta lapsen silmin. Lapsen ajatusmaailmaan pääsemi-

seksi täytyy tietää ja ymmärtää, mistä lapsen käsitykset muodostuvat. Tässä luvussa tarkas-

tellaan alakouluikäisen lapsen käsityksiin vaikuttavia asioita: ajattelun kehittymistä, sosiaa-

lista kehitystä sekä ympäristön vaikutuksia lapsen käsityksiin. Tutkimuksen kannalta on 

hyvä tietää, mitä tapahtuu ennen kouluikää, ja siksi varhaislapsuuskin kuuluu tähän oleelli-

sesti. Jotkut kouluikäiset voivat olla vielä psyykkisessä kehityksessä vaiheessa, joka lue-

taan varhaislapsuuden puolelle. Lisäksi lapsen ajattelun ja sosiaalisen kanssakäymisen li-

säksi lapsen käsitysten muodostamiseen toisista ihmisestä vaikuttaa moraalin kehittymi-

nen. 

3.1.1 Lapsen kognitiivinen, sosiaalinen ja moraalinen kehitys 

Usein lapsen kognitiivisen ja sosiaalisen kehityksen tarkastelu on jaettu eri vaiheisiin, ku-

ten tässäkin tutkimuksessa. Varhaislapsuus yltää noin 7-vuotiaaseen ja sen jälkeen voidaan 

puhua jo lapsuudesta. Molempien vaiheiden kehitystapahtumat ovat tämän tutkimuksen 

kannalta tärkeitä, sillä tutkimuksen mielenkiinnon kohteena olevat lapset edustavat mo-

lempia vaiheita. Kuitenkin näiden välillä voidaan huomata eroja ja kehittymistä nähdään 
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tapahtuvan. Siksi tässä kappaleessa käsitelläänkin varhaislapsuus ja lapsuus erillisinä, mut-

ta peräkkäisinä vaiheina. 

Kognitiivinen, affektiivinen ja sosiaalinen kehitys tapahtuvat rinnakkain, eikä niitä voida 

erottaa toisistaan. Affektiivisuudella tarkoitetaan ihmisen tuntemuksia kokemistaan vuoro-

vaikutustilanteista. Se keskittyy aluksi perheen piiriin, mutta sitä mukaa, kun lapsen sosiaa-

liset suhteet monipuolistuvat, affektiivisuus laajenee. Myös moraaliset tunteet kehittyvät 

keskinäisen kunnioituksen ja vastavuoroisuuden suuntaan, jotka aiemmin olivat yhteydessä 

itellen sosiaalistumisprosessin ansiosta lapsi ky-

kenee erottamaan ja ottamaan yhtä aikaa huomioon oman ja toisten näkökulman sekä osal-

listumaan yhteistyöhön toiminnan ja kommunikaation tasolla. (Inhelder & Piaget 1977; 28, 

114, 125.) Seuraavassa siis tarkastellaan näitä rinnakkain ikäkausien mukaan. 

Varhaislapsuus 2-7 v. 

Kun lapsi oppii hallitsemaan kielen, muuttuu sekä henkinen, että älyllinen käyttäytyminen. 

Tämä mahdollistaa sen, että lapsi voi kertoa omasta aiemmasta toiminnastaan kertomuksen 

avulla ja ennakoida tulevaa suullisella esityksellä. Lapsen toiminnan sosiaalistuminen al-

kaa ja yksilöiden välinen vuorovaikutus tulee mahdolliseksi. Aiemmin tämä vuorovaikutus 

on ollut liikkeiden matkimisen varassa. Puheen välityksellä sisäinen elämä voidaan jakaa ja 

se rakentuu tietoisesti sitä mukaa, kun kieli välittää tunteita ja ajatuksia. Tunne-elämä jä-

sentyy vakaammaksi. (Piaget 1988, 37, 39.)  

Kielen avulla lapsi pystyy kertomaan toiminnoistaan ja puhumaan myös sellaisista asioista 

ja kohteista, jotka eivät ole läsnä, vaan ainoastaan sanallisen ilmaisun varassa. Tämä on 

ajattelun lähtökohta. Kieli edesauttaa toimintojen sosiaalistumista ja mahdollistaa kommu-

nikaation, joka taas moninkertaistaa ajattelun alan. Pienen lapsen ajattelu on kuitenkin vie-

lä itsekeskeistä: lapsi vain toteaa ja vakuuttaa todistamatta mitään. Lapsen on vaikea eritel-

lä omia ja toisten näkökulmia, jolloin puhutaan intuitiosta. (Piaget 1988, 42 43, 51; Turu-

nen 1996, 27.) 

Lapsi kykenee ajattelemaan abstraktimmin ja hänen ajattelunsa kehittyy enemmän niiden 

asioiden puitteissa, jotka ovat hänelle tuttuja ja joiden piirissä hän elää. Päättelyn muodot 

ovat sidottuja kulttuuriin ja kulttuurien välillä on eroja. Lapsen ajattelun vaiheet määrittä-

vät sen, mitä lapsen on kulloinkin mahdollista oppia.  (Rauste- von Wright & von Wright 

2000, 66.) 
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Varhaislapsuudessa lapsen älyllinen kehitys on Piagetin luokituksen mukaan esioperatio-

naalisessa vaiheessa. Tällä kaudella ilmaantuu symbolifunktio ja toimintaskeemat sisäist y-

vät esitettäviksi symboleiksi. Lapsi oppii kielen ja symbolisen leikin, jossa korostuu lapsen 

itsekeskeinen ajattelu. Tämä on täysin irrallaan kollektiivisesta ajattelusta. Leikin tehtävä-

nä on tyydyttää minää muuttamalla todellisuutta toiveiden mukaiseksi. Jäljittämällä lapsi 

mukauttaa toimintaansa toisen henkilön antaman mallin mukaan. Lapsen ajattelussa esiin-

tyy viivästynyttä jäljittelyä (mukauttaa toimintaansa mallin toiminnan jo loputtua) ja mieli-

kuvien alkuvaiheita sisäistetystä jäljittelystä. Toiminnassa jo käytössä olevia kohteen, tilan, 

ajan ja syysuhteen skeemoja on vaikea soveltaa kaukaiseen tilaan tai ei-käsillä olevaan 

aikaan. (Beard 1971, 28; Piaget 1988, 43 45, 105; Wahlström 1985, 46.) 

Myöhemmin nämä esitettävät rakenteet perustuvat joko staattisiin konfiguraatioihin (koko-

naisuus) tai oman toiminnan sulauttamiseen. Havainnollisten konfiguraatioiden asema on 

tärkeä tällä kaudella. Havainnoista lapsen sisäiseen elämään alkaa jäädä kuvia, mielikuvia. 

Mielikuvat muuttuvat kielen kehittymisen ansiosta selvemmin itsenäisemmiksi todellisuu-

den vastineiksi, mutta ovat silti staattisia eli muuttumattomia. Jos ne muuttuisivat, eivät ne 

enää toimisi lapselle todellisuuden vastineina. Kokonaisuudet ja määrät taas eivät säily 

lapsen mielessä. Esioperationaalisen vaiheen loppupuolella lapsi on t ilojen ja muunnosten 

yhdistymisen alkuvaiheessa, joka perustuu esittävään säätelyyn. Lapsi alkaa ymmärtää 

säilyvyyden ja ei-säilyvyyden merkityksen. Tällöin myös lapsen mielikuvitus muuttuu 

eloisammaksi ja tuo leikkiin uusia piirteitä. (Piaget 1988, 105 106; Turunen 1996, 30, 50.) 

Tunne-elämän sekä älykkyyden ja ajattelun kehittyminen tapahtuvat rinnakkain. Niitä ei 

voida erottaa, sillä kaikki käyttäytymisen liikkeelle panevat voimat kuuluvat tunteiden alu-

eelle, kun taas keinot ja niiden sopeuttaminen ovat käyttäytymisen kognitiivinen puoli. 

Varhaislapsuuden tunne-elämän kehityksessä esiintyy kolme uutta tunnemuotoa: ihmisten 

välisten tunnesuhteiden kehittyminen, intuitiivisten moraalisten tunteiden syntyminen, sekä 

arvojen ja kiinnostusten sääteleminen.  Lapsen arvo- tai arvostusjärjestelmä vaikuttaa ih-

misten välisiin tunnesuhteisiin. Kun lapsen ja hänen ympäristönsä (aluksi aikuiset) välinen 

henkinen vuorovaikutus on mahdollista, lapsen moraali alkaa kehittyä hänen omaksumien-

sa erilaisten arvojen kautta. (Piaget 1988, 56 59.) 

Lapsuus 7  12v. 

7-vuotias lapsi osaa jo erottaa oman ja toisen ihmisen näkökannat toisistaan. Siksi hän ky-

kenee yhteistoimintaan ihmisten välisissä suhteissa. Itsekeskeinen kieli häviää ja spontaa-
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nien ilmauksien kielellinen rakenne puhuu ajatuksen ja loogisen esityksen yhteisen tarpeen 

puolesta. Lasten leikki muuttuu enemmän sääntöihin nojaavaksi leikiksi. (Piaget 1988, 63.) 

Varhaislapsuuden impulsiivinen käytös muuttuu miettimiseksi ennen toimimista. Miett i-

mistä voidaan ajatella sisäisenä kanssakäymisenä oman itsen kanssa, jolloin ajattelu toki 

edellyttää sisäistä kieltä. Lapsi vapautuu sosiaalisesta ja älyllisestä itsekeskeisyydestä ja 

kykenee uusiin koordinaatioihin, joilla on tärkeä merkitys älykkyyden ja tunne-elämän 

kannalta. (Piaget 1988, 64 65.) 

Lapsi alkaa ajatella itsenäisemmin ja harkita asioita. Joiltakin osin ajattelu nojaa vielä vah-

vasti mielikuviin, mutta ne ovat alistumassa ajattelun pelkistyneemmälle (abstraktimmalle) 

toiminnalle. Ajattelun ja tietoisuuden kehityksen paineessa mielikuvitus kurinalaistuu. 

Lapsi käsittää todellisuutta vielä jossain määrin sadunomaisesti, joskin kriittisyys satuja 

kohtaan kasvaa, kun ajattelu alkaa vaikuttaa itsenäisemmin. (Piaget 1988, 64; Turunen 

1996, 73.) 

Aiemmin lapsi selitti todellisuutta samaistamisella. Vähitellen itsekeskeinen sulauttaminen 

muuttuu rationaaliseksi sulauttamiseksi, toisin sanoen järki ohjaa todellisuuden rakenta-

mista. Tämä rationaalinen sulauttaminen on paljon monimutkaisempaa kuin yksinkertainen 

samaistaminen. Samalla varhaislapsuuden kehittynein ajattelumuoto, intuitiot, vastaavat 7-

vuotiaalla operaatioita. Operaatio ajatellaan toimintona, jolla saatetaan yhteen yksilöitä ja 

osia, sekä siirretään niitä tai toimintoja, jonka varhaisina lähteinä ovat liike, havainto tai 

intuitio. Nämä toiminnot juontavat juurensa sensomotorisista (esioperationaalista kautta 

edeltävä kehityskausi) toimintakaavioista tai toteutetuista sekä intuitiivisista kokemuksista 

Toiminnosta tulee operationaalinen, kun kaksi tällaista toimintoa yhtyy yhdeksi ja kaikki 

nämä yhdessä voidaan palauttaa, eli peruuttaa. Esimerkkinä tästä on yhteenlasku. (Piaget 

1988, 66, 73.) 

Konkreettisten operaatioiden kaudella lapsen ajattelussa tapahtuu siis muutosta. Aiemmin 

päättely johtui suoraan havaintovaikutelmista, mutta nyt lapsi alkaa ajatella sisäisten rep-

resentaatioiden varassa. Tässä vaiheessa hän ymmärtää esimerkiksi lisäämisen ja vähentä-

misen, sekä niiden käänteisyyden. Lapsi kykenee muodostamaan erilaisia sarjoja ja luokit-

telemaan asioita, purkamaan niitä sekä tekemään uusia luokituksia ja sarjoja. Asiat, jotka 

hänen mielessään ovat esittyneinä, pitää kuitenkin vielä olla konkreettisia. Lapsi on ajatt e-

lussaan sidottu konkreettisiin kokemuksiin ja niistä muodostuneihin havainnollisiin mieli-

kuviin. (Takala & Takala 1988, 126 127.) 



23 
 

 

Lapsi ymmärtää deduktiivisen yhdistämisprosessin ja hän selittää kokonaisuutta osia yh-

distelmällä. Tämä edellyttää jo useamman operaation (jakaminen, osittaminen, yhdistämi-

nen, yhteenlasku, keskittäminen ja toisistaan erottaminen) omaksumista. Näiden edellytyk-

senä ovat säilyvyyden varsinaiset periaatteet, joiden alkeita ilmenee varhaislapsuuden ajat-

telun kehittymisessä.  Säilyvyyden käsitteistä ensimmäiseksi lapsi ymmärtää aineen säily-

misen, seuraavaksi painon ja viimeiseksi tilavuuden säilymisen. (Piaget 1988, 69 70.) 

Kouluiän alkuvaiheessa tiedon omaksuminen perustuu vielä omakohtaiseen havaintoon. 

Pikkuhiljaa lapsen ajattelu siirtyy symbolien tasolle, kun otetaan sanat korvaamaan mieli-

kuvia. Tällöin lapsi kykenee ilmaisemaan sellaistakin, mistä ei varsinaisia kuvia voi muo-

dostaa. Muistilla on tärkeä merkitys ajattelun kaikissa kehittymisvaiheissa. (Takala & Ta-

kala 1988, 115 117.) 

Ajattelun ja kielen, sekä niiden prosessien välinen suhde, ei pysy samana ja muuttumatto-

mana, vaan se muuttuu kehityksen mukana määrällisesti ja laadullisesti. Puheessaan kou-

luikäinen lapsi on saavuttanut korkean abstraktiotason suhteessa esinemaailmaan. Nyt lap-

sen on kuitenkin abstrahoitava puheen aistein havaittava puoli ja siirryttävä käsitteelliseen 

kieleen, joka käyttää sanojen sijasta niiden mielikuvia. (Vygotsky 1982, 79, 177.) 

Lähestyttäessä kahtatoista ikävuotta ajattelusta on tulossa jo itsenäinen käsitteellinen ilmiö. 

Tunne-elämysten ja ajattelun välinen riippuvuus heikkenee, ja ajattelu niin sanotusti kyp-

syy. Piagetin mukaan tästä alkaakin formaalin eli muodollisen ajattelun vaihe. 12-vuotias 

kykenee useimmiten selviämään kielellisin keinoin sellaisista tehtävistä, joihin he koulun-

käynnin alkuvaiheessa tarvitsivat konkreettisia vastineita. Hänellä on jo edellytykset loogi-

seen ajatteluun sekä syy- ja seuraussuhteiden tajuamiseen. (Kääriäinen 1989, 21; Turunen 

1996, 92 93.) 

Lapsella muodostuu joukko kokonaisjärjestelmiä, jotka muuttavat intuitiot erilaisiksi ope-

raatioiksi ja tämä selittää ajattelussa tapahtuvat muutokset. Syvällisiä muutoksia tapahtuu 

ajattelun lisäksi myös lapsen tunne-elämässä. Yksilöiden välisten yhteistoiminnan tulokse-

na näkökulmat koordinoituvat vastavuoroisuudeksi, jonka kautta lapsi saavuttaa samanai-

kaisesti autonomian ja yhteenkuuluvuuden tunteen toisten kanssa. (Piaget 1988, 74, 80.) 

7 12 -vuotiaan lapsen tunne-elämään kuuluu uusia moraalisia tunteita ja tahdon järjestäy-

tyminen. Kun ajatukset ja tunteet jäsentyvät, alkaa syntyä säätelyä, ja sen lopullinen tasa-

painomuoto on tahto. Piagetin mukaan tahto on järjen operaatioiden todellinen affektiivii-
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nen vastine. Tahto kehittyy samaan aikaan älykkyyden operaatioiden kanssa. (Piaget 1988, 

80, 84.) 

Tunne-elämän kehittyminen tässä vaiheessa on kehittymistä oman itsensä tietämiseen ja 

tuntemiseen, sekä oman identiteetin löytämiseen. Aikaisemmin aikuisten toimintoja ja 

käyttäytymismalleja omaksunut lapsi oppii havaitsemaan itsessään olevia ominaisuuksia. 

Lapsen itsetietoisuus on vielä kuitenkin orastavaa ja hänen itsetuntonsa on arka. Vanhem-

pien, opettajan ja tovereiden kiitos tai moite vaikuttaa lapseen suuresti. (Whalström 1985, 

92 93.) 

Sosiaalisessa kehityksessä tunne-elämän sävyjen kirjo kehittyy koko ajan. Sanotaankin, 

että 7 12 -vuotiaat nteen energiat hallit-

sevat kokemusta. Tunne-elämältään lapsi kuitenkin kehittyy koko ajan, ja esimerkiksi 9-

vuotias on emotionaalisesti tasapainoisempi ja kykenee hillitsemään tunteitaan paremmin 

kuin aikaisemmin. 7 12 -vuotias lapsi kuitenkin eläytyy luontevasti esimerkiksi tunnel-

maan, joka ryhmässä vallitsee. Tässä vaiheessa vertaisryhmä alkaa toimia jo itsenäistävänä 

seikkana ja lapsi saattaa ristiriitatilanteissa pohtia, liittyykö aikuisiin vai tovereihin. Ver-

taisryhmän merkitys ja paine kasvavat sekä lapsen sosiaaliset suhteet aikuisiin ja tovereihin 

kehittyvät. (Heinonen 1970, 164; Turunen 1996, 72, 76.) 

7-vuotiaalle ensimmäinen opettaja on kokonaan uusi auktoriteetti ja suhde häneen on hyvin 

tärkeä. Suhtautuminen opettajaan voi aluksi olla samantapaista kuin kotona tai päiväkodis-

sa oleviin auktoriteetteihin. Tällöin häneen suhtaudutaan luottavaisesti, peläten tai estotto-

masti. Pikkuhiljaa opettaja saa kuitenkin oman roolinsa, josta lapsi samastaa itselleen posi-

tiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia. Opettaja vaikuttaa lapsen motivaatioon koulunkäyn-

nissä ja aikuiseksi kasvamisessa. (Arajärvi 1992, 17.) 

12-vuotias alkaa tarkastella kriittisesti omia kykyjään suhteessa aikuisten hallitsemiin ta i-

toihin. Hän ikään kuin valmistautuu tulevan murrosiän henkiseen irrottautumiseen van-

hemmista. Lapsi nauttii suuresti, jos hän joskus kokee olevansa viisaampi kuin aikuinen. 

Lapsi suhtautuu kriittisesti aikuiseen ja koettelee rajojaan, sillä hän liikkuu tunnesuhtautu-

misessaan kahden vastakkaisuuden, riippuvuuden ja itsenäisyyden, välillä. (Whalström 

1985, 92; Heinonen 1970, 165.) 

Moraalin kehitys 
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Sosiaalinen kehitys kytkeytyy aina moraaliperiaatteisiin ja arvoihin. Ne vaikuttavat siihen, 

mitä yhteiskunnassa ihmisen ominaisuuksissa ja toiminnassa pidetään hyvänä ja mitä pa-

heksuttavana. Näihin normeihin ja sääntöihin mukautumista pidetään sosialisaation tulok-

sena. Lapsi toimii vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja siinä hänelle muodostuu 

sosiaalisia toimintamalleja, jotka sisältävät muistiin varastoituneita asioita. Nämä toimin-

tamallit muuttuvat sen mukaan, kun lapsi saa uusia sosiaalisia kokemuksia. Ympäristö an-

taa lapselle palautetta hänen toiminnastaan. Vanhempien ja muiden aikuisten reagointi 

vaikuttaa siihen, millaisen käsityksen lapsi muodostaa sosiaalisesta kanssakäymisestä ja 

erilaisista sosiaalisista tilanteista, sekä niissä toimimisesta. (Takala & Takala 1988, 185

186; Weinreich-Haste 1982, 59.) 

Ihmisen toiminnasta on yleensä seurauksia toisten ihmisten hyvinvoinnille tai hänelle itse l-

le, ja tämän takia ihminen joutuu tekemään moraalisia ratkaisuja. Se, millaisessa suhteessa 

ajattelu, tunteet ja teot ovat käsityksiin oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, sekä käsi-

tyksiin ihmisen toiminnasta, kertovat yksilön moraalista. Moraali kehittyy yhteisössä, jossa 

vallitsee usein aikaisemmat käsitykset hyvästä ihmiselämästä. Moraalikehitys pitää sisä l-

lään käsitykset oikeasta ja väärästä toiminnasta, vastuun ottamisesta, luottamuksesta, arvon 

antamisesta sekä auktoriteettien kokemisesta hyväksyttäviksi ja järkeviksi. (Takala & Ta-

kala 1988, 186 187.) 

Kouluiässä, kun lapsi kykenee jollakin tapaa yhteistoimintaan ihmisten välisissä suhteissa, 

hänen niin sanottu itsekeskeinen kieli häviää ja sääntöleikit tulevat kuvioihin. Näissä lap-

silla on yhteiset säännöt, joiden mukaan kaikkien on toimittava. Aina ei kaikkia esimerkik-

si peleihin liittyviä sääntöjä osata ulkoa, mutta kaikki pitävät huolen siitä, että jokainen 

toimii yhdenvertaisten sääntöjen mukaan. Säännöt ovat lapselle aluksi ulkokohtaisia, mutta 

vähitellen lapsi sisäistää velvoitteen noudattaa sääntöjä, vaikka ei tunnekaan olevansa osal-

lisena niiden tekemisessä. Lapsi ajattelee sääntöjen olevan absoluuttisia ja muuttumatto-

mia. Noin 11-vuotiaana alkaa tulla ajatus siitä, että sääntöjä voidaan muuttaa yhteisesti 

sopimalla. (Piaget 1988, 63 64; Wahlström 1985, 95.) 

Vähitellen lapsi alkaa arvioimaan tekoja moraalisesti sinänsä, erillään teon seurauksista. 

Aiemmin hän esimerkiksi ajatteli teon pahaksi, jos sen seuraus on rangaistus.  Kouluikäi-

nen lapsi osaa kiinnittää huomioita tekijän tarkoitukseen teon tuottaman vahingon sijaan. 

(Whalström 1985, 96.) 
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Juuri koulun alkuvuodet ovat erityisen tärkeitä lapsen itsetunnon kasvun ja omanarvontun-

non kehittymisen kannalta. Lapsen tulisi saada onnistumisia ja epäonnistumisia: toiset asiat 

antavat uskoa itseensä ja toisia taas on opeteltava sietämään. Näissä aikuisen tuki on tärke-

ää, koska lapsi ei välttämättä osaa käsitellä esimerkiksi epäonnistumisiaan. (Arajärvi 1992, 

21 22.) 

Lapsi saavuttaa sekä autonomian että yhteenkuuluvuuden tunteen muiden kanssa yksilöi-

den välisten yhteistoiminnan tuloksena. Lapsen ensimmäiset moraaliset tunteet ovat saa-

neet alkunsa vanhempiaan tai muita aikuisia kohtaan tuntemasta yksipuolisesta kunnioituk-

sesta. Uudessa vaiheessa, jossa lapsi on yhteistoiminnassa muiden kanssa, hän tuntee mo-

lemminpuolista kunnioittamista. Yksilöt antavat toisilleen yhtäläisen henkilökohtaisen ar-

von, eikä kunnioittaminen perustu yksittäisiin tekoihin. (Piaget 1988, 80.) 

Oikeudentunto on vahva tunne lasten ja myös aikuisten kanssakäymisessä ja sitä pidetään 

lapsen moraalisista tunteista voimakkaimpana. Aiemmin lapsella oli oikeudentunnon sijas-

ta tottelevaisuus auktoriteetteja kohtaan, mutta nyt oikeudenmukaisuus saattaa mennä totte-

levaisuuden edelle. Oikeudenmukaisuuden tajun ajatellaan kehittyvän keskinäisen kunnioi-

tuksen ja vastavuoroisuuden tuloksena ja siitä tulee keskeinen normi. (Piaget 1988, 82 83.) 

Lapsen kognitiivinen, sosiaalinen ja moraalinen kehitys vaikuttavat siihen, millaisen käsi-

tyksen lapsi muodostaa hyvästä opettajasta. Tästä kehittymisestä on olemassa joitakin ylei-

siä ikäkausiin sidottuja malleja, mutta on muistettava jokaisen lapsen yksilöllisyys. Jokai-

nen kehittyy omalla tavallaan ja omaa polkua pitkin. 

3.1.2 Ympäristön havainnointi ja kokemukset 

Ihmisen ollessa vuorovaikutuksessa toisten kanssa hän tekee jatkuvasti havaintoja, huomi-

oita ja tulkintoja toisista ihmisistä. Näitä sosiaalisen havaitsemisen kautta saatuja asioita 

kutsutaan sosiaaliseksi tiedoksi. Havaintojen lisäksi havaitsija tekee tulkintoja toisen toi-

minnasta. Tällainen sosiaalisen kognition prosessointi, jossa ihmiset havaitsevat sekä käsit-

teellistävät sosiaalista maailmaa ja suhteita, on usein tiedostamatonta toimintaa. (Laine 

1997, 69.) 

Aikaisemmat kokemukset vaikuttavat merkittävästä havainto- ja tulkintatoimintaan sekä 

käsitysten muodostumiseen. Lapsen kokemusmaailma alkaa rakentua heti syntymästä läh-

tien ja tällöin ympäristön vaikutukset heijastuvat jo lapsen kokemuksiin. Jos lapsen var-
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haisten tarpeiden tyydytyksessä on puutteita, se voi jättää haitallisia jälkiä hänen kokemuk-

seen. Lapsen kokemukset kehittyvät erityisesti juuri hänen ja ympäristön aikuisten välisis-

sä vuorovaikutuksissa. Lapsella on kykyä ja avoimuutta kokea korkeatasoisiakin kokemuk-

sia, eivätkä ne mene häneltä ohi jälkiään jättämättä. Lasten elämysten kirjo on laaja ja mo-

nipuolinen, ja sen aukeamiseen tarvitaan yhteyksiä toisiin ihmisiin ja heidän välittämiin 

virikkeisiin. Ympäristö herättää lapsen kokemusmahdollisuuksia ja muokkaa niitä. Aikuis-

ten ihanteet ja arvostukset siirtyvät lapselle. Toisaalta heidän näkemykset ja ihanteet vai-

kuttavat lapsen kokemuksien aukeamiseen. Aikuiset rakentavat lapsen kasvuympäristön ja 

tämä on merkittävä tekijä hänen kokemusten muodostumisessa. Kokemusten kautta lapsi 

oppii odottamaan elämältään asioita, mikä kertoo jonkin heränneen hänen kokemukses-

saan. (Turunen 1993, 23 25.) 

Koska havaintotoimintaan ja kognitiiviseen päättelyyn vaikuttavat havaitsijan olemassa 

olevat, kokemusten kautta saadut tiedot ja taidot, eri ihmisillä se tapahtuu eri tavoin. Aikai-

semmin kokemusten myötä rakentuneet ajattelumallit eli skeemat ohjaavat havaintotoimin-

taa ja tulkintoja, jolloin ne ovat ikään kuin odotuksia luovia ja havaitseminen voi muuttua 

valikoivaksi.   Skeemat voivat myös muuttua havaintojen seurauksena.  Tätä kutsutaan 

adaptaatioprosessiksi. (Laine 1997, 70.) 

Sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu aina henkilöhavainnointia ja sen perusteella muo-

dostetaan käsityksiä toisista ihmisistä. Käsitykset voidaan nähdä tajunnassa oleviksi merk i-

tyssuhteiksi, jotka ovat eriasteisesti jäsentyneitä ja tiedostettuja. Käsitykset, jotka saavutta-

vat tietoisuuden asteen, tavoittavat myös kielellisen jäsentyneisyyden tason. Tällöin ihmi-

nen kykenee kuvailemaan toista ihmistä. Henkilökäsitykseen kuuluu aina odotukset toisten 

käyttäytymisestä. (Laine 2005, 89.) Asenteet vaikuttavat suuresti henkilökäsitysten muo-

dostumiseen. Asenteella tarkoitetaan ihmisen taipumusta arvioida kaikkea ympärillä olevaa 

ja tapahtuvaa myönteisyys  kielteisyys -ulottuvuudella. Asenteet näkyvät kognitiivisessa, 

affektiivisessa ja toiminnallisessa käyttäytymisessä. Kognitiiviseen alueeseen kuuluvat 

yksilön tiedot ja uskomukset toisista, affektiiviseen alueeseen tunteet toisia kohtaan ja toi-

minnalliseen alueeseen yksilön suhtautuminen toisiin jollakin näkyvällä tavalla. Asenteen 

ollessa vahva, se on yleensä samansuuntainen kaikilla kolmella osa-alueella. Kolmesta osa-

alueesta kuitenkin tärkein ja voimakkain on affektiivinen alue, jolloin tunteilla on suuri 

merkitys henkilökäsitysten muodostumisessa. (Laine 1997, 80 81.) 
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Asenteiden lisäksi henkilökäsitysten rakentumiseen vaikuttavat toisista ihmisistä muodos-

tetut ennakkokäsitykset ja stereotypiat sekä ensivaikutelma (Laine 2005, 89). Wahlström 

(1996, 72) on määritellyt ennakkoluulon ennalta muodostetuksi, hylkääväksi, yksinkertais-

tetuksi ja kaavamaiseksi asenteeksi jotakin ilmiötä tai ihmisryhmää kohtaan. Ennakkoluulo 

on sanansa mukaisesti ennalta luulemista, käsitysten ja mielikuvan muodostamista tietystä 

henkilöstä ennen kuin häneen on tutustunut. Ensivaikutelman syntyminen on sanottu kes-

tävän yhtä kauan kuin tulitikun palaminen. Aika on siihen nähden todella lyhyt, että ensi-

vaikutelma luo pohjan toiseen ihmiseen suhtautumiselle. Tutkimusten mukaan ensivaiku-

telmaan vaikuttavat erityisesti ulkoinen olemus, ilmeet, eleet, äänensävy ja sanat. Ulkoinen 

olemus on suurin tekijä ensivaikutelman muodostumisessa. (Keinonen 1999, 16.) 

Laine (1997) on jakanut lasten ja nuorten henkilökäsitysten muodostumisen tasoiksi ikä-

kausittain käyttäen Eisertin ja Kahlen (1986) sekä Selmanin (1980) rakentamia kehitys-

tasomalleja apuna. 6 9 -vuotiaiden ikäkaudella lapsi alkaa erottaa toisistaan ihmisten fyy-

siset ja psykologiset ominaisuudet, samoin tahallisen ja tahattoman toiminnan. Ihmisiä 

kuvaillessa lapset keskittyvät vielä yleensä konkreettisiin seikkoihin tai fyysiseen toimin-

taan ja kuvaukset ovat melko epäselviä ja hajanaisia. Lapsi alkaa tässä vaiheessa ymmärtää 

sen, että jokaisella ihmisellä on oma ainutkertainen psykologinen elämä. 9 12 -vuotiailla 

on tapahtunut loogista kehitystä henkilökuvauksissa. Lapsen luokittelutaito kuvailla ihmi-

siä ja päätellä käyttäytymisen aiheutumista joko luonteenlaadusta tai ulkoisista tapahtumis-

ta on kypsynyt. Tähän ikäluokkaan kuuluva lapsi pystyy ajattelemaan ihmisten luonteen-

piirteissä pysyvyyttä erilaisissa tilanteissa. Lapsella on myös kykyä havaita käyttäytymisen 

perättäisyysjärjestyksiä. Henkilöitä kuvatessa osataan käyttää jo moninaisesti tulkittuja 

piirteitä ja motivationaalisia kuvauksia. Lapsi kykenee tässä vaiheessa ajattelemaan itsere-

flektiivisesti tai toisen näkökulman mukaisesti. (Laine 1997, 83 85.) 

3.1.3 Ympäristön ihmiset 

Perheenjäsenillä on suuri vaikutus lapsen kehittymiseen. Perheen arkitoiminnassa lapsi 

oppii muun muassa suhtautumaan jokapäiväiseen elämään ja tulevaan joko luottavaisesti 

tai epävarmasti sekä pitämään joitakin asioita tärkeinä. Lapsi sisäistää sosiaalisiin suhtei-

siin liittyvät tavat ja mallit myös perheen sisäisestä vuorovaikutuksesta. Aikuinen ei vält-

tämättä aina huomaakaan itse, kuinka hänen tiedostamaton toimintansa vaikuttaa lapseen. 

(Takala & Takala 1988, 45 47.) 
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Bronfenbrennerin (1979, 132) mukaan perheen ja kodin lisäksi lapsen kehitykseen vaikut-

tavat instituutiot, joissa lapsi viettää aikaa. Tästä muodostunut ympäristöekologinen kon-

teksti tarjoaa mahdollisuuden tutkia lapsuutta ja nuoruutta sekä niiden kehitystä. Bronfen-

brennerin (1979) ekologisen mallin mukaan kasvatus on kaikkien kasvatuksessa mukana 

olevien ihmisten välistä yhteistyöprosessia. Lapsen kehitykseen vaikuttaa se, kuinka paljon 

lapsen kanssa toimivat aikuiset tekevät yhteistyötä. Ekologisen kasvatuspsykologian mu-

kaan lapsen kehitystä tutkiessa tulisi huomioida koko lapsen elinympäristö. Lapsen lä-

hiympäristöön eli mikrosysteemiin kuuluvat muun muassa koti ja perhe, päiväkoti ja koulu 

sekä kaveripiiri. Ekologisen mallin mukaan lapsen kehitykseen vaikuttavat myös lähiym-

päristöä laajemmat systeemit, Bronfenbrennerin mukaan ekso- ja makrosysteemi. Niiden 

vaikutus kohdistuu lapseen kasvattajien sekä laajemmin yhteiskunnallisten ja kulttuuristen 

tekijöiden kautta. Nämä ympäristöt antavat pohjan päiväkodin, koulun ja kotien kasvatus-

toiminnalle. (Huttunen 1989, 51 53.) 

Perhe välittää lapselle yhteiskunnan rooleja. Isä ja äiti toimivat lapselle esimerkkinä van-

hempana olemisessa. Vanhemmat välittävät lapselle myös miehen ja naisen välisen yhdes-

sä elämisen piirteitä, esimerkiksi läheisyyden ja erillisyyden välillä tasapainottelua sekä 

valtaan ja tasavertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Jarasto ja Sinervo nostavat vanhempien 

lisäksi sisarus- ja sukulaissuhteet tärkeäksi lapsen kasvuun merkittävästi vaikuttavaksi suh-

teeksi. (Jarasto & Sinervo 1998, 78 87, 113.) 

Kaverit ja ystävät ovat tärkeitä etenkin kouluikäiselle lapselle. Heiltä lapsi oppii vuorova i-

kutustaitoja. Kavereiden mielipiteet vaikuttavat paljon lapsen mielipiteiden kehittymiseen, 

mikä voi aiheuttaa kotona erimielisyyksiäkin. Lapsi peilaa itseään ja omaa toimintaansa 

kavereidensa kautta ja etsii omaa paikkaansa muiden keskeltä.  (Jarasto & Sinervo 1998, 

116.) 

Lapsen elämässä aikuiset ihmiset ovat hänelle malleja ja esimerkkejä ja heillä on vaikutus-

ta lapsen persoonallisuuden kehittymiseen. Etenkin nuoremmille lapsille juuri opettaja on 

yksi samaistumisen ja ihailun kohde. Opettajalla on suuri merkitys siinä vaiheessa, kun 

lapsi jo koulutiensä alussa alkaa muodostaa käsitystä itsestä oppijana. Kouluikäisellä lap-

sella on tarve kuulua johonkin, joten oma luokka ja opettaja ovat suuressa osassa lapsen 

elämää. (Jarasto & Sinervo 2000, 152 154.)  

Koti ja perhe ovat vahva vaikuttaja lapsen asenteiden ja mielipiteiden muodostumisessa. 

Esimerkiksi lapsen kunnioitus auktoriteetteja kohtaan riippuu paljon siitä, mitä vanhemmat 
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ovat lapselta vaatineet ja mihin lapsi on kotona tottunut. Tämä näkyy lapsen opettajakäsi-

tyksessä ja siinä miten hän toimii opettajaa kohtaan. Luokassa voi olla monin eri tavoin 

opettajaansa suhtautuvia oppilaita. 

Lapset ottavat aikuisilta ihmisiltä mallia erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Aikuinen ei 

välttämättä huomaakaan, kuinka suuri vaikutus hänellä voi olla lapseen. Joissakin tilanteis-

sa  opettaja  voi  ol

lapsen kasvatuksesta kasaantuu liikaakin opettajalle. Puutteet lapsen varhaisympäristössä 

vaikuttavat lapsen kehitykseen negatiivisesti ja on haaste opettajalle. Näitä puutteita voi 

olla esimerkiksi huonot vuorovaikutusmallit ja ihmissuhteet tai liian vapaa ja rajaton kas-

vatus. 

3.2 Hyvyys 

Hyvään on vaikea suhtautua ja sitä on nykytieteessä ongelmallista tutkia. Hyvää pidetään 

usein itsestään selvänä ja osittain tämän takia sitä ei osata asettaa kunnolla tutkimuskoh-

teeksi. Sen käsitteleminen voi myös tuntua kiusalliselta. Hyvän tutkimiseen tulisi kuitenkin 

löytää oikea asenne: se ei ole mitään erikoista, vaan yksi tutkittava realiteetti muiden jou-

kossa. Hyvän vastakohta, paha, voidaan sijoittaa itsen ulkopuolelle, joten suhtautuminen 

siihen on helpompaa. Keskittyminen pahoihin asioihin ajaa meidät kuitenkin näkemään 

pahat asiat hyviä todellisempina. (Ojanen 1998, 21 26.) Vaikka pahuutta on olemassa, niin 

liiallinen keskittyminen siihen voi myös kertoa pelosta kohdata hyvä (Ojanen 2000, 118). 

Arvoja analysoidessa hyvyyden ajatellaan monesti olevan niin sanottu pääarvo. Perustavan 

luonteen ja laajuuden takia sen kohtaaminen on monesti ongelmallista. Turunen kirjoittaa, 

että vaikka hyvyys sisältää arvaamattomia syvyyksiä, on jokaisella ihmisellä jonkinlainen 

peruskokemus tai suhde hyvään.  (Turunen 1989,168.) 

Mooren (1965) mukaan hyvän määritteleminen on ongelmallista, koska hyvää voi käyttää 

niin erilaisissa tilanteissa eri mielellä. Jos ihminen kokee jonkin asian hyväksi, on se juuri 

hänen oma käsitys asiasta. Sama asia voi olla sekä hyvä, että paha. (Airaksinen 1987, 32.) 

Ihminen pyrkii jatkuvasti jollakin tasolla hyvään: hyvään, omaan hyvään tai johonkin laa-

jempaan hyvään. Hyvä on päämäärä ja samalla todellisuutta. Hyvällä on kaksinainen luon-

ne. Toisaalta se on normaalia, arkista ja jatkuvasti vallitsevaa, toisaalta taas moraalinen 

ihanne, joka tuntuu hyvin kaukaiselta. (Ojanen 2000, 37 38.) 
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Hyvään liittyy aina moraali. Hyvä toiminta on perusehtojen mukaista todellisuuden toimin-

taa, jossa tavoitteena on aina hyvä. Asioiden tapahtuessa ihmisen perspektiivistä hyvin 

niiden on oltava myös moraalisesti hyviä. (Ojanen 2000, 117.) 

Aristotelesta pidetään hyveteorian klassikkona. Hän määrittelee hyveet ominaisuuksiksi ja 

taipumuksiksi, joiden ansiosta asioista tulee erinomaisia ja tarkoituksenmukaisia. Aristote-

leen mukaan hyve on hyvyyttä, joka ilmenee tarkoituksen toteutumisena. Esimerkiksi veit-

sen hyvyydestä kertoo sen terävyys ja hevosen hyvyydestä sen kauneus. Ihmisen hyvyyte-

nä hän pitää rohkeutta, rehellisyyttä, luonteenlujuutta, kohtuullisuutta, oikeudenmukaisuut-

ta, hyväntahtoisuutta sekä omantunnontarkkuutta. Yhteiskunnallisessa elämässä eri tilan-

teet vaativat erilaisia hyveitä ihmisiltä. (Airaksinen 1987, 228.) 

Tarkastellessa ihmisen olemusta ja sen hyvyyttä, sotkemme helposti hyvän ja täydellisen 

toisiinsa. Hyvä ihminen tarkoittaa moitteetonta, moraalista ja täysin rikkeetöntä persoonaa, 

mikä ei ole ihmiselle mahdollista. Ihminen voi puutteinensa olla hyvä ja tehdä paljon hy-

vää. (Ojanen 1998, 23.) 

Vaikka hyvyyttä esiintyy jokapäiväisessä arkielämässä, sitä ja sen merkitystä tulee pohdit-

tua melko vähän. Voi olla, että juuri hyvyyden arkisuus tekee siitä niin vaikean määriteltä-

väksi: se on ikään kuin liian lähellä. Ihmisen hyvyyden pohtiminen voi tuntua helpommal-

ta. Hyvän ihmisen ominaisuuksia on niin paljon, että ongelmaksi muodostuu ennemminkin 

se, mitkä piirteet nousevat kaikkein tärkeimmiksi. Kukaan ei kaikkia ihmisen hyviä omi-

naisuuksia voi täyttää. Hyväksi ihmiseksi ei synnytä valmiiksi, vaan hyvää ihmisyyttä voi 

harjoitella. Usein ajatellaan, että ollakseen hyvä ihminen täytyy olla jotain erikoista. Mutta 

se riittää, että osaa eri tilanteissa ajatella, miten hyveellinen ihminen toimisi ja toimia sen 

mukaan. Hyvä ihminen tekee arjen pieniä hyviä tekoja. 
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3.3 Hyvä opettajuus  aikaisempia tutkimuksia 

Hyvä opettaja on sosiaalinen, kypsä, tasapainoinen, suvaitsevainen, luova, innostunut ja 

hänellä on kokemusta ja halua kehittyä, harrastuneisuutta, kiinnostuneisuutta alaa koh-

taan, kykyä olla nuorten kanssa, hyvä ulosanti, psyykkisiä valmiuksia, sekä kokee tekevän-

sä kutsumustyötä (Luukkainen 2004, 79). 

Jokaisella ihmisellä on oma käsitys hyvästä opettajasta ja hyvästä opettajuudesta. Nämä 

käsitykset pohjautuvat yksilön kuvaan koulusta sekä opettajasta ja kokemuksilla on suuri 

merkitys kyseisten käsitysten rakentumisessa. Siksi tässä tutkimuksessa on nostettu myös 

esiin oppilaiden kokemuksia päästäkseen kiinni heidän käsityksiinsä. Uskomukset ja käsi-

tykset hyvästä opettajasta ja opettajuudesta muodostetaan jo aikaisessa vaiheessa, melko 

pienestä iästä alkaen. Käsitysten pohjautuminen kokemuksiin voi selittää osaltaan sitä, että 

lapsi alkaa heti kouluun tullessaan muodostaa käsitystään hyvästä opettajuudesta. Opetta-

jaopiskelijoilla on siis jo melko vahva käsitys hyvästä opettajuudesta, mutta se voi muuttua 

vielä opiskelujen aikana sekä työelämään siirtymisessä ja työelämässä. Hyvän opettajuu-

den käsitys muokkautuu kulttuurin, sosiaalisen ympäristön ja koulutuksen mukaan. (Delli 

ym. 2004, 69 70; Arnon & Reichel 2007, 462.) 

Dellin ym. tutkimuksen mukaan kouluikäisten lasten mielestä tärkeimpiä hyvää opettajuut-

ta kuvaavia ominaisuuksia ovat huolehtivaisuus, kohteliaisuus, kärsivällisyys, järjestelmäl-

lisyys ja se, että opettaja ei ole tylsä. Vähemmän tärkeinä pidetään tiukkuutta, normaaliutta 

ja pehmeää puhetapaa. Hyvä opettaja kommunikoi oppilaidensa kanssa. Kuvatessaan luo-

kan tilannetta, jossa on hyvä opettaja ja oppilaat touhun parissa, lasten kuvauksissa koros-

tuu oppilaiden fyysinen aktiivisuus ja toiminta. Opettajien ajatellaan olevan hyviä tilanteis-

sa, joissa tapahtuu lapsikeskeistä opetusta sekä oppilaat ovat iloisia ja opettaja kiertää luo-

kassa oppilaidensa joukossa. (Delli ym. 2004, 78, 80, 84 85.) 

Vaikka opettamista pidetään tärkeänä opettajuuden ominaisuutena, joissakin tutkimuksissa 

oppilaat korostavat opettajan persoonallisuutta yli opettamisen taitojen. Esimerkiksi kärsi-

vällisyys, kyky huomioida oppilaat, vaatimattomuus ja kohteliaisuus, epävirallisuus, yk-

sinkertaisuus, osallistuminen oppilaiden aktiviteetteihin sekä kyky kehittää hyvä suhde 

vanhempiin luetaan hyvän opettajan piirteisiin. Edellisten lisäksi hyvä opettaja päästää 

oppitunneilta ajoissa, tunnustaa jokaisen oppilaan tärkeyden ja arvon, on lämmin ja per-

soonallinen sekä ymmärtää, etteivät oppilaat ole joka tilanteessa valmiita opiskelemaan. 

Oppilaille on tärkeää, että opettaja kohtaa oppilaat kunnioittavasti ja opettajaa ei tarvitse 
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pelätä missään tilanteessa. Hyvä opettaja erottaa jokaisen oppilaan ainutlaatuisen identitee-

tin, uskoo oppilaidensa kykyihin, on rehellinen ja välittää. (Arnon & Reichel 2007, 445

446.) 

Pienemmät oppilaat eivät näe eroa niin sanottujen vastavalmistuneiden ja kokeneempien 

opettajien välillä. Lapset eivät kykene erottamaan opettajiensa osaamista, mutta vanhem-

mat ja opettajat itse ovat tietoisia tästä. Riippuen lasten piirteistä tai luokkahuoneen luon-

teesta, lasten käsitykset hyvästä opettajuudesta ovat paljolti samanlaiset. Hyvällä opettajal-

la on kontrolli luokassa, hän ei huuda ja on oikeudenmukainen. Hyvä opettaja auttaa oppi-

laitaan, on mukava ja kohtelias, kohtelee lapsia kunnioituksella sekä hänellä on aikaa tutus-

tua lapsiin ja lasten olosuhteisiin. Loppujen lopuksi aivan pienten lasten käsityksistä hyväs-

tä opettajuudesta tiedetään hyvin vähän. (Delli ym. 2004, 74 75.) 

Lapset pitävät nykypäivän koulun eräänä tärkeimpänä asiana yhdessä toimimisen. Tämän 

perusteella lasten näkökulmasta katsottuna opettajan pätevyyteen ei kuulu ainoastaan opet-

tajan kyvyt opettaa, vaan taidot rakentaa turvallinen ja luonteva luokkaympäristö ja luok-

kayhteisö. Tämä tarkoittaa myös lasten huomioon ottamista yksilöinä, kiinnostuneisuutta 

heidän asioitaan kohtaan ja jokaisen yksilön tarpeisiin vastaamista. Opettajan tulisi osata 

vastata näihin haasteisiin kuitenkin joukkomaisessa viitekehyksessä, eli yrittää sovittaa 

mahdollisimman hyvin yhteen sekä yksilöiden, että koko luokan edut. Sen lisäksi, että 

opettaja huomioi jokaisen oppilaan yksilöllisesti, hyvä opettaja huomaa niiden väliset 

eroavaisuudet ja jokaisen yksilöllisen kehittymisen. (Saukkonen 2003, 90 92; Arnon & 

Reichel 2007, 445 446.) 

Saukkosen (2003, 90 92) mukaan koulumaailmassa rationaalisen opetuksen suunnittelun 

lomassa unohdetaan helposti irrationaalinen lapsi, jonka toiminnan lähtökohdat perustuvat 

paljon enemmän tunteisiin, mielikuvitukseen ja elämyksiin kuin tavoitteellisuuteen ja tie-

dolliseen pärjäämiseen. Lapset kaipaavat opettajilta inhimillistä lämpöä ja vuorovaikutusta, 

joka on pohja korkeiden tiedollisten tuloksien saamiselle. Lapset kokevatkin koulutyössä 

vuorovaikutuksen toisten lasten ja turvallisten aikuisten kanssa tärkeäksi ja mielekkääksi 

asiaksi. 

Oppilaat pitävät hyvänä asiana uuden ja modernin koulun tuomaa ajatusta joustavasta ope-

tuksesta, joka ei ole tarkasti sijoitettu tiettyihin aikatauluihin, paikkoihin ja käytänteisiin. 

Kuitenkin opettaja ja opettajajohtoisuus koetaan tärkeäksi opetuksessa ja toimintasääntöjen 

luomisessa. Jos opettaja on onnistunut luomaan luokkaan tasapuoliset, rehdit ja selkeät 
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toimintakäytännöt, hänen asemansa on yleensä oman luokan oppilaiden silmissä edulli-

sempi muihin opettajiin verrattuna. (Saukkonen 2003, 90 92.) 

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa käsitellään 12 14 -vuotiaiden oppilaiden kokemuksia 

mielenkiintoisista koulutyöhön liittyvistä asioista. Määritellessään hyviä opettajia esille 

nousevat rehellisyys, oikeudenmukaisuus sekä oppilaan ohjaus ja auttaminen. Oikeuden-

mukaisuudesta puhuessaan oppilaat selventävät, että opettaja ei saisi kohdella huonosti 

ketään tai poimia luokasta mielioppilaita. Hyvä opettaja on empaattinen, ymmärtäväinen ja 

huolehtivainen sekä tykkää oppilaistaan. Hyvän opettajan piirteeksi nousee jälleen myös 

kärsivällisyys: kun oppilaat tekevät virheitä, hänen ei saisi olla heti huutamassa ja ärjymäs-

sä. (Grant 1986, 156 160.) 

Hyväksi opettajan ominaisuudeksi katsotaan myös opettajan huumorintaju. Oppilaista on 

kiva, kun opettaja kertoo vitsejä ja juttuja. Oppituntien ja opetuksen ei saa olla aina liian 

totista. Oppilaat eivät arvosta myöskään liian tiukkoja opettajia, toisaalta liiallista lempeyt-

tä ja sallivaisuutta pidetään myös huonona. Oppilaiden mielestä opettajat, jotka toimivat 

sopivan sallivasti ja tiukasti, ovat mieleisiä. Esimerkiksi joku oppilaista kertoo, että sääntö-

jä pitää olla ja niitä pitää noudattaa, mutta joskus on kiva saada tehdä tunnilla jotain oman 

valinnan mukaan. (Grant 1986, 156 160.) 

Opettajaksi opiskelevilla on tutkimusten mukaan useimmiten yleinen positiivinen asenne 

opettajuutta kohtaan. Heidän mielestään tärkeimpiä hyvän opettajan ominaisuuksia ovat 

huolenpito, välittäminen, lämminhenkisyys, ymmärtäväisyys, ystävällisyys ja kärsiväll i-

syys. Hyvä opettaja osaa suhtautua oppilaisiin, motivoida heitä ja pitää kuria. (Delli ym. 

2004, 73.) 

Suurimmaksi osaksi opiskelijoiden käsityksissä hyvästä opettajuudesta korostuu opettajan 

persoonallisuus opettajan tietoa ja didaktisia taitoja enemmän. Eräässä tutkimuksessa opet-

tajan persoonallisuuden sisälle luetaan muun muassa luonteen pääpiirteet, empaattisuus, 

auktoriteetti, työstä nauttiminen ja yleistieto. Tietopuoleen ja didaktiseen taitoon kuuluvat 

taas opettajan tietämys opetettavasta aineesta, opetusmetodit ja kyky huomioida opetukses-

sa erilaiset oppilaat sekä heidän yksilöllisyytensä. (Arnon & Reichel 2007, 441 442, 450

451.) 

Kennyn mukaan (2010; ks. Active Learning in Higher Education (2009, 10: 172 184) ) 

erään tutkimuksen opiskelijat pitävät opetustaitoa, persoonallisuutta, suhteita opiskelijoihin 
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sekä opettajan asiatietoutta opettajalle tärkeinä ja hyvinä ominaisuuksina. Neljästä edellä 

mainituista opettajan asiatietous koetaan vähiten tärkeäksi. Opettajan hyvään opetustaitoon 

kuuluu, että hän osaa selittää selkeästi, motivoi oppilaitaan, käyttää toiminnallisia oppi-

mismenetelmiä, sekä rohkaisee ja ohjaa opiskeluissa. Opettajan persoonallisuudesta noste-

taan esiin muun muassa kiltteys, auttavaisuus, kärsivällisyys, innostuneisuus ja huumori. 

Opiskelijat arvostavat sellaista opettajaa, joka on ystävällinen, helposti lähestyttävä ja käyt-

tää aikaa tutustuakseen opiskelijoihin. Kaiken kaikkiaan empatia ja ihmissuhdetaidot nou-

sevat tiivistettynä kuvaamaan hyvää opettajuutta. Hyvä opettaja antaa myös kannustavaa 

palautetta. Hänen tulee luoda sellainen ilmapiiri, jossa kehittyy vastavuoroisuus ja yhteis-

työ opiskelijoiden välillä. Opetuksessa tulee myös käyttää opetustapoja, joissa näkyvät 

hänen kunnioituksensa erilaisia kykyjä ja oppimistapoja kohtaan. Tärkeäksi opiskelijat 

nostavat toiminnallisen oppimisen. (Kenny 2010) 

Monissa edellä mainituissa tutkimuksissa eritellään opettajan persoonallisuus sekä opetta-

jan tiedollinen ja taidollinen osaaminen opettajuuden osatekijöinä. Molempia pidetään tär-

keinä, mutta persoonallisuuden merkitystä pidetään yleisesti suurempana. Lähes kaikki 

lapset arvostavat opettajan persoonallisuutta opettajuudessa. Jotkin opettajaopiskelijat ko-

rostavat enemmän opettajan tietoutta ja pedagogisia taitoja, mutta näillä voi olla suurempi 

merkitys juuri myöhemmässä opiskeluvaiheessa. Opettajaopiskelijoilla on mielessään suuri 

vastuu opettamisesta ja oppilaille halutaan tarjota parasta mahdollista opetusta ja kasvatus-

ta. 

Pienet oppilaat eivät välttämättä osaa kiinnittää niin paljon huomiota opettajan tiedolliseen 

osaamiseen. Siksi heidän mielipiteissään voi korostua opettajan persoonalliset ominaisuu-

det. Persoonallisuus onkin opettajan näkyvin osa oppilaiden näkökulmasta. Opettajan halu-

taan olevan turvallinen aikuinen, jonka seurassa viihtyy ja joka voi auttaa erilaisissa on-

gelmissa niin koulutehtäviin liittyen kuin henkilökohtaisissa ongelmissa, mikä eräässä tut-

kimuksessa tuli ilmi.  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksella on aina jonkinlainen tarkoitus tai tehtävä ja tämä ohjaa tutkimusstrategisia 

valintoja. Tutkimuksen tarkoitusta voidaan luokitella neljällä eri tavalla: kartoittava, kuvai-

leva, selittävä ja ennustava. Tämä tutkimus kuuluu kartoittavan tutkimuksen piiriin, jossa 

tavoitteena on tutkia ilmiöitä ja etsiä näihin uusia näkökulmia.  (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2004, 138.)  

Tutkimuksen aluksi tutkijan on perehdyttävä tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin, jotka 

ovat apuna tutkimusongelmien asettelussa. Tällöin ongelmista tulee tarpeeksi teoreettisia, 

jotta ne ohjaisivat empiirisen aineiston hankintaa ja käsittelyä. Tämä mahdollistaa tutkijan 

oman teorian kehittämisen jatkamisen. (Ahonen 1994, 134.) Tämän tutkimuksen tutkimus-

ongelmiksi muotoutuivat seuraavat: Millaisia käsityksiä lapsilla on hyvästä opettajuudesta? 

Mistä lasten käsitykset tulevat? Näihin tutkimusongelmiin pohjaavat tutkimushenkilöille 

esitettävät haastattelukysymykset. Teoriaan sidotut tutkimusongelmat auttavat tutkijaa 

haastattelutilanteessa tekemään tarpeeksi syvällisiä kysymyksiä. (Ahonen 1994, 134.) 

Tässä luvussa esitellään empiirinen tutkimus ja sen vaiheet. Aluksi kuvataan yleisesti kva-

litatiivista tutkimusta. Tämän jälkeen määritellään tapaustutkimusta tutkimusstrategiana 

sekä fenomenografista tutkimusotetta. Aineisto kerättiin haastattelemalla, joka analyso i-

daan luvun lopussa. 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkimukset jaetaan kvantitatiivisiin eli määrällisiin ja kvalitatiivisiin eli laadullisiin tut-

kimuksiin. Kyseisten tutkimusten eroja on pyritty havainnollistamaan monin tavoin, muun 

muassa esittämällä erilaisia taulukoita ja luokitteluja. Karkeat jaottelut eivät auta juurikaan 

käytännön tutkimuksessa, vaan ne hahmottavat vain yleislinjoja. Kvantitatiivisen ja kvali-

tatiivisen tutkimuksen eroista on käyty keskustelua jo pidemmän aikaa, ja nykyään useat 

tutkijat haluaisivatkin poistaa tällaisen vastakkainasettelun. Mieluummin ne tulisi nähdä 

toisiaan täydentävinä suuntauksina. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 135 136.) 

Ihmiset tulkitsevat maailmaa jokainen omasta näkökulmastaan ja omalla ymmärryksellään. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, joka on 

hyvin moninainen. Todellisuudesta muodostetaan erilaisia käsityksiä, jotka sitten muovaa-

vat toinen toisiaan ja muodostavat monen suuntaisia suhteita. Kvalitatiivisessa tutkimuk-
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sessa tarkoituksena on tutkia maailmaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2013, 160 161.) 

Vaikka laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä ei ole selittää laajasti yleistettäviä ilmiöitä 

tai antaa mahdollisimman kattavaa kuvaa jostakin ilmiöstä, ollaan siinä kiinnostuneita jon-

kin ilmiön mahdollisista syistä ja niistä tehdyistä tulkinnoista (Hirsjärvi & Huttunen 2001, 

201). Syvälliselle laadulliselle tutkimukselle ei riitä tieto siitä, että ovatko tutkittavien käs i-

tykset käsitteistä oikeita vai vääriä, vaan halutaan selvittää millaisia käsitykset ovat, ja 

miksi ne ovat sellaisia (Lehikoinen 2002, 19). Tuomi ja Sarajärvi (2002, 27 28) kutsuvat 

laadullista tutkimusta ymmärtäväksi tutkimukseksi juuri edellä mainittujen piirteiden 

vuoksi. Ahosen (1994, 126) mukaan laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tehdä aineis-

tosta löytyneet merkitykset kaikkien ymmärrettäväksi.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kootaan todellisissa tilanteissa. Tutkimuksessa 

käytetään pääasiassa luonnollisia metodeja, joissa tutkittavien näkökulmat tulevat esille. 

Näitä metodeja ovat esimerkiksi teemahaastattelu, osallistuva havainnointi, ryhmähaastat-

telut sekä erilaisten dokumenttien ja tekstien diskursiiviset analyysit. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2013, 164.)  

Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä ei ole vain todistaa oikeaksi jo tiedossa olevia asi-

oita, vaan päästä uusiin oivalluksiin tutkimuksen myötä (Sherman & Webb 1988, 5 7). 

Tutkijan tarkoituksena on paljastaa odottamattomia seikkoja, joten lähtökohtana ei ole mi-

kään teoria tai hypoteesi vaan aineiston monipuolinen ja syvällinen tarkastelu. Tutkija ei 

määrää sitä, mikä on tärkeää. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 164.) Hänen tulee myös 

pitää huoli, etteivät omat ennakkokäsitykset pääse vaikuttamaan tutkimuksen tekoon ja 

tuloksiin (Kari 1988, 25). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalta vaaditaan empaattista lähestymistapaa kohdata 

tutkittavat ja kerätty aineisto. Tutkija on ihminen, joka tutkii toista ihmistä ja pyrkii ym-

märtämään tutkittavien näkökulmia mahdollisimman hyvin. Tutkittavien arviointiin tulisi 

luoda tietyt kriteerit, jotta voidaan toimia mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Opettajan 

työssä laadullisen analyysin tekeminen on tärkeä taito, koska se auttaa opettajia huomaa-

maan herkemmin hänen työhönsä vaikuttavia tekijöitä. (Kari 1988, 24 25.) 

Teoria on laadulliselle tutkimukselle tärkeää. Tutkimuksen teorialla tarkoitetaan tutkimuk-

sen teoriaosuutta, tutkimuksen viitekehystä. Sitä tarvitaan koko tutkimuskokonaisuuden 
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mieltämiseen sekä metodien, tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden hahmottamiseen. Teo-

ria ja viitekehys muodostuvat käsitteistä ja niiden välisistä suhteista. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 17 18.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tekeminen on joustavaa, ja tutkimussuunnitelma muotoutuu 

vasta sitä tehdessä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 164). Eskola (2010, 179 180, 182) 

toteaakin laadullisen tutkimuksen tekemisen olevan hankalaa verrattuna määrälliseen tut-

kimukseen juuri koko tutkimusprosessin moniosaisuuden takia. Määrällisessä tutkimukses-

sa seuraava vaihe on yleensä aina selvillä, kun taas laadullisen tutkimuksen tekijällä on 

monia haastavia ja työläitä työvaiheita, joissa jokaisessa on monenlaisia eri tapoja toimia. 

Päätöksiä menettelytavoista voidaan tehdä jo aiemmin, mutta ne konkretisoituvat vasta 

aineiston analysointivaiheessa.  

4.2 Tapaustutkimus 

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällistä kokonaisuutta (Hirsjärvi 

yms. 2004, 132). Tutkimusstrategiana tässä tutkimuksessa on tapaustutkimus, joka on yksi 

perinteisimmistä tutkimusstrategioista. Siinä halutaan saada yksityiskohtaista ja intensiivis-

tä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia. 

Tapaustutkimuksen tavoitteena on tyypillisimmin ilmiöiden kuvailu. (Hirsjärvi yms. 2004, 

134 135.) 

Tapaustutkimus on itsenäinen tutkimuksellinen lähestymistapa. Se ei ole jonkin päätutki-

muksen täydentämisen väline, kuten sen joskus ajatellaan olevan. Toisaalla tapaustutki-

musta on luonnehdittu tutkimusstrategiaa kuvaavaksi sateenvarjokäsitteeksi, jonka alla 

voidaan rakentaa monenlaisia tutkimusasetelmia. Tapauksen luonne ja tutkimuksen tavoit-

teet määrittävät aineiston ja menetelmien tarvetta. Tutkimusmenetelmät valitaan eri yhte-

yksistä yhdistäen eri tieteiden teorioita ja kokemuksia tutkimuksen teosta. (Peuhkuri 2005, 

292 293; Syrjälä & Numminen 1988, 9; Yin 1984, 17.)  

Tapaustutkimuksen lähtökohtana on yksilöiden kyky tulkita inhimillisen elämän t apahtu-

mia ja muodostaa merkityksiä. Stoecker (1991, 97 98) taas määrittelee tapaustutkimusta 

tutkimuksena, joka pyrkii selittämään holistisesti tietyn sosiaalisen yksikön dynamiikkaa 

tiettynä ajanjaksona. Ilmiötä tarkastellaan aina kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista ja sen 
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luonnollisessa ympäristössä. Tapaustutkimus on siinä mielessä myös mukautuvaista, että 

tietoa etsitään sieltä, mistä sitä voidaan saada. (Syrjälä & Numminen 1988, 8,10.) 

Tapaustutkimus eroaa kokeellisesta tutkimuksesta siten, että tutkija ei voi kontrolloida tut-

kittavaa ilmiötä, vaan se on otettava vastaan sellaisena kuin se on. Tapaustutkimuksen tut-

kimuskohteet ovat nykyhetkessä tapahtuvia ilmiöitä. Tosin tällaista tapaustutkimuksen 

rajausta on joskus pidetty liian rajoittavana. (Laitinen 1998, 51; Yin 1984, 20.) 

Sekä Syrjälä & Numminen (1988, 8), että Yin (1984, 23) korostavat, että ilmiön tai tapauk-

sen tarkasteleminen pitää tapahtua siinä kontekstissa. Tämä on huomioitava erityisesti sil-

loin, kun tarkastellaan ilmiöiden subjektiivisia merkityksiä. Kuitenkin tutkimuskohteille on 

luontevaa, että tapauksen ja kontekstin väliset rajat ovat epäselvät. Tällöin ei tarkkaan voi 

erotella, mikä on itse tapaukseen liittyvää, ja mikä liittyy taas enemmän kontekstiin.  

Tutkimusaineistoa kerättäessä tutkija ja tutkittava ovat vuorovaikutuksessa keskenään, 

mikä on yksi tapaustutkimuksen piirteistä. Siksi tapaustutkimus edellyttää luottamusta tut-

kijan ja tutkittavan välillä. Tutkija on tutkimuksessa mukana koko persoonallisuutensa 

voimalla. Tällöin hänen arvomaailmansa vaikuttaa väistämättä näkemykseen, jonka hän 

muodostaa tutkittavasta ilmiöstä. (Syrjälä & Numminen 1988, 9, 11.) 

Tapaustutkimuksen perustyyppi antaa holistisen eli kokonaisvaltaisen näkemyksen yhdestä 

tutkittavasta kohteesta. Tällöin tapauksella voidaan koetella teoriaa, kuten kriittisellä ko-

keella luonnontieteessä. Se voi olla ääritapaus tai uniikkitapaus. Tapaus voi olla tutkijalle 

kauan kaivattu tilaisuus tutkia jotain sellaista, mitä ei ole ennen voitu tutkia. (Yin 1984, 41; 

Laitinen 1998, 75.) 

Tapausta on määritelty monella tapaa tapaustutkimuksen sisällä. Yleensä tapaukset kuiten-

kin ymmärretään tiettyyn aikaan ja paikkaan rajattavissa olevina sosiaalisina yksiköinä ja 

niihin liittyvinä tapahtumina ja prosesseina. Tapaus voi olla esimerkiksi yksilö, yhteisö, 

instituutio, ohjelma tai ryhmä. Olennaista on se, että tapaus nähdään kokonaisuutena ja 

yhteydessä kontekstiinsa. (Merriam 1988, 58; Peuhkuri 2005, 294.) 

Laitisen (1998, 36) mukaan tapauksen määrittelyllä rajataan tutkittava tapaus muusta maa-

ilmasta ja luetellaan ne ehdot, jota kyseisessä tutkimuksessa on kohteen valinnalle asetettu. 

Jos tutkittava tapaus on yksilö, on esitettävä perustelut, miksi juuri hänet on valittu. Tutki-

muskohteena oleva tapaus ja siihen mahdollisesti kuuluvien osatapausten määritteleminen 

on tärkeää, koska se kertoo lukijalle suoraan sen, keihin tutkimus on yleistettävissä ja 
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mahdollisesti sovellettavissa. Tutkimuskohteen määrittely on olennaista myös tutkimustu-

losten tulkinnan kannalta.  

Tutkimuskohteen määrittäminen voi perustua teoriaan. Tutkimuksen kohteena on osa reaa-

limaailmaa. Kun objektina on ihminen tai ihmisjoukko, tarvitaan periaatteet, joiden avulla 

tuo joukko erotetaan tutkimuskohteeksi. Periaatteet tulevat tutkimuksen sisällöstä eli teori-

asta. Teoria määrää, mikä joukko on relevantti kohdejoukko eli se määrää ehdot, jotka 

kohdejoukkoon kuuluvien tulee täyttää. Teoria määrää kohdejoukkoa siitä lähtevien käsit-

teiden kautta. Aina on olemassa jokin periaate, kun tutkimuksen kohdetta valitaan. (Lait i-

nen 1998, 38 39.) 

Peuhkurin (2005, 295) mukaisesti tapauksen valinta on empirian ja teorian vuoropuhelun 

tulosta. Tutkimuksen kohdetta ja rajoja etsitään. Valintaan vaikuttavat etukäteen määritetyt 

teoreettiset tavoitteet ja kiinnostus tapahtumien erityispiirteisiin tai tapauksen ominaispiir-

teisiin. Kun tapaus täyttää jonkin teorian esittämät ehdot, voidaan sitä käyttää sen teorian 

vahvistamiseen, haastamiseen tai kehittämiseen. 

Yhtä tapausta koskeva analyysi on vaikea ja rajoittunut tutkimuskohteen ja aineistonkeruun 

kuvaukseen. Yhden tapauksen holistisessa tarkastelussa on vaara, että koko orientaatio ja 

kysymyksenasettelu muuttuvat tutkimuksen kuluessa. Toisaalta se voi olla tutkimukselle 

hyväksikin, sillä se saattaa korjata väärän olettamuksen. (Eisenhardt 1989, 539; Laitinen, 

1998, 76.)  

Tämä tutkimus tutkii lasten subjektiivista käsitystä hyvästä opettajuudesta. Tarkoituksena 

on selvittää lasten ajatuksia syvemmin ja tutkia niitä monipuolisemmin. Suuren aineiston 

perusteella tehtävien yleistysten sijaan pyritään kuvaamaan muutamaa tapausta syvälli-

semmin ja tarkemmin. Tämän vuoksi tutkimus on tapaustutkimusta. Tapaustutkimusta käy-

tetään usein tutkimustilanteissa, joissa kohteena on juuri yksilö tai useampi. Yksilö on 

kiinni ympäristössään ja ympäristöllä on aina oma vaikutuksensa yksilöön. Siksi tapaustut-

kimuksessa on tärkeää, että se tapahtuu juuri siinä kontekstissa, missä yksilö on ja elää.  

Tutkimusstrategiana tässä tutkimuksessa on siis tapaustutkimus. Kun halutaan tutkia tar-

kemmin ja syvemmin yksilön käsityksiä, tutkimus rajautuu fenomenografiseksi tutkimuk-

seksi. Tämä tutkii juuri ihmisen muodostamia käsityksiä. Eri ihmisillä voi olla samasta 

asiasta erilaisia käsityksiä, esimerkiksi iän mukaan. Tässä tutkimuksessa tutkitaan 1.- ja 6. 

luokkalaisten käsityksiä.  
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4.3 Fenomenografinen tutkimus 

Fenomenografialla tarkoitetaan ilmiön kuvaamista tai ilmiöstä kirjoittamista. Fenomeno-

grafisen tutkimuksen tarkastelun kohteena on se, miten yksi ja sama maailma ilmenee ih-

misten tietoisuudessa ja erityisesti ihmisten käsityksistä eri asioista. Käsitysten muodostu-

miseen vaikuttavat aiemmat käsitykset asioista, niin sanotut esikäsitykset. (Ahonen 1994, 

114 115.) Ihmisten käsitykset voivat olla hyvinkin erilaisia samasta asiasta muun muassa 

iän, koulutustaustan, kokemusten ja sukupuolen vuoksi. Käsitys on dynaaminen ilmiö, mi-

kä tarkoittaa sitä, että se voi muuttua. (Metsämuuronen 2008, 34 35.)  

Tietty käsitys ilmiöiden ja ihmisen ajattelun välisestä suhteesta ja tiedonmuodostuksen 

ehdoista on fenomenografisen tutkimuksen perustana. Näitä tulee tarkastella ennen feno-

menografisen tutkimusprosessin tarkempaa selvittämistä. Fenomenografin mukaan ihmi-

nen pyrkii liittämään mielessään ilmiöt selitettäviin yhteyksiin ja näistä syntyvät käsityk-

set. Fenomenografiassa mielenkiinto kohdistuu ihmisten sisällöllisiin eli laadullisiin kei-

noihin käsittää ympärillä tapahtuvaa. (Ahonen 1994, 116.) 

Ahosen (1994, 116 117) mukaan fenomenografiassa ilmiö ja käsitys ymmärretään saman 

asian kahtena puolena. Ilmiö on ihmisen ulkoisesta tai sisäisestä maailmasta saama koke-

mus, josta hän aktiivisesti rakentaa käsityksen. Käsitys on taas kokemuksen ja ajattelun 

avulla muodostettu kuva jostain ilmiöstä. Näin ilmiö ja käsitys ovat samanaikaisia ja siksi 

erottamattomia.  

Martonin (Gröhn & Jussila 1992, 7 8)  mukaan fenomenografisessa tutkimusotteessa en-

simmäisen asteen tutkimusnäkökulma pyrkii ymmärtämään ympäristön ilmiöitä. Toisen 

asteen tutkimusnäkökulmassa tarkastellaan taas ihmisten käsityksiä näistä ilmiöistä. Tieto 

siitä, että ihmisillä on erilaisia käsitys-, ymmärtämis- ja hahmottamistapoja on jo sinänsä 

arvokasta. Jos oppiminen ymmärretään konstruktioprosessiksi, jossa uusi tieto- ja havain-

toaines muokataan ja prosessoidaan aikaisemman kokemustiedon varassa, on opettajan 

tärkeää tuntea oppilaiden aikaisempi tausta ja käsitystapa. Ensimmäisen asteen tiedoista ei 

pysty johtamaan toisen asteen tutkimusnäkökulman tietoja, vaan ihmisten erilaisia käsityk-

siä asioista on tutkittava sellaisenaan erikseen. Esimerkiksi ymmärtääkseen käyttäytymistä 

ja sen motiiveja, pitää pystyä kuvaamaan ja selittämään ilmiöt heidän omasta näkökulmas-

ta ilman, että tutkija on itse etukäteen määritellyt sen vastausavaruuden, johon tutkittavien 

vastaukset sijoitetaan. 
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Martonin (1994, 4425) ajatusten mukaisesti ihmisillä on rajallinen määrä tapoja, joilla he 

kokevat, käsittävät ja ymmärtävät tiettyä ilmiötä. Fenomenografisen tutkimuksen kohteena 

on arkiajattelu, jossa tarkoituksena on tutkia asioita toisen asteen näkökulmasta eli sitä, 

miten maailma näyttäytyy eri ihmisten silmissä. Näin saadaan monenlaisia käsityksiä, jo i-

den erilaisuuksia ja samanlaisuuksia vertaillaan ja saadaan laadullisesti erilaisia kuvauska-

tegorioita. (Larsson 1986, 20.)   

Ahonen (1994, 115) erottaa fenomenografisessa tutkimuksessa neljä vaihetta. Ensimmäi-

sessä vaiheessa tutkija kiinnittää huomionsa asiaan tai käsitteeseen, josta näyttää esiintyvän 

hämmentävän erilaisia käsityksiä. Seuraavaksi tutkija perehtyy asiaan tai käsitteeseen teo-

reettisesti ja jäsentää alustavasti siihen liittyvät näkökohdat. Kolmannessa vaiheessa tutkija 

haastattelee henkilöitä, jotka ilmaisevat erilaisia käsityksiään asiasta. Lopuksi tutkija luo-

kittelee käsitykset niiden merkityksen perusteella ja erilaisia merkityksiä pyritään selittä-

mään kokoamalla niistä abstraktimpia merkitysluokkia. 

Fenomenografiseen tutkimukseen liittyy joitakin kriittisiä kohtia, joita muun muassa Gröhn 

(1992, 26 29) ja Huusko & Paloniemi (2006, 169) ovat tuoneet esille. Gröhn on löytänyt 

ainakin neljä kehittämismahdollisuutta. Keinotekoisissa tilanteissa saadut tutkimustulokset 

eivät välttämättä ole yleistettävissä käytännön ongelmanratkaisutilanteisiin. Lisäksi käsi-

tykset ovat aina sidoksissa tiettyihin konteksteihin. Kolmanneksi Gröhn ottaa esille jo edel-

lä mainitun käsitysten dynaamisen luonteen. Käsitykset muuttuvat, joten tutkimuksissa 

saadaan niistä vain poikittaisleikkaus. Neljäntenä huomionkohteena ovat aidosti erilaiset 

käsitykset asioista, joten onko kannattavaa pohtia, mitkä käsityksistä ovat oikeita tai vääriä. 

Huuskon ja Paloniemen (2006, 169) kritiikin kohteena ovat tutkimustapaukset, joissa kate-

gorisointi on jäänyt kesken eikä ole tehty kategorioiden välistä vertailua. Joskus koko ka-

tegoriajärjestelmä on voinut myös jäädä kokonaan tekemättä. 

Tämä tutkimus siis toteutetaan tapaustutkimuksena, jossa on fenomenografinen ote. Tut-

kimuksen aineiston keruu toteutettiin haastattelemalla. Sen jälkeen sitä on analysoitu fe-

nomenografisen analyysin ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaan. Seuraavassa lu-

vussa käsitellään tarkemmin aineiston keräämistä ja analysoint ia. 
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4.4 Aineistonkeruu 

Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla erään Pohjois-Pohjanmaan kaupungin 

alakoululaisia. Aineiston hankintaan on käytetty fenomenografisen tutkimuksen yleisintä 

menetelmää, haastattelua (Ahonen 1994, 136). Haastattelu on koettu hyväksi tavaksi kuulla 

asioihin lasten ääni ja näkökulma (Alasuutari 2005, 145). Aineiston hankintaan voidaan 

käyttää kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastattelun lisäksi esimerkiksi kyselyä, havain-

nointia ja erilaisiin dokumentteihin perustuvaa tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). Tämän 

tutkimuksen haastatteluun osallistuneet oppilaat eivät olleet entuudestaan tuttuja. Haastat-

teluihin osallistui kaksi 1.- ja 6.-luokkalaista oppilasta. Molempien luokka-asteiden oppi-

laista toinen oli tyttö ja toinen poika.  

Juuri 1.- ja 6.-luokkalaisten haastatteluun johti monet eri tekijät. Ensinnäkin 7- ja 12-

vuotiaiden ajattelun kehitys on eri tasolla, mikä voi synnyttää erilaisia ajatuksia hyvästä 

opettajuudesta. Toiseksi opettajan rooli on erilainen juuri koulunsa aloittaneilla ja jo viiden 

vuoden kokemuksen omaavilla oppilailla. Pyrkimyksenä oli saada moniulotteisuutta hyvän 

opettajuuden näkökulmaan edellä mainittujen tekijöiden avulla. 

Haastattelua suunnitellessa erään alakoulun kahdelle opettajalle laitettiin sähköpostiviesti, 

jossa pyydettiin heidän molempien luokasta kaksi oppilasta haastateltaviksi. Molemmat 

opettajat vastasivat myöntävästi, jonka jälkeen keskusteltiin tutkimuksesta ja haastateltavi-

en valinnasta. Opettajat ehdottivat useita oppilaita, joita voisi mahdollisesti kysellä haastat-

teluun. Opettaja itse kertoi, että hän ehdotti haastateltaviksi oppilaita, joilta mahdo llisesti 

voisi saada monipuolista tietoa: oppilaita, joilla oli kokemusta useammasta opettajasta tai 

jotka mahdollisesti pystyvät keskustelemaan vieraiden ihmisten kanssa luontevasti. Opetta-

jat esittivät myös, mitkä oppilasparit heidän mielestään voisivat toimia keskenään parem-

min haastattelutilanteessa.  

Lopulliset haastateltavavalinnat tehtiin opettajien ehdotuksista satunnaisesti. Ennen haas-

tattelua tutkijat kävivät seuraamassa haastateltaviksi valittujen ensimmäisen luokan oppi-

laiden tuntia, jotta eivät olisi heille täysin vieraita. Tämän jälkeen kaikilta valituilta oppi-

lailta kysyttiin halukkuutta osallistua haastatteluun. Oppilaiden vanhemmille laitettiin vies-

ti (ks. liite 1) haastattelusta, mutta heille ei kerrottu etukäteen tutkimuksen aihetta ja haas-

tattelun teemaa. He saivat vain tietää, että aihe olisi joku läheisesti koulun arkeen liittyvä. 

Tämä siksi, että vanhemmat eivät pääsisi vaikuttamaan millään tavalla lasten ajatuksiin ja 

näin saataisi mahdollisimman rehellistä näkökulmaa lapsilta itseltään.  
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Haastattelu oli parihaastattelu, eli paikalla oli samaan aikaan kahden haastattelijan lisäksi 

kaksi oppilasta. Koska haastattelijoita oli kaksi, oppilaita helpotti se, että myös he saivat 

tulla haastatteluun yhdessä. Lisäksi haastateltavat saisivat toistensa vastauksista tukea 

omaan ajatteluun sekä vastauksiin, ja näin voisivat täydentää toinen toistensa vastauksia. 

Fenomenografinen tutkimus vaatii syvähaastattelua, jossa kysymysten ja vastausten avulla 

päästään spiraalimaisesti kunkin teeman ääri- ja syvyysalueille. Tämä on nimenomaan kva-

litatiivisen tutkimuksen tuomaa laadullista tietoa. Syventävät kysymykset syntyvät usein 

haastateltavan edellä sanomasta. (Ahonen 2004, 137.) Haastattelun runko (ks. liite 2) 

suunniteltiin teoriaosuuden pohjalta. Siinä oli viisi pääkysymystä ja niiden alla muutama 

etukäteen mietitty tarkentava kysymys, joiden avulla oli helpompi päästä syvemmälle op-

pilaan ajatuksiin.  

Alasuutarin (2005, 154) mukaan päästäksemme mahdollisimman lähelle lasten tapaa jäsen-

tää maailmaa, tulee hänellä olla tarpeeksi tilaa haastattelussa. Lähtökohtana lapsen ymmär-

tämiselle on se, että tutkija kuuntelee, tunnistaa lapsen tavan puhua ja sovittaa oman pu-

heensa lapsen tapoihin ja ilmaisuihin. Pääkysymykset olivat kutakuinkin samanlaisia mo-

lemmissa haastatteluissa, mutta alakysymykset muotoutuivat vasta haastattelussa sen mu-

kaan, millaisia ajatuksia oppilailta tuli esille. Juuri edellä mainitut piirteet olivat yksi syy, 

miksi haastattelu valittiin tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi. Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaarakin (2004, 194) toteavat, että haastattelun etuna on joustavuus, joka mah-

dollistaa tutkijan kysymysten suuntaamisen vastausten mukaan sekä vastauksen selventä-

misen ja syventämisen.  

Kysymyksiä esittäessä pyrkimyksenä oli ottaa huomioon oppilaan ikätaso ja tilanne, joten 

kysymysten muoto vaihteli haastatteluissa. Vaikka tutkimuksen tarkoituksena on tutkia 

hyvää opettajuutta, asian yksinkertaistamiseksi lapsille haastatteluissa puhuttiin opettajasta. 

Kuitenkin kysymykset muotoiltiin siten, että ne pohjautuvat nimenomaan opettajuuden eri 

osatekijöihin. 

Ahosen (2004, 138) mukaan tällaisesta puolistrukturoidusta haastattelusta puhutaan myös 

teemahaastatteluna. Tällöin tutkija lähtee liikkeelle tietyistä ennalta päätetyistä teemoista, 

mutta ei käytä täysin valmista kysymyssarjaa. Haastattelussa alakysymysten lisäksi pyrit-

tiin toistamaan joitakin oppilaiden vastauksia, jotta he ikään kuin automaattisesti selittäisi-

vät ja tarkentaisivat vastaustaan. Ahonenkin (2004, 137) toteaa, että tutkijan kannattaa 

usein toistaa haastateltavan ajatus, jolla hän ensinnäkin varmistaa haastateltavalta ymmär-
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täneensä kysymyksen ja toisaalta myös saa haastateltavan tarkentamaan omaa ajatustaan. 

Toinen hyvä keino syventää kysymystä on kyseenalaistaa haastateltavan ajatus.  

Haastattelut tapahtuivat lasten koulupäivän aikana rauhallisessa ja viihtyisässä luokassa, 

jossa läsnä olivat vain haastattelijat ja haastateltavat. Molemmat 1.- ja 6.- luokkalaisten-

haastattelut tapahtuivat samana päivänä. Tunnelman rentouttamiseksi ja turhan jännityksen 

poistamiseksi haastateltavien kanssa juteltiin aluksi muita asioita ja kyseltiin kuulumisia. 

Samalla heille tarjottiin mehut ja keksit. Ennen haastattelua haastateltaville kerrottiin tut-

kimuksen anonymiteetistä: heidän nimiään, kouluaan ja asuinpaikkojaan ei julkaista mis-

sään. Haastateltaville mainittiin myös, että haastattelu äänitetään, sillä tutkija ei millään 

ehdi kirjoittaa kaikkea ylös haastattelun kuluessa. Äänityksiäkään ei tietenkään kukaan 

muu kuin haastattelijat saanut kuulla. Äänittäminen ei tuntunut haittaavan kumpaakaan 

oppilasparia. Haastattelun aluksi oppilaille tehtiin selväksi, että aikaa on ja vastauksia voi 

miettiä ihan rauhassa. 

Haastattelut onnistuivat melko hyvin. Turha jännitys, etenkin pienempien oppilaiden osal-

ta, jäi pois haastattelun kuluessa. Jostakin oppilaasta näki selvästi, miten hän nautti pääs-

tessään osallistumaan haastatteluun ja kertomaan mielipiteitään. Joku oppilaista saattoi 

hieman jännittää tilannetta, mutta jännitystä yritettiin poistaa helpottamalla kysymystä ja 

toteamalla, että kysymyksiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. 

Litterointi on tehty haastattelujen äänitysten pohjalta. Siihen on kirjattu sana sanalta kaikki 

aiheeseen liittyvä keskustelu, mikä haastattelussa tuli esille. Haastattelu on litteroitu koko-

naisuudessaan sellaisenaan, jotta haastateltavan ajatus ei muuttuisi ja tutkija saisi siitä 

mahdollisimman tarkan kuvan. Litteroitu teksti löytyy liitteenä (ks. Liite 3) tutkimuksen 

lopusta. 
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5 AINEISTON ANALYYSI 

Tämän tutkimuksen analyysi perustuu sekä fenomenografiseen analyysiin, että sisällönana-

lyysiin, ja nimenomaan aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Niikko (2003, 32) toteaa, että 

fenomenografista analyysiä on mahdoton erottaa siitä sisällöstä, jota analysoidaan. Ana-

lyysi on aina sidottu sisältöön, joka taas on täynnä merkityksiä. Analyysin lähtökohtana on 

aineisto, joka sisältää erilaisuuden ja osien organisoinnin tulkitsevassa analyyttisessä pro-

sessissa. Luvun aluksi on määritelty fenomenografista analyysia sekä aineistolähtöistä si-

sällönanalyysia. Analyysi etenee vaiheittain. Jokaisesta vaiheesta esitellään ensin teo-

riaosuus, jonka jälkeen kuvataan kyseisen vaiheen toteutus tässä tutkimuksessa. 

Tuomi & Sarajärvi (2009, 103 105) kirjoittavat sisällönanalyysin olevan menetelmä, jolla 

pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Kerätty 

aineisto järjestetään johtopäätösten tekoa varten (Grönfors 1982, 161). Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissä etsitään tekstin merkityksiä ja sillä tarkoitetaan pyrkimystä kuvata do-

kumenttien sisältöä sanallisesti. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja 

päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta käsitteellisempään näkemykseen tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112). 

Fenomenografisessa tutkimuksessa lähestymistapa on aineistolähtöinen, jossa tulkinnat 

tehdään vuorovaikutuksessa aineiston kanssa, ja aineisto toimii kategorisoinnin pohjana. 

Tulkinnallisten kategorioiden muodostamisvaiheessa käydään keskustelua myös aikaisem-

pien teorioiden kanssa. Tästä teorian merkityksestä käytetään nimitystä teoreettinen pereh-

tyneisyys, joka antaa suuntaa aineiston hankinnalle, vaikka varsinainen teorianmuodostus 

tehdäänkin vasta tutkimusprosessin aikana. (Ahonen 1994, 123 125; Huusko & Paloniemi 

2006, 166.)  

Tutkimuksen analyysi etenee vaiheittain. Tulkinta ja merkitysten jäljittäminen tapahtuvat 

samanaikaisesti ja usealla tasolla. Jokaisella eri vaiheella on vaikutusta seuraaviin valintoi-

hin. Käsitteellisiä kuvauskategorioita muodostetaan aineiston rakenteellisten erojen mukai-

sesti. Ne selventävät käsitysten suhdetta tutkittavaan ilmiöön. Nämä muodostetut kategori-

at kuvaavat erilaisia tapoja käsittää tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä. On ymmärrettävä 

ero kuvauskategorioiden ja käsitysten välillä. Jokainen kategoria liittyy muihin kategorio i-

hin ja on osa laajempaa kategoriasysteemiä (Häkkinen 1996, 39, 41; Huusko & Paloniemi 

2006, 166; Larsson 1986, 20.) 
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Kuvio 1. Esimerkki analyysin vaiheittaisesta etenemisestä mukaillen Huusko & Paloniemi 

(2006, 167) ja Uljens (1989, 41). Eri tasot pohjautuvat haastattelun tuloksiin. 

Fenomenografisen analyysin ensimmäisessä vaiheessa etsitään ja määritetään merkitysyk-

siköitä aineistosta. Tässä tutkija lukee aineiston ilmauksia ja tarkkailee, miten laajalle nii-

den ajatusyhteydet tekstissä ulottuvat, ja millaisia käsityksiä vastaajat ovat tuottaneet. Ana-

lyysissä ei siis keskitytä yksittäisiin sanoihin tai lauseisiin, vaan tulkinta kohdistuu ajatuk-

selliseen kokonaisuuteen. Tämä kulkee rinnakkain aineistolähtöisen sisällönanalyysin en-

simmäisen vaiheen kanssa, joka on aineiston redusointi eli pelkistäminen. Siinä haastattelut 

kirjoitetaan auki sana sanalta, sitä luetaan ja sen sisältöön perehdytään etsien sieltä pelkis-

tettyjä ilmauksia. (Huusko & Paloniemi 2006, 166 167; Ahonen 1994, 143; Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 108 109.) 

Tässä tutkimuksen aineistona oli kaksi parihaastattelua. Aluksi molemmat äänitetyt haas-

tattelut kirjoitettiin auki, eli litteroitiin. Tämän jälkeen litterointeja luettiin useaan kertaan 

läpi, jotta haastatteluista saataisi mahdollisimman tarkka kuva. Haastateltujen vastaukset 
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pelkistettiin siten, että jokainen lause lyhennettiin muutamaksi sanaksi. Oli huolehdittava, 

että vastauksen tärkein viesti tutkimuksen aiheen kannalta tulee esille. Vastausten perus-

teella koottiin siis kaikki esille tulleet käsitykset ja teemat, jotka liittyvät hyvään opettajuu-

teen. Haastattelujen pohjalta pyrittiin saamaan kiinni lasten vastausten ajatuksesta ja koko-

naisuudesta. Esittämällä aineistolle tarkentavia kysymyksiä, kuten mitä haastateltava tar-

koittaa ilmaisulla, ja missä kontekstissa asia tuli ilmi haastattelussa, voitiin vertailla ilma-

uksia keskenään ja ymmärtää haastatellun viesti syvällisemmin. Kun tässä tapaustutkimuk-

sessa haastatteluja on vain kaksi ja haastateltavia neljä, on pyrkimyksenä ja mahdollisuute-

na juuri haastateltavien vastausten ja ajatusten syvällisempi ymmärtäminen ja tulkinta.  

Fenomenografinen analyysin toisessa vaiheessa tutkija etsii, lajittelee ja ryhmittelee merki-

tysyksiköitä kategorioiksi. Tässä vaiheessa on tärkeää määritellä kategorioiden rajoja muun 

muassa vertailemalla merkitysyksikköjä koko aineiston merkitysten joukkoon. Ilmauksista 

etsitään samanlaisuutta ja erilaisuutta, ja sen kautta tunnistetaan variaatioita aineistossa. 

Tämä vaihe edustaa aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä vielä ensimmäistä vaihetta, 

redusointia. Sen loppuvaiheessa pelkistetyistä ilmauksista muodostetaan lista, jota aletaan 

ryhmitellä ja luokitella. Erilaisuuksien ja samanlaisuuksien mukaan pelkistettyjä ilmauksia 

yhdistetään ja niistä muodostetaan alaluokkia. (Häkkinen 1996, 42; Huusko & Paloniemi 

2006, 168; Marton 1994, 4428; Tuomi & Sarajärvi 2009, 108 109.) Alaluokat vastaavat 

fenomenografisen analyysin ensimmäisiä kategorioita. 

Lasten vastauksia erittelemällä ja yhdistelemällä muodostettiin merkitysyksiköistä ensim-

mäiset kategoriat. Tässä merkitysyksiköistä etsittiin yhdistäviä abstraktimpia käsitteitä, 

niin sanottuja alaluokkia. Näitä olivat suuttuminen, rauhallisuus/äkkipikaisuus, humorist i-

suus, itsevarmuus, opettajan osaaminen/osaa opettaa, kurinpito, huutaminen, kiltti, rento, 

avuliaisuus, auktoriteetti, oppilaiden näkökulma huomioon, tiukka, opetus ja juttelee lasten 

oikeuksista.   

Kategorian rauhallisuus/äkkipikaisuus alle luokiteltiin käsitykset, joiden mukaan hyvä 

opettaja on rauhallinen, ja huonoksi opettajaksi käsitettiin sellainen, joka suuttuu helposti, 

eikä kuuntele asiaa loppuun, vaan hermostuu. Lisäksi huono opettaja ei anna puheenvuoro-

ja. Tässä hyvin lähellä on käsite huutaminen. Haastatteluissa tuli usein esille se, että hyvä 

opettaja ei huuda, vaan puhuu rauhallisesti. 

Opettajan osaamisen käsitteeseen taas sisältyvät seuraavanlaisia ajatuksia
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k-

Luokitteluissa huomattiin usein se, että rajat eivät 

ole eri luokkien välillä kovin selkeät ja sama ajatus voi liittyä useampaan luokkaan.  

Humoristisuutta ja itsevarmuutta pidettiin hyvän opettajan ominaisuuksina. On hyvä, jos 

opettaja kertoo vitsejä ja on huumorintajuinen ja luottaa itseensä. Itsevarmuus liitettiin 

haastattelussa jossakin kohtaa tähän. Opettaja kertoo vitsejä, jos on varma toimissaan. Ku-

rinpidon kategoriaan kuului muun muassa käsitykset, että opettaja osaa pitää kurin ja olla 

jämäkkä, sekä huolehtii, että keskitytään asiaan. Auktoriteettia opettajalla pitää myös olla. 

Tällöin opettajan rauhallinen kehotus toimii, eikä tarvitse huutaa.  

Useammassa vastauksessa haastatteluissa tuli ensimmäisenä esille, että hyvä opettaja on 

kiltti. Siksi kiltti on tässä vaiheessa analysointia omana kategorianaan. Toiseksi opettajan 

puolin on hyvä jos on rento, eikä valita. Rento ja tiukka ovat myös omina kategorioinaan. 

Opettajan avuliaisuuteen kuuluu ajatukset: opettaja auttaa, opettaja neuvoo sekä vastaa, 

kun kysytään.  

Myös  opettajan eettinen toiminta tuli haastatteluissa esille. Opettajien pitäisi enemmän 

ottaa oppilaiden mielipiteet huomioon ja ajatella oppilaiden näkökulmasta. Lisäksi hyvä 

opettaja juttelee lasten oikeuksista oppilaiden kanssa. 

Fenomenografisen analyysin edetessä kolmanteen vaiheeseen kategorioita kuvataan abst-

raktimmalla tasolla ja niiden välisiä suhteita tarkennetaan. Oleellista on, että jokaiselle 

kategorialle löydetään kriteerit, sekä selkeät erot eri kategorioiden välille. Häkkisen (1996, 

43) mukaan kategorioiden laadullisten erojen tulee olla niin selkeitä, ettei muodostu limit-

täin meneviä kategorioita. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tässä vaiheessa ala-

luokista muodostetaan yhdistelemällä yläluokkia, jotka vastaavat fenomenografisen ana-

lyysin toisia kategorioita. Tämä niin sanottu klusterointi on aineistolähtöisen sisällönana-

lyysin toinen vaihe. (Huusko & Paloniemi 2006, 168; Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.) 

Kolmannessa vaiheessa luodaan teoreettiset käsitteet, eli abstrahoidaan. Ensimmäisiä kate-

gorioita yhdistetään ja niistä muodostetaan kokoava käsite. Nämä muodostetut kategoriat 

sisältävät käsitteiden erityispiirteet ja niiden empiirisen liittämisen aineistoon suorien lai-

nauksien avulla. Kategorioiden sisältöjen auki kirjoittaminen on apuna kategorioiden välis-

ten suhteiden kuvaamisessa, sekä toimii samalla myös kuvauskategoriajärjestelmän tai 
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tulosalueen pohjana. Analyysissä alkuperäisinformaation käyttämistä kielellisistä ilmauk-

sista edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Tulokset luvussa perehdytään 

tarkemmin näiden käsitteiden luokitteluun ja niiden välisten rajojen määrittelyyn. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 109 110; Huusko & Paloniemi 2006, 168; Marton 1994, 4428.) 

Edelleen, ensimmäisten kategorioiden käsittelyä jatkettiin ja niistä muodostettiin toiset 

kategoriat. Opettajan persoonaan liittyvät kategoriat koottiin samaan kategoriaan. Opetta-

jan persoona nousee hyvän opettajuuden teoriassakin suureksi tekijäksi. Auktoriteetti ja 

kuri yhdistyvät samaksi kategoriaksi, sillä niiden sisällöt limittyvät sopivasti. Haastatte-

luissa niistä puhuttiin yleensä myös samassa yhteydessä, eikä niiden välille tehty selkeää 

eroa. Opettajan osaaminen ja opettaminen on hyvin laaja ja siksi se jäi toisessa katego-

risoinnissa omaksi kategoriakseen Didaktiset taidot. Oppilaan kuunteleminen, puheenvuo-

ron antaminen ja se, että opettaja ei huuda, lukeutuvat kategoriaan Vuorovaikutus ja sosi-

aaliset taidot. Opettajan eettinen toiminta jäi myös omaksi kategoriakseen, sillä erilaisen 

sisältönsä mukaisesti, sitä ei voinut yhdistää mihinkään toiseen kategoriaan.  

Näistä teemoista ja kategorioista muodostuu niin sanottu tulosalue. Tulosalue on Niikon 

(2003, 38 39) mukaan kaavioesitys loogisista suhteista käsitysten välillä. Näitä suhteita 

kuvataan tulosavaruudessa lukuisilla eri tavoilla. Huusko & Paloniemen (2006, 169) tulos-

alueen kuvauskategorioista voidaan kehittää horisontaalinen, vertikaalinen tai hierarkkinen 

kuvauskategoriajärjestelmä. Niikon (2003, 38 39) ja Uljensin (1989, 47 50) mukaan ho-

risontaalinen kuvauskategoriasysteemi rakentuu toisiinsa verrattuina samanarvoisista luo-

kista. Tällöin luokkien väliset erot ovat lähinnä sisällössä. Tämän tutkimuksen tulosalueen 

kategorioista on rakennettu horisontaalinen kuvauskategoriajärjestelmä, sillä kategoriat 

ovat toisiinsa verrattuna kaikki samanarvoisia ja erottuvat sisältönsä mukaan. Vertikaali-

sessa kuvauskategoriasysteemissä luokat voidaan taas järjestää tiettyyn järjestykseen jon-

kin aineistosta nousevan kriteerin avulla. Hierarkkinen kuvauskategoriasysteemissä jotkut 

käsitteet ovat rakenteeltaan ja sisällöltään muita kehittyneempiä tai kattavampia ja kuvaus-

kategoriat järjestetään aineiston sisäisen logiikan ja rakenteen mukaan.  

Edellä kuvattu kategorisoituminen on siis tutkimuksen analyysiä, jossa litteroiduista haas-

tatteluista on tehty tulkintoja ja niiden kategorisointien kautta päästy pääkategorioihin. 

Pääkategorioiksi muodostuivat persoona, auktoriteetti ja kuri, didaktiset taidot, sosiaaliset 

taidot ja vuorovaikutus sekä eettinen toiminta. Näiden kuvaaminen muodostaa tutkimuksen 
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tulosavaruuden. Pääkategorioiden avaamisessa ja selittämisessä on käytetty apuna tutki-

muksen teoriapohjaa. Tutkimuksen tuloksia käsitellään seuraavassa luvussa.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Tutkimuksen tulokset on esitelty pääkategorioina, joita ovat persoona, auktoriteetti ja kuri, 

didaktiset taidot, vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot sekä eettinen toiminta. Jokaista aihe-

aluetta on käsitelty omana lukunaan teorian ja haastatteluaineiston avulla. Kuviossa 2 esite-

tään nämä hyvään opettajuuteen liittyvät ominaisuudet kategorioittain haastattelujen mu-

kaisesti. Lopussa on oma luku lasten hyvän opettajan käsitysten muodostumisesta. Litte-

rointiosuuksissa haastattelijasta käytetään lyhennettä H, tutkittavista T (tyttö) ja P (poika). 

 

Kuvio 2. Hyvä opettaja haastattelujen mukaisesti. 

6.1 Persoona 

Opettajan persoonaa pidetään opettamisen ytimenä ja se on hyvin tärkeä osa-alue, kun 

pohditaan hyvää opettajuutta. Persoonallisuuden ajatellaan olevan opettajuuden keskeisin 

osatekijä (ks. luku 2.1.2 ). Monissa tutkimuksissa lapset ja nuoret nostavat opettajan per-

soonallisuuden tärkeäksi, ja heidän mukaisesti hyvää opettajaa kuvaavat ominaisuudet liit-

tyvät melkein kaikki persoonaan. Joissakin tapauksissa opettajan persoonan tärkeys nostet-
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taan jopa opettamisen taitojen yli, mikä onkin toinen tärkeä hyvää opettajaa kuvaava omi-

naisuus (ks. luku 3.3). 

Haastatteluissa oppilaiden ajatuksissa useampaan kertaan nousi esille opettajan rauhalli-

suus. Rauhallisen opettajan tunnilla kaikilla on miellyttävämpi opiskella. Oppilaiden mie-

lestä opettajan rauhallinen toiminta näkyy tunnilla siten, että hän ei ole äkkipikainen, vaan 

miettii asioita ensin rauhassa ja toimii vasta sitten. Oppilaat kokivat hyvänä asiana myös 

sen, että opettajalla on aikaa heille.  

H: Tulleeko teillä jotaki muuta mieleen minkälainen se hyvä opettaja on? 

P: Semmonen mikä ei oo äkkipikanen.  

ä ei oo aika hirveesti, tehkää äkkiä. Mää haluan ne 

 

Kuten edellä olevasta haastattelusta nähdään, oppilaat arvostavat opettajan kärsivällisyyttä. 

Opettajan tulee antaa oppilaiden keskittyä tekemisiin, eikä pilata sitä kiireellä. Kärsivälli-

syys nousi esille myös puhuttaessa siitä, miten hyvä opettaja ottaa erilaiset tilanteet rauhal-

lisesti, eikä hermostu, tilanteesta riippumatta. Opettajalta vaaditaan kärsivällisyyttä kohda-

ta erilaiset tilanteet maltillisesti ja hallita hermonsa tiukemmissakin paikoissa.   

H: Joo. Mut mikshän hyvä opettaja on semmonen et se ei niinku suutu. Tai miks se on niin-

ku hyvälle opettajalle semmonen ominaisuus? 

P: No ainaki oppilaat tykkää siitä opettajasta sillon enemmän ja. Se on muutenki paljo 

miellyttävämpi olla semmosen tunneilla.  

Luvussa 3.3 nousee myös esiin, kuinka kärsivällisyyttä pidetään opettajan persoonassa 

yhtenä tärkeimpänä ominaisuutena. Opettaja suhtautuu oppilaisiin kärsivällisesti eikä huu-

da, vaikka he tekevätkin virheitä. Oppilaat arvostavat sitä, että opettajalla on aikaa heille ja 

hän välittää ja haluaa tutustua lapsiin. Muun muassa Uusikylä (2006, 83) pitää hyvin tär-

keänä sitä, että opettaja kohtaa oppilaat yksilöinä ja osoittaa heille, että välittää heistä. 

(Delli ym. 2004; 74 75, 78, 80, 84 85; Arnon & Reichel 2007, 445 446; Grant 1986, 156

160.) 

Huonosta opettajasta oppilaat kertoivat seuraavalla tavalla:  

T: Sitte semmonen äkkipikanen.  
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H: Joo. 

u-

ka, mit  

T: Niin.  

P: Tai sitte tekee niinku semmosista pikkuasioista aivan hirveen isoja. Nii että jos on ihan 

pikkukina. 

Oppilaat arvostavat opettajan huumorintajua ja hauskuutta. Haastattelussa tuli ilmi, miten 

hyvällä opettajalla on huumorintajua ja hän kertoo vitsejä. Oppilaat kokivat huonoksi 

asiaksi, jos opettaja kertoo huonoja vitsejä. Joku haastateltavista kertoi, että vitsikkyys ker-

too opettajan itsevarmuudesta ja sitä pidettiin hyvänä opettajan ominaisuutena.  

T: No siis mulla oli ensimmäinen opettaja sellanen, et sillä oli niinku huumorintajua, mut 

sit se osas pitää kurinki. Silleen tottu siihen.  

H: Joo. Nii, että ei liian vakavasti ota, vähän sellasta huumoriaki sinne, mutta kumminki 

on semmonen jämäkkä.  

T:Mmm.  

P: Niin se on kuitenki mukava jos välillä heittää vitsin tai pari, mutta kuitenki keskitytään 

asiaan.  

Vaikka oppilaat arvostavat opettajan hauskuutta, pitivät he silti tärkeänä että liiallinen 

huumori ei haittaa kurinpitoa ja keskittymistä opiskeluun. Dellin ym. (2004, 78, 80, 84 85) 

ja Grantin (1986, 156 160, luku 3.3) mukaan opettaja ei saa olla liian tylsä. On kiva, kun 

opettajalla on huumoria ja hän kertoo vitsejä ja juttuja oppitunnin aikana, eikä meno ole 

liian totista. Kuitenkin liian lempeää opettajakaan ei pidetä hyvänä. Oppilaat haluavat 

 

Haastateltavat, etenkin ensimmäisen luokan oppilaat, pitivät opettajan kiltteyttä erittäin 

tärkeänä. Jo heti ensimmäinen ajatus hyvästä opettajuudesta oli kiltteys ja he mainitsivat 

siitä useaan kertaan haastattelun aikana. He rinnastivat kiltteyden myös huutamiseen: kiltti 

opettaja ei huuda. Opettajan kiltteyttä oppilaat perustelivat siten, että muuten opettaja olisi 

vihainen.  
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Opettajan rauhallinen toiminta ja käyttäytyminen tuntuivat olevan oppilaille erittäin tärkei-

tä. Toki opettajalla voi temperamenttia olla, mutta oppilaille merkitsee paljon se, hän osaa 

hillitä itsensä ja suuttumisensa. Ehkä he vaistoavat sen, kuinka opettajan rauhallisuus vai-

kuttaa myös oppilaisiin ja turha kireys vain pahentaa ilmapiiriä. Kun opettaja ei ole kireä, 

ei oppilaidenkaan tarvitse olla, ja koulussa kaikilla on hyvä ja turvallinen olla. Opettajan 

lempeää suhtautumista asioihin arvostetaan. 

Oppilaat korostavat sitä, että opettaja pitää järjestyksen yllä koulussa. Oppilaat voivat jos-

kus joutua tilanteeseen, jossa opettajan on komennettava tai muuten ohjattava heidän toi-

mintaa oikeaan suuntaan. Oppilaat ajattelevat, että koulussa ollaan opiskelemassa ja työn-

teossa, eikä se ole mikään leikkipaikka. Opettajan jämäkkyyttä arvostetaan yhdessä huu-

morin kanssa, molempia sopivissa määrin. Hauska ja huumorintajuinen opettaja vapauttaa 

ilmapiiriä ja saa oppilaat kiinnostumaan opiskelusta.  

6.2 Auktoriteetti ja kuri 

Hyvällä opettajalla on auktoriteettia ja hän pitää kontrollin luokassa. Opettaja ei saa oppi-

laiden mielestä olla liian tiukka, mutta ei liian lempeäkään. Hyvä opettaja osaa motivoida 

ja innostaa oppilaita, mutta osaa pitää kurin. (Delli 2004, 73, 78, 80, 84 85; Grant 1986, 

156 160; Arnon & Reichel 2007, 441 442, 450 451; luku 3.3.)  

Haastattelussa tuli ilmi, miten oppilaiden mielestä hyvä opettaja ei määräile liikaa. Opett a-

jan tulee olla sopivan tiukka, mutta ei liian ankara. Oppilaat myös arvostavat, että opettaja 

antaa oppilaille tilaa toimia vapaasti, mutta kuitenkin tietyissä rajoissa, ja että kaikkia ei 

ole määrätty etukäteen.  

 

 

 ja istukaa kunnolla eikä saa pitää 

 

H: Miksihän tämmönen on huono opettaja? 

T: No en tiiä, ku se koko ajan vaan määräilee. 
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Vaikka liian tiukkaa opettajaa pidetään huonona, oppilaat haluavat tunnille kuitenkin työ-

rauhan ja järjestyksenpitäjän. Heidän mielestä opettajan pitämä kuri näkyy tunnilla. Opet-

taja puuttuu häiriötilanteisiin ja pitää yllä järjestystä. Tällaisen opettajan tunnilla keskit y-

tään paremmin asiaan. Oppilaat arvostavat opettajan rauhallista toimintaa myös häiriö- ja 

kurinpitotilanteissa. 

P: Niin liian rento opettaja kattoo vähän niinku sormien välistä jos tyypit niinku räplää 

kännykkää tai heittelee toisia kumella tai.. Mutta niin ja sitte taas liian tiukka opettaja lät-

käsee heti jälki-istuntoa mutta semmonen hyvä opettaja käskee niitä lopettaan. 

a-

vampi. 

Kun kuudennen luokan oppilailta kysyttiin, että miten heidän mielestään hyvä 1.- ja 6. 

luokan opettajat eroavat toisistaan, he ottivat esille kurinpitoon liittyviä asioita. Heidän 

mielestään ensimmäisen luokan opettajan pitää olla rennompi, kuin kuudennen luokan 

opettajan. Ensimmäisen luokan opettajan ei saa olla niin tarkka esimerkiksi läksyjen kans-

sa. Kuudennella luokalla he alkavat mielestään jo ymmärtää, mikä merkitys on opettajan 

kurilla ja että rennoin opettaja ei välttämättä aina ole paras. Kuitenkin he samalla ajattele-

vat hyvän opettajan olevan rento. 

H: Minkälainen on hyvä ykkösluokan opettaja ja minkälainen on hyvä kutosluokan opetta-

ja? Onko siinä jotaki eroa teän mielestä? 

T: Kyllä s  

 

Aiemmin lapsi ihailee aikuista ja opettaja on hänelle tärkeä esimerkki ja malli aikuisesta. 

Kasvaessaan lapsi alkaa ajatella itsenäisemmin ja vertaisryhmä alkaa toimia. Nyt lapsi po h-

tii eri tilanteissa liittyäkö kavereihin vai aikuisiin. Lapsen sosiaaliset suhteet aikuisiin ja 

kavereihin muuttuvat ja kehittyvät. Opettaja alkaa saada oman roolinsa, josta lapsi samas-

taa itselleen positiivisia ja negatiivisia ominaisuuksia. (Arajärvi 1992, 17; Heinonen 1970, 

164; Turunen 1996, 72, 76; Whalström, 1985, 92 93.) Siten on hyvin luonnollista, että 

käsitys opettajasta muuttuu lapsen kasvaessa. Näin kertoivat myös kuudennen luokan oppi-
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laat, kun heiltä kysyttiin onko käsitys opettajasta muuttunut viimeisen viiden vuoden aika-

na. Ajatukseen sisältyy vahva käsitys omasta kasvusta ja siitä, että suhde aikuisiin muut-

tuu. 

H: Onko sitte se ajatus siitä hyvästä opettajasta teillä itellä muuttunu niinku siitä ykköses-

tä, jos vertaatte sitä mikä teillä on ollu sillon ihan pikkukoululaisena ja nyt sitte? 

P: No. Varmaan nyt ajattelee, että hyvän opettajan pitää olla vähän tiukempi, ku mitä mä 

sillon ajattelin.  

Edellä olevista huomioista huolimatta ensimmäisen luokan oppilaat mainitsivat, että ku-

kaan ihminen ei aina voi olla hyvä. Hyvä opettajakin voi joskus olla huonolla tuulella ja 

vaikka he pitivät tätä vääränä, he kuitenkin samalla ymmärsivät opettajia. Oppilaat kerto i-

vat, että toimivathan hekin joskus väärin ja tällöin opettajalla on oikeus olla huonolla tuu-

lella. Oppilaat korostivat, että häiriötilanteessakaan hyvä opettaja ei ala huutamaan, vaan 

yrittää selvittää sen rauhallisesti, mutta samalla he mainitsivat että tarpeen vaatiessa opetta-

jan on otettava tiukemmin. 

H: Onko hyvä opettaja sillonki hyvä opettaja vaikka sillä välillä onki huono päivä? 

P: Joo. 

T: No on.  

 

 

P: Mut se xxx ei huuda silleen hirveesti. Se saattaa ottaa vähän kireesti mutta se ei huuda. 

Opettajalla voi joskus hermostuttaa ja sitä pidetään luonnollisena. Kuitenkin opettajan itse-

hillintätaidot nousevat tässäkin kohtaa merkittäviksi. Opettajan oletetaan toimivan rauhalli-

sesti tilanteessa kuin tilanteessa. Oppilaat haluavat luokkaan kurin ja järjestyksen niin, että 

siellä on hyvä opiskella. He korostavat sitä, että tunnilla keskitytään asiaan paremmin, kun 

opettaja pitää kuria yllä. Isompien ja pienempien oppilaiden opettajat eroavat  haastateltavi-

en mielestä siinä, että isommille on oltava tiukempi. Pienemmät oppilaat tarvitsevat lem-

peämpää opettajaa, sillä omista asioista huolehtimista ei vielä ole opittu kunnolla ja koko 

koulunkäynti on uusi asia. Heiltä ei voi vaatia samaa kuin isommilta.  
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6.3 Didaktiset taidot 

Opettajuuden kohdalla puhutaan väistämättä didaktiikasta. Didaktiikka on suomennettu 

opetusoppina. Didaktiikka pitää sisällään opetuksen sisällön ja menetelmät. Sitä on myös 

määritelty opetuksen ja oppimisen teoriana ja käytäntönä. (Uusikylä & Atjonen 2005, 27.) 

Tämän tutkimuksen tulokset, jotka on luokiteltu opettajan didaktisten taitojen alle, liittyvät 

nimenomaan näihin opetuksen sisältöihin ja opetusmenetelmiin.  

Luvun 2.2.1 mukaisesti opetustapahtumassa, joka on vastavuoroista, opettaja ohjaa opetuk-

sellaan oppilaita niin, että he oppivat oppimissuunnitelmassa vaadittavat sisällöt eri oppiai-

neista. Myös oppilaat painottavat, että opettajan tulisi ohjata ja auttaa oppilaita. (Grant 

1986, 156 160, luku 3.3.) Kysyttäessä mitä hyvä opettaja tekee, myös haastateltavat oppi-

laat ensimmäisenä vastasivat, että opettaa. Opettajan opetustaitoa ja osaamista arvostetaan. 

H: Joo, no kysyttäis ensin teiltä, että millainen teiän mielestä on hyvä opettaja? 

 

a. 

 

P: Sellanen joka opettaa kunnolla. 

Edellä oleva keskustelu antaa viitteitä myös siitä, miten oppilaat arvostavat opettajan mää-

rätietoista ja itsevarmaa toimintaa. Oppilaille on varmasti helpompaa, jos opettajan työnte-

ko on loogista ja tavoitteellista, eikä harhaile asiasta toiseen. Heidän mielestään hyvä opet-

taja luottaa itseensä. 

Kuudennen luokan oppilaat pitivät tärkeänä, että etenkin ensimmäisen luokan opettajien 

opetuksen täytyy olla monipuolista. Nuoremmilla oppilailla keskittymiskyky ei ole vielä 

niin hyvä, eivätkä he jaksa kuunnella pitkiä selityksiä, joten tunnille tarvitaan jotain toi-

mintaa. Jonkun oppilaan mielestä opetuksen mielekkyyttä nostaa se, jos opettaja kertoo 

omia kokemuksia. Näin opetuksen teoriaosuuttakin saataisiin konkreettisemmaksi ja lä-

hemmäksi oppilaiden tavallista arkea.  

P: Se on mukavaa jos jollaki opettajalla on vaikka joku tarina tai juttu semmonen, mitä 

sille on tapahtunu, mikä liittyy vaikka siihen opeteltavaan asiaan tai jotain. 
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Myös eräässä tutkimuksessa korostui lasten ja nuorten ajatus, että opetuksessa opettajan 

tulisi käyttää toiminnallisia opetusmenetelmiä. Kun oppilaat saivat kuvata mieleisensä t i-

lanteen luokkahuoneesta tai oppitunnilta, kertoivat he oppilaiden ja opettajan olevan työn 

touhussa ja opettajan kiertävän luokassa oppilaiden luona. Lapset kokivat hyväksi fyysistä 

aktiivisuutta ja toimintaa mahdollistavat tehtävät. (Kenny 2010; Delli ym. 2004, 78, 80, 

84 85, luku 3.3.) 

Haastattelussa esiin tulee se, miten hyvä opettaja neuvoo ja auttaa. Tämä korostuu etenkin 

ensimmäisen luokan oppilaiden vastauksissa. Myös kuudennen luokan oppilaat nostivat 

neuvomisen ja ohjaamisen tärkeäksi ominaisuudeksi ensimmäisen luokan opettajilla. Li-

säksi opettajan auttaminen, välittäminen, ohjaaminen ja neuvominen nousevat useissa 

muissakin lasten hyvää opettajuutta koskevissa vastauksissa esille (ks. luku 3.3). Seuraa-

vana ote haastattelusta tästä aiheesta: 

P: Ja kyllähän se on sen pienemmänki lapsen mielestä mukavampaa ku on sellanen rento. 

Ja vastaa aina ku kysytään ja auttaa muutenki. 

Opettajan tehtävä on opettaa. Haastattelussa se nostettiinkin ensimmäiseksi esille. Opetta-

jan osaamista arvostetaan paljon ja sitä pidetään hyvänä, jos opettaja hoitaa tehtävänsä 

kunnolla. Osaava opettaja opettaa niin, että oppilaat ymmärtävät, ja hän huomio erilaiset 

oppimistyylit ja tavat. 

6.4 Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus 

Opettajan rauhallisuus nousi esille myös opettajan ja oppilaiden vuorovaikutustilannetta 

pohtiessa. Oppilaiden mielestä on helpompi lähestyä sellaista opettajaa, joka kuuntelee 

rauhassa oppilaita. Yleensäkin sitä pidettiin tärkeänä, että opettaja kuuntelee oppilaita ja 

arvostaa heidän mielipiteitään. 

 H: Miksihän tämmönen on huono opettaja? 

T: No en tiiä, ku se koko ajan vaan määräilee. 

P: Nii ja pittää tehä sitä mitä se haluaa. 

T: Nii ja se ei anna puhenvuoroa. 

P: Ja sitte kohta on joku mahoton tehtävä. 
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H: Seki vielä. 

T: Ja pannee niinku kolmosluokan tehtäviä. Vaikka jottai kertolaskuja. 

Edellisen keskustelun perusteella oppilaat ymmärtävät, että heidänkin mielipiteillä on mer-

kitystä. Oppilaat osaavat itse parhaiten kertoa omista asioistaan, tässä tapauksessa omasta 

laskutaidon tasostaan. Joku haastateltavista ottikin esille, miten opettajien tulisi enemmän 

kuunnella oppilaiden ajatuksia asioista. Näin opettajan kuuntelutaitokin on todella tärkeää. 

Hyvä opettaja kommunikoi oppilaidensa kanssa (Delli ym. 2004, 78, 80, 84 85). Vuoro-

vaikutustaitojen lisäksi empaattisuus nousi luvun kolme (Kenny 2010) tutkimuksissa jopa 

niinkin tärkeäksi, että ne kuvaavat tiivistettynä hyvää opettajuutta. Saukkonen (2003, 90

92, luku 3.3) puolestaan kirjoittaa, että lapset kaipaavat opettajalta juuri inhimillistä lä m-

pöä ja vuorovaikutusta. He kokevat sen koulutyössä tärkeäksi ja mielekkääksi asiaksi. 

Opettajan on työssään suhteessa toisiin ihmisiin (ks. luku 2.2.3), joten monipuoliset sosiaa-

liset taidot ovat erittäin merkittäviä opettajan työssä. Oppilaatkin arvostavat opettajan sosi-

aalisia taitoja erilaisissa tilanteissa. Haastattelussa oppilaat mainitsivat esimerkiksi siitä, 

miten opettajan tulisi hallita itsensä vaikeammassakin tilanteessa. 

P: Mut se xxx ei huuda silleen hirveesti. Se saattaa ottaa vähän kireesti mutta se ei huuda. 

Myös opettajan empaattisuuden oppilaat kokevat tärkeäksi vuorovaikutuksessa. Opettajien 

tulisi katsoa asioita välillä myös oppilaiden näkökulmasta. Kun opettaja pystyy asettumaan 

oppilaan asemaan ja olemaan empaattisesti ymmärtäväinen, hän voi oppia jotain tärkeää 

(Uusikylä & Atjonen 2005, 13).  

P: Ja opettajanki pitäs aina ajatella niitä asioita niinku oppilaan näkökulmasta. 

Opettajakin voi käsittää asioita väärin ja tällöin hänen tulisi kuunnella myös oppilaita. 

Epävarmoissa tilanteissa tulisi muistaa asettaa oppilaat tasaveroiseen asemaan, jossa jokai-

sen mielipide asiasta kuunnellaan samalla tavalla. Haastateltavan esimerkki tästä: 

T: Se ottaa monesti päähän jos niinku opettaja on käsittäny vaikka jonku asian väärin, 

joskus sitte siitä tullee niinku jotaki ihan ihmeellistä.  

Vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa on opettajan työssä hyvin merkittävää ja sitä on 

opettajan työssä paljon. Opettajalla on oltava hallussaan hyvät sosiaaliset taidot. Oppilaat-

kin nostivat haastatteluissa esiin sen, että hyvä opettaja juttelee heidän kanssaan ja kuunte-
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lee heitä. Lisäksi hyvä opettaja osaa ottaa huomioon oppilaiden näkökulman. Opettaja on 

vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa, mutta tämän lisäksi opettajan sosiaaliseen verkos-

toon kuuluu paljon muitakin ihmisiä. Erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa opettaja toimii 

oppilailleen mallina.  

6.5 Eettinen toiminta 

Oppilaille on hyvin tärkeää, että opettaja on oikeudenmukainen, ja Dellin ym. (2004, 74

75) tutkimuksen mukaan lasten mielestä hyvä opettaja on oikeudenmukainen. Oikeuden-

mukaisuuteen kuuluvat tasa-arvo, kuulluksi tuleminen, syrjinnän ja suosimisen välttäminen 

ja oikeus selvittää ristiriidat (Tirri 1999b, 21). Grantin (1986, 156 160) tutkimuksessa op-

pilaat korostavat sitä, että oikeudenmukainen opettaja ei kohtele huonosti ketään tai poimi 

luokasta mielioppilaita. (ks. luku 3.3.) 

Esimerkkinä tästä eräs haastateltava kertoi tilanteen koulusta, jossa opettaja tuli paikalle ja 

tuomitsi tilanteen väärin sen vuoksi, ettei kuunnellut kaikkia osapuolia. Tässä oppilaat e i-

vät kokeneet opettajaa oikeudenmukaiseksi, kun tämä ei kohdellut kaikkia oppilaita tasa-

puolisesti. 

 se opettaja jos ei oo kunnolla nähny tilannetta. Sitte ei pysty oikeen  

Oppilaille merkitsee paljon se, että opettaja oikeasti kuuntelee heitä ja arvostaa heidän mie-

lipiteitään. (Laursen 2006, 64) Haastattelussa pohdittiin, millaisen opettajan luo olisi kiva 

mennä, ja sieltä tuli myös tämä ajatus esiin:  

 

Opettajan eettiseen hyvään toimintaan luetaan kuuluvaksi sekin, että opettaja kunnioittaa 

oppilaita ja osoittaa sen heille (Laursen 2006, 64). Kun opettaja kohtaa oppilaan kunnioit-

tavasti, häntä ei tarvitse pelätä. Opettajalla on kyky huomioida jokainen oppilas, ja hän 

tunnustaa jokaisen oppilaan arvon ja tärkeyden. (Arnon & Reichel 2007, 445 446.) 

Kun haastateltavilta kysyttiin, mikä opettajassa on mukavaa, vastaukseksi saatiin: 

 

Aiemmin tunnilla oli puhuttu lasten oikeuksista, ja haastateltava koki sen mukavaksi ja 

tärkeäksi, että opettaja jutteli heidän kanssaan näistä asioista. Opettaja toimillaan osoittaa 
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sen, että arvostaa oppilaita ja tunnustaa heidän oikeutensa sekä vielä juttelee niistä heidän 

kanssaan. Aiemmissakin tutkimuksissa pidettiin erityisen tärkeänä sitä, että opettaja kohte-

lee kaikkia ihmisiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. 

6.6 Miten käsitykset hyvästä opettajasta ovat muodostuneet? 

Haastattelun lopuksi oppilailta kysyttiin, miten heidän käsityksensä hyvästä opettajasta 

ovat muodostuneet. Kaikki kertoivat niiden tulevan omista kokemuksista. Kysymyksenä 

tämä oli 1.-luokkalaisille vaikea ymmärtää. Kuitenkin he vastasivat tähän kertomalla omas-

ta opettajastaan ja näin muodostivat käsitystä hyvästä opettajasta. Heillä ei vielä ollut eht i-

nyt olla paljon muita opettajia. 

H: No. Mistä te ootta saanu sen ajatuksen, että hyvä opettaja ei huuda, mistä se on tullu 

semmonen ajatus teille yhtäkkiä?  

T: No emmä oikestaan enää tiiä koska xxx ei yleensä edes huuda. 

H: Nii. 

P: Ko xxx on sellanen rauhallinen.  

Ihminen tekee jatkuvasti tiedostamattaan havaintoja ja tulkintoja toisista ihmisistä. Näihin 

tulkintoihin ja niiden perusteella syntyviin käsityksiin vaikuttavat omat aikaisemmat ko-

kemukset ja niiden myötä rakentuneet ajattelumallit eli skeemat. Aikaisemmat kokemukset 

ohjaavat myös merkittävästä lapsen havaintotoimintaa, eli sitä, mitä lapsi havaitsee ja mitä 

ei. (Laine 1997, 69; Turunen 1993, 23 25.) Käsitykset, jotka saavuttavat tietoisuuden ta-

son, tavoittavat myös kielellisen jäsentyneisyyden tason, jolloin ihminen kykenee kuvaile-

maan ihmisiä. Henkilökäsitykseen kuuluvat aina odotukset toisen ihmisen käyttäytymises-

tä. (Laine 2005, 89.) 

Myös kuudennen luokan oppilaat kertoivat käsitysten hyvästä opettajasta tulevan omista 

opettajista ja kokemuksista. 

H: Niin.. Mistä ne tulee ne hyvän opettajan käsitykset? 

P: Varmaan niistä omista opettajista ja niistä kokemuksista, että m

ollu semmonen hyvä opettaja ja millasia ominaisuuksia sillä on ollu sitte. 
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Edellisestä kommentista huomaa, miten kuudennen luokan oppilaat osaavat jo kiinnittää 

huomion ja eritellä tarkemmin, miten opettajan persoonassa, käyttäytymisessä sekä opet-

tamisessa on erilaisia ominaisuuksia. Luvussa 3.1.2 tulee esille, että 9 12 vuotiaiden hen-

kilökuvaus on jo kehittyneempää. He osaavat kuvailla ihmisiä ja päätellä käyttäytymisen 

aiheutumista erilaisista asioista. Lapsi kykenee ajattelemaan ihmisten luonteenpiirteiden 

olevan pysyvämpiä tilanteesta riippumatta. (Laine 1997, 83 85.) 

Kun ensimmäisen luokan oppilailta kysyttiin, millaiseksi he kuvittelivat opettajan ennen 

koulun aloitusta, toinen heistä kertoi nähneensä oman opettajan jo silloin vilaukselta jos-

sain tapahtumassa. Haastattelussa hän sanoi, kuinka oli jo tällöin kiinnittänyt huomiota 

siihen, miten tuleva opettaja vaikutti rauhalliselta.  

T: Se oli siellä ihan rau  

Kyseinen oppilas sai tässä tapauksessa etukäteen ennen koulun aloitusta omasta opettajas-

taan rauhallisen ensivaikutelman.  Laineen (2005, 89) mukaan henkilökäsityksen muodos-

tumiseen vaikuttaa myös ensivaikutelma. Sen muodostumisen aika on todella lyhyt ja ul-

koisella olemuksella on suurin merkitys siihen (Keinonen 1999, 16). (ks. luku 3.1.2.) 

Lapset kuvasivat käsityksen hyvästä opettajuudesta muodostuvan omista kokemuksista 

omista opettajista. Esiin tuli myös se, miten ensivaikutelmalla on merkitystä syntyneisiin 

henkilökäsityksiin. Vaikka ympäröivillä ihmisillä on vaikutusta lasten käsitysten muodos-

tumiseen, lapset eivät sitä vielä itse ymmärrä ja käsittä.  
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7 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 140 141) ovat nostaneet muutamia asioita luotettavuuden arvi-

oinnin tueksi. Heidän mukaan tutkimuksesta pitää käydä ilmi tutkimuksen kohde ja tarkoi-

tus, sekä tutkijan omat intressit kyseiseen tutkimukseen, jotka tässä tutkimuksessa esite l-

lään heti alkuun. Lisäksi tutkijan pitää esitellä aineiston keruunsa, miten suhde tutkijan ja 

tiedonantajien välillä toimi, tutkimuksen kesto, aineiston analyysi, tutkimuksen luotetta-

vuus sekä tutkimuksen raportointi. Tutkimuksen tiedonantajat ja niiden valinta täytyy 

myös selvittää, mutta tällöin pitää ehdottomasti muistaa, ettei heidän henkilöllisyys palja s-

tu mitään kautta. Tämän tutkimuksen aineiston keruuta, tutkimussuhteen muodostamista 

tutkijan ja tutkittavan välillä, kuvataan tutkimuksen Aineiston keruu luvussa. Molemmat, 

tutkimuksen aineiston analyysi ja tutkimustulosten raportointi, on käyty läpi omana luku-

naan. Tutkimus toteutettiin kahden vuoden aikana. Näin ollen tutkimuksen teolla ei ole 

ollut liian kiire ja siihen liittyviä asioita on voitu pohtia rauhassa. Seuraavassa tulee esiin 

luotettavuuteen vaikuttavia asioita. Niitä on esitelty myös matkan varrella pitkin tutkimus-

ta. 

Tutkimuksen luottavuuteen liittyy läheisesti kaksi käsitettä, reliaabelius ja validius. Reliaa-

belius mittaa -tutkimuksen tulosten toistettavuutta, eli tutkimuksen mahdollisuutta antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Validiudella tarkoitetaan taas sitä, kuinka tarkoin mittari tai tut-

kimusmenetelmä voi mitata juuri sitä, mitä on pyrkimys mitata. Valitut tutkimusmenete l-

mät eivät aina sovi tutkijan kuvitteleman todellisuuden mittaamiseen niin hyvin kuin on 

ajateltu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 216.) 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetin ja validiteetin käyttöä on pyritty vähentä-

mään. Kyseiset käsitteet ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen parissa ja eivät näin 

ole suoraan käytettävissä laadullisen tutkimuksen piirissä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2004, 217.) Muun muassa Holstein ja Gubrium (1995, 9) ovat kritisoineet reliabiliteetin ja 

validiteetin käsitteiden käyttöä haastattelututkimuksessa sillä, että tapaustutkimusta tehdes-

sä tutkimuksen tulokset ja kuvaukset ovat ainutlaatuisia, ja kahta samanlaista tapausta ei 

olekaan. Tutkimusten luotettavuutta tulisi pohtia ja arvioida jollakin tavalla, vaikka vali-

diuden ja reliaabeliuden käsitteitä ei käytettäisikään. Luotettavuutta lisää tutkijan tarkka 

selvitys tutkimuksen toteuttamisesta ja eri vaiheista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 

217).  
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Fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden mittaamisessa on kuitenkin käytetty jonkin 

verran validiteettikäsitettä, jolla on tässä yhteydessä kaksi ulottuvuutta. Ensimmäinen on 

se, miten aineisto ja johtopäätökset vastaavat tutkittavan ajatuksia. Toisena huomiona taas 

se, miten ne liittyvät tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin. (Ahonen 1994, 152.) Tässä 

tutkimuksessa validiteettia lisää se, että tutkittavien vastauksia on luettu läpi monta kertaa, 

jotta päästäisi mahdollisimman hyvin selville tutkittavan ajatuksista. Tulosluvussa on käsi-

telty tutkimuksen empiirisen osan johtopäätöksiä tarkemmin ja siinä haastateltavien ajatuk-

set on pyritty tuomaan kokonaisuutena esille. Lisäksi luvussa on käsitelty tuloksien yhteyt-

tä tutkimuksen teoriaan.  

Fenomenografisen tutkimuksen tarkoituksena on saada laadullista, henkilöiden ilmauksista 

tulkittua, tietoa käsityksistä.  Tällöin aineistonhankinnassa keskitytään laajuuden sijasta 

syvempiin merkityksiin. Fenomenografisen tutkimuksen tuloksilla ei pyritä tilastolliseen 

yleistettävyyteen, vaan tavoitteena on tulosten yleisyys. Tulosten yleisyydellä tarkoitetaan 

sitä, miten käsityksiä käsitellään teoreettisella, universaalien käsitteiden tasolla. Pyrkimyk-

senä on siis yleisiin teoreettisiin ongelmiin liittyvien käsitysten esiintuomisen lisäksi myös 

selittää niitä. (Ahonen 1994, 152.) Tutkimuksen alussa teoriapohja käsittelee juuri tutki-

muksen aihetta teoreettisella tasolla. Teoriaa vaikuttaa mukana myös empiirisessä osassa, 

aineiston hankinnassa ja tutkimustulosten käsittelyssä.  

Aineiston hankintaan liittyy monia luotettavuustekijöitä. Prosessina sen tulee olla hyvin 

suunniteltu ja häiriötön. Tutkimushenkilöiden valinnasta ja aineiston hankinnan kulusta 

tulee olla tarkka selvitys. Tutkijan on itse arvioitava aineiston hankintaprosessia koko ajan. 

(Ahonen 1994, 152 153.) Tämän tutkimuksen tutkimushenkilöiden valintaa ja aineiston 

keruuta on käsitelty ja avattu luvussa 4.4. 

Aineiston luotettavuutta voidaan todistaa myös monin keinoin. Tutkijan täytyy osoittaa, 

että tutkittavat ilmaisevat mielipiteensä juuri tutkittavasta asiasta. Pitää myös huomioida, 

että tutkittavat ilmaisevat asian sillä tavalla, mitä itse ajattelevat siitä. (Ahonen 1994, 153.) 

Tämä on huomioitu tutkimuksessa siten, että tutkimuksen tarkkaa aihetta ei kerrottu oppi-

laille, vanhemmille ja opettajille etukäteen, jotta oppilailta saataisi heidän oma mielipide 

asiasta. Tutkijan ja tutkittavan intersubjektiivisesta yhteisymmärryksestä puhutaan silloin, 

kun tutkija kuvaa aineiston hankintaprosessin tilanneyhteyksiä ja selvittää tavan, millä on 

luonut luottamuksen haastateltavien kanssa. Lisäksi intersubjektiivista yhteisymmärrystä 

osoittaa se, että tutkimus sisältää tarpeeksi litteroituja otteita. Niistä nähdään että haastatel-



66 

 

tavalla on ollut tarpeeksi aikaa miettiä vastauksia ja tutkija ei ole liikaa ohjaillut niitä. 

(Ahonen 1994, 153 154.) Tämän tutkimuksen haastattelutilanne on pyritty esittelemään 

mahdollisimman tarkasti (ks. luku 4.4). Tulosluvussa olevat litteroidut haastattelun osat on 

lainattu tekstikohtaan irrottamatta sitä kontekstistaan, mikäli sillä on ollut merkitystä. Li-

säksi koko litteroitu haastattelu löytyy liitteenä tutkimuksen lopusta.  

Tulosten luotettavuuden arvioinnissa on otettava huomioon merkityskategorioiden validi-

us. Tätä voidaan perustella tulosten aitoudella, eli ovatko ne rinnastettavissa tutkittavien 

tarkoittamiin merkityksiin sekä sillä, että ovatko ne merkityksellisiä tutkimuksen teorian 

kannalta. Tutkijan on hyvä osoittaa litteroitujen haastattelulainauksien avulla, että hän ei 

ole ylitulkinnut tai repinyt ilmaisuja irti yhteyksistään omien tulkintaodotustensa takia. 

(Ahonen 1994, 154.) Tässä tutkimuksessa jokaisen tulkinnan ja johtopäätöksen perusteeksi 

on otettu haastateltavan alkuperäinen ajatus. Aineiston analyysi -luvussa on käsitelty sitä, 

mitkä ilmaukset olivat vaikeimpia tulkita ja kategorisoida. Kategorisointi on selitetty tar-

kasti ja loogisesti. Tulosluvussa pääkategoriat on yhdistetty tutkimuskäsitteistöön ja tutki-

musongelmiin. Ahosen (1994, 154 155) mukaan juuri tämä lisää tulosten luotettavuutta.  

Tässä tutkimuksessa on pyritty huomioimaan monipuolisesti erilaiset luotettavuutta tukevat 

asiat. Tutkimuksen vaiheet, henkilöt, paikat ja tapahtumat on yritetty selittää ja avata mah-

dollisimman tarkasti, loogisesti ja yksityiskohtaisesti. Koko tutkimuksen ajan tutkijat ovat 

itse arvioineet eri vaiheiden luotettavuuteen ja eettisyyteen vaikuttavia asioita, ja näitä 

huomioita on esitelty pitkin tutkimusta.  

Tieteenteossa on vallannut objektiivisuuteen ja rehellisyyteen pyrkimyksen ideaali jo vuo-

sisatoja (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 15). Mäkelän (1998, 57) mukaan tutkimustyöllä 

perustavoitteena on edistää tietoa ja ymmärrystä, joka taas ihmisen kykyä hallita itseään ja 

ympäristöä. Tutkimustulokset esitetään sellaisenaan, eikä niitä saa väärentää. Eettisesti 

oikein toimiva tutkija pyrkii yksiselitteisyyteen tutkimustuloksissa ja niiden avaamisessa. 

(Clarkeburn & Mustajoki 2007, 51 52.) Pietarinen (2002, 59, 65) kuvaa luotettavan infor-

maation tuottamisen yhdeksi tutkijan erityistehtävistä. Informaatio käsittää tässä juuri ilmi-

öiden tulkinnan, kuvailemisen ja selittämisen. Vilpin harjoittaminen on tullut keskeiseksi 

tieteen etiikkaa koskevassa keskustelussa. Sen harjoittaminen missä tahansa muodossa on 

aina vastoin tutkijan etiikkaa. 

Jo aiheenvalinta sisältää monia eettisiä valintoja. Erityisesti, jos tutkija itse määrittelee 

tutkimuksena aiheen, siihen liittyy paljon vapausasteita ja siksi paljon eettisiä valintoja. 
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Ensinnäkin pohdittavaksi tulee tutkimuksen yhteensopivuus organisaation kanssa ja yhteis-

työ jonkin tutkimusryhmän kanssa. Yhteistyön nähdään usein lisäävän tutkimuksen tasoa. 

Toiseksi tutkijan on mietittävä onko tutkimus mahdollista suorittaa niissä olosuhteissa, 

jotka ovat tarjolla. Tähän voidaan lukea kuuluvaksi tutkimuslaitteisto, avustava henkilö-

kunta ja muut henkilökohtaiset resurssit. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 53 54.) 

Tätä tutkimusta tehdessä on pyritty huomioimaan muilta saatu palaute. Yhteistyö toisten 

kanssa helpotti tutkimuksen sekä erilaisten ratkaisujen teossa, ja siten sen voidaan ajatella 

lisänneen tutkimuksen tasoa. Tutkimuksen toteuttamista pohdittaessa on jouduttu mietti-

mään olosuhteita, joiden puitteissa tutkimus tehdään, sillä ne aina vaikuttavat tutkimuksen 

toteuttamisen mahdollisuuksiin. 

Mäkelä (1998, 59) kirjoittaa, että tutkimusaihetta valitessa tutkijan on pohdittava sitä, 

kuinka tärkeä kysymys on ja kuinka todennäköistä on, että juuri kyseinen tutkija onnistuu 

merkittävästi lisäämään tietoa siitä. Työn ennusteen arviointiin liittyy Mäkelän mukaan 

eettinen ongelma: miten realistisesti omia mahdollisuuksiaan pystyy arvioimaan ja miten 

kestää arvioinnin tuloksen. Tämän tutkimuksen aiheen valinta ohjautui tutkijoiden omasta 

mielenkiinnosta ja tulevaisuuden pohtimisesta. Tarkoituksena oli tutkia jotain opettajan 

käytännön työhön liittyvää. Tutkimuksen aiheen voidaan olettaa antavan jokaiselle opetta-

jalle ja opettajuutta tutkivalle jotain. Juuri kyseisten tutkijoiden merkittävyyttä tässä tutki-

muksessa perustelee se, että tulevina opettajina aihe antaa tutkijoille itselleen paljon. Li-

säksi tutkijoiden elämäntilanne on sama, kuin useimmista niillä, joille tutkimuksen usko-

taan olevan hyödyksi.  

Tutkimuksen avoimuutta taas edistää julkaisumahdollisuus. Julkaisuja pidetään tutkimus-

meriittien tärkeänä mittarina. Tärkeää tutkijalle on pohtia, onko tutkimuksesta hyötyä yh-

teiskunnallisesti, ja kuinka tulokset vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan. Tutkija joutuu 

myös sen taustatiedon riittävyyden kysymyksen äärelle. Ennen tutkimuksen aloittamista, 

tutkijalla tulee olla tietoa aiheesta, ennen kuin sitä voi tutkia. Lisäksi tutkimuksella on aina 

vaikutusta tutkijan maineeseen. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 54 55.) Pietarisen (2002, 

60) mukaan tutkija ei voi edistää alan tutkimuksen informaatiota, ellei hän tunne muiden 

tekemää tutkimusta ja hallitse tutkimusmenetelmiä. Tämän tutkimuksen teko aloitettiin 

perehtymällä aiheenalueen teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin. Valmis tutkimus on 

kaikkien saatavilla ja tutkimustulokset saatetaan tutkijayhteisön käyttöön. Tämä kuuluukin 

olennaisesti tutkijan vastuuseen. (Mäkelä 1998, 78.)  
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Julkaiseminen kuuluu tieteen harjoittamisen perustehtäviin ja siihen liittyy tulosten julkis-

tamisen etiikka. On pohdittava tutkija osuutta tiedon käyttämisessä ja millä tavalla hän on 

siitä vastuussa. Tutkijalla on erityisiä velvoitteita toisia tutkijoita kohtaan, sillä hänen odo-

tetaan siirtävän tietojaan ja taitojaan eteenpäin. Tämä luetaan kollegiaalisuuden etiikkaan, 

joka on osa tutkijan etiikkaa. Tutkija on vastuussa toiminnastaan joillekin ihmisille tai jol-

lekin instituutiolle. (Pietarinen 2002, 59 60.) 

Clarkeburn ja Mustajoki (2007, 70 71) korostavat riittävää otoskokoa, joka edustaa todel-

lisuutta. Tutkija joutuu tasapainoilemaan tutkimuksen laadun, ajan ja resurssien rajallisuu-

den välillä, mikä voidaan nähdä eettisenä ongelmana. Tutkijalla on monia lakisääteisiä 

velvollisuuksia, jotka liittyvät muun muassa asianmukaiseen kohteluun, vaitioloon ja in-

formoimiseen. Lisäksi tutkijalla on velvollisuus noudattaa tieteellistä rehellisyyttä, huolel-

lisuutta ja tunnustaa toisten tutkijoiden osuus työssään. (Clarkeburn & Mustajoki 2007, 

80 81.) Oikealla tavalla viittaaminen osoittaa tässä tutkimuksessa toisen tutkijan osuuden 

tunnustamisesta ja tieteellistä rehellisyyttä. Tutkittavia on informoitu tutkimuksesta ennen 

haastattelutilannetta, ja heistä ei paljasteta mitään henkilökohtaista. Tutkijoiden oman hen-

kilökohtaiset resurssit rajaavat aina tutkimuksen tekoa jollakin tapaa. Kuitenkin tämän tut-

kimuksen tekoa on pyritty suunnittelemaan niin, että sille olisi mahdollisimman paljon 

aikaa. 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2004, 26) kirjoittavat tutkimuksen kohteena olevien henki-

löiden kohtelun olevan selitystä vaativa tehtävä. Kun tutkimus kohdistuu ihmisiin, on seli-

tettävä, miten henkiöiden suostumus hankitaan, millaista tietoa heille annetaan, ja millaisia 

riskejä heidän osallistumiseensa sisältyy. Ihmisiin kohdistuva tutkimus on aina ongelmal-

lista, sillä vaikka tutkimuksen tekeminen ei ehkä sisällä erityistä riskiä ulkopuolisille, se 

voi silti vahingoittaa tutkimuksen kohteita ja tutkijoita (Pietarinen 2002, 62). Tässä tutki-

muksessa aineiston hankinta on kuvattu ja tuotu tarkasti esiin omassa luvussaan (ks. luku 

4.4). Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden kanssa on käyty tutkimustilannetta läpi ennen 

sen aloittamista. 

Tutkijalla on suuri vastuu toiminnastaan tutkimuksen teossa. Vastuu ulottuu niin tutkittavi-

en kohteluun, kuin toimintaan tieteellisessä yhteisössä. Tutkijan työ vaikuttaa siis useisiin 

ihmisiin, vaikka voisi helposti ajatella, että tutkija tekisi työtään yksinään. Tutkijan eetti-

nen vastuu määräytyy sen mukaan, millaista tutkimusta ollaan tekemässä. Erilaiset tutki-

musmenetelmät tuovat oman lisänsä tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden pohdin-
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taan. Tutkijan on aina pohdittava tutkimuksensa luotettavuutta. Tieteen tekemisessä on 

tärkeää, että tulokset ovat todenmukaisia, ja että tutkija ei julkaise mitään sellaista oma-

naan, mikä tulee toisilta tutkijoilta. Koko tutkimuksen luotettavuuden pohtiminen osoittaa 

lukijoille sen, että tutkija haluaa toimia rehellisesti ja perustella sen, miksi juuri hänen tut-

kimuksensa on luotettava. 
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8 POHDINTA 

Opettajan työ laaja-alaista, sillä opettajalta vaaditaan monenlaisen ihmisen ominaisuuk-

sia: myyntimies, konsultti, sosiaalityöntekijä jne., opettaja asiantuntijayhteisön koordinaat-

torina ja oppijan puolestapuhuja, opinto-ohjaus, ympäristön oppimismahdollisuuksien 

hyödyntäminen (opettajan ammattitaito ilmenee tässä), verkostoituminen, yhteinen opetta-

juus, tieto- ja viestintätekniikan hallinta, virtuaalisuus, terveyden edistäminen, kansainvä-

lisyys, johtajan rooli. (Luukkainen 2004, 198.) 

Opettajan työ sisältää siis valtavasti monenlaista. On vaikeaa esittää yhtä yleispätevää mää-

ritelmää huomioiden se, mitä itse kukin pitää hyvänä opettajuutena ja hyvän opettajan 

ominaisuuksina. Kuitenkin ihmisten käsityksissä on olemassa visioita tästä. Opettajuutta 

pohtiessa tärkeä kysymys onkin, kuka määrittää opettajuuden. Tulevatko määritelmät 

muualta ja mikä on opettajan oma halu. (Luukkainen 2005, 195.) 

Hyvästä opettajuudesta on monenlaisia käsityksiä. Kuvaa siitä muodostetaan jo oman kou-

lupolun alussa ja sitä päivitetään koko elämän ajan. Hyvää opettajuutta myös pohditaan 

yllättävän paljon ihan tavallisessa arjessa. Kukaan opettaja ei voi olla sellainen, että miel-

lyttäisi kaikki oppilaita, mutta tasapuolinen sekä oppilaita kunnioittavasti kohteleva ja ar-

vostava opettaja saa oppilaat kokemaan olonsa hyväksytyksi ja pidetyksi. Juuri hyväksyn-

tää ja arvostusta oppilaat opettajaltaan ja muilta aikuisilta hakevat rakentaessaan omaa 

identiteettiään.  

Lasten kykyä arvioida ja kuvailla maailmaa helposti aliarvioidaan. Kuitenkaan aikuiset 

eivät voi käsittää lapsen ajatusmaailmaa, eivätkä pysty asettumaan täysin lapsen asemaan. 

Lapset antavat hyvän opettajuuden määrittelemiseen aivan omanlaisen näkökulman. Lapset 

ovat opettajan työn tärkein tekijä, joten miksi heidän käsitykset opettajuudesta eivät olisi 

elintärkeitä.  Tämän  tutkimuksen kautta huomataan myös, että ensimmäisen luokan oppi-

laidenkin mielipiteistä löytyy hyvin paljon samanlaisia ajatuksia kuin kasvatustieteen alan 

julkaisuista. 

Opetuksesta ja oppimisesta puhuttaessa esille nousevat usein termit lapsilähtöisyys ja lap-

sikeskeisyys. Näiden tarkoituksena on antaa lapselle tilaa tutkia ja pohtia asioita sekä pääs-

tää lapsen ääni kuuluviin. Lapsilähtöisyyttä ja keskeisyyttä on myös kuunnella lapsia hy-

vän opettajuuden pohdinnoissa. Opettajuutta sinänsä on tutkittu paljon, mutta kokonaisuu-

dessaan lasten näkökulmat huomioon ottavaa tutkimusta löytyy vähemmän. 
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Kuten aiemmin tutkimuksessa tuli ilmi, pienet lapset eivät näe eroa kokeneemmassa ja 

vasta aloittaneessa opettajassa. Tämän vuoksi he ovatkin hyviä arvioimaan opettajuutta. 

Tässä tutkimuksessa suureen arvoon nouseekin opettajan persoonallisuuden merkitys. Toi-

saalta taas on tiedostettava se, että pienten lasten käsitykset eivät välttämättä aina ole rea-

listisia. Heillä ei kuitenkaan ole käsitystä opettajan tehtävistä ja velvollisuuksista. Opettaja 

ei aina tunnu kivalta, jos jokin asia ei mene mielen mukaan. Silti tulee muistaa, että opetta-

ja näkee tilanteet kokonaisvaltaisemmin sekä ajattelee lapsen parasta, ja toimii sen mu-

kaan.  

Haastatteluissa, puhuttaessa käsitysten muodostumisesta, oppilaat nostivat esiin siihen vai-

kuttavana asiana ainoastaan omat kokemukset ja ensivaikutelman. Lapset ehkä eivät tie-

dosta sitä, kuinka paljon ympärillä olevat ihmiset voivat vaikuttaa heihin ja heidän käsitys-

ten muodostumiseen. Näin he eivät välttämättä osaa suhtautua kriittisesti siihen ajatusmal-

liin, joka heille annetaan, vaan ottavat automaattisesti mallin itselleen. Siksi kasvattajilla 

on suuri vastuu mallina olemisessa. 

Tutkimusta tehdessä huomasi, miten ensimmäisen ja kuudennen luokan oppilaiden käsitys-

ten kuvauksissa oli eroja. Kuudennen luokan oppilaiden ajatukset olivat monipuolisempia 

ja haastattelussa heidän ajatuksiin päästiin syvällisemmin käsiksi. Kun ensimmäisen luo-

kan oppilaiden antamiin vastauksiin esitti tarkentavia kysymyksiä ja pyrki pääsemään sy-

vemmin heidän ajatuksista kiinni, alkoivat samat vastaukset toistua. Luvussa 3.1.2 maini-

taankin, miten 6 9  -vuotiaiden ikäkaudella ihmisiä kuvaillessa lapset keskittyvät vielä 

yleensä konkreettisiin seikkoihin tai fyysiseen toimintaan ja kuvaukset ovat melko epäsel-

viä ja hajanaisia. 9 12 -vuotiaat osaavat henkilöitä kuvatessa käyttää jo moninaisesti tulkit-

tuja piirteitä ja motivationaalisia kuvauksia. (Laine 1997, 83 85.) 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat pääpiirteittäin samankaltaisia kuin aiemmissa tutkimuk-

sissa. Toisaalta se parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Silti mielenkiin-

toisena ja yllättävänä seikkana esille tämän tutkimuksen haastatteluissa nousi oppilaiden 

arvostus auktoriteettia ja kuria kohtaan. Tutkimuksen teoriaosuudessa tätä käsitellään vä-

hemmän, ja se painottuu käsittelemään opettajan muita taitoja. Kuitenkin oppilaiden haas-

tatteluissa auktoriteettiin ja kuriin liittyvät asiat  nousivat merkittäväksi tekijäksi. Oppilai-

den mielestä hyvä opettaja osaa pitää kurin luokassa. 

Haastattelun suurimmaksi asiaksi nousi opettajan rauhallisuus. Oppilaat ottivat useaan ot-

teeseen esille, miten heidän mielestään hyvä opettaja on rauhallinen, toimii rauhallisesti ja 
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kuuntelee rauhassa. Paljon puhutaan siitä, miten opettajilla ei ole enää aikaa oppilailleen. 

Luokkakoot ovat isoja ja erilaisia oppilaita on paljon. Opettajalla pitäisi riittää kaikille ai-

kaa. Kuitenkin lukuvuoden aikana pitäisi ehtiä käymään läpi paljon tiedollisia asioita, joita 

opetussuunnitelmiin on merkitty. Haastattelujen perusteella oppilaat vaistoavat nykypäivän 

kiireen opettajista. Esiin nouseekin kysymys, mikä on opettajan tärkein tehtävä? Onko tär-

keää, että tunnilla ehditään oppia mahdollisimman paljon tiedollisia asioita? Vai olisiko 

vielä parempi, että opettajalla olisi oikeasti aikaa lapsille, kuunnella heitä ja jutella heidän 

kanssaan? Tämän tutkimus antaa ainakin viitteitä siitä, miten oppilaat haluaisivat opettaji-

en toimivan ja kuuntelevan rauhassa. 

Haastattelujen perusteella oppilaat ymmärtävät, että opettajatkin ovat vain ihmisiä. Hekin 

saavat tehdä vi i-

sen luokan oppilas. Oppilaat arvostavat opettajassa inhimillisyyttä. Kukaan ihminen ei voi 

olla täydellinen. Jos opettaja kuvittelee olevansa täydellinen ja toimivansa aina oikein, he-

rättää se varmasti oppilaissa negatiivisia tunteita. Opettajan täytyy muistaa, että ristiriitat i-

lanteissa oppilaskin voi olla oikeassa ja hänen on hyvä myöntää se oppilaalle. Opettajankin 

tulee osata tunnustaa, mikäli on toiminut väärin ja tehnyt virheen. Myös näissä tilanteissa 

opettaja toimii oppilailleen mallina.  

Jos opettaja haluaa vaikuttaa oppilaan käsityksiin, on hänen otettava selvää oppilaiden kä-

sitysmaailmasta. Fenomenografinen tutkimus herkistääkin opettajaa oppilaidensa ajattelul-

le ja tekee mahdolliseksi opettajan ja oppilaan käsitysten avoimen vuorovaikutuksen. Nä-

mä Syrjälän (1994, 114 115) toteamukset herättävät tulevana opettajan paljon erilaisia 

ajatuksia. Opettajan työn tarkoituksena on vaikuttaa oppilaan käsityksiin. Jos hän ei yhtään 

ymmärrä lapsen ajatusmaailmaa, siihen vaikuttaminen voi olla heikkoa ja jopa turhaa. Las-

ten käsitysten huomioiminen unohtuu helposti, mutta fenomenografista tutkimusta tehdes-

sä lapset ja heidän ajatukset pääsevät aivan toisenlaiseen asemaan. 

Hyvä opetustaito on tärkeä osa opettajan työtä. Jotkut ovat siinä luonnostaan taitavia, mutta 

useimmat tarvitsevat siihen teoriaa ja käytännön harjoitusta. Tähän päteekin tuttu sanonta 

n-

teissa luontevasti ja tekemään työtä mahdollisimman hyvin. 

Uusikylän (2004, 86) mukaan opettajat ovat haasteellisessa tilanteessa, kun opettajalta odo-

tetaan opetuksen eriyttämistä, monipuolisia opetusmenetelmiä ja joustavuutta. Ristiriitati-

lanne syntyy, kun kahden tai useamman oppilaan halut ja toiveet kohdistuvat eri asioihin. 
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Opettajan on tasapainoiltava tässä tilanteessa ja tehtävä ratkaisuja, jotka ovat kaikille mah-

dollisimman tasapuoliset. 

Koulun ja opettajan tehtävä on muuttunut viime aikoina. Ennen koulun ja opettajan merki-

tys tiedonantajana on ollut suurempi. Nykyään yhä suurempi osa oppilaista tulee rikkonai-

sista perheistä ja monen oppilaan kohdalla lähtökohdat kouluun tulemiselle sekä opiskelul-

le eivät ole hyvät. Monelle oppilaalle koulu voi olla ainoa paikka, jossa hänelle tarjotaan 

turvaa ja huolenpitoa. Tänä päivänä puhutaankin paljon koulun ja opettajan merkityksestä 

kasvattajana ja huolenpitäjänä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Viesti vanhemmille 

 

Hei! 

Olemme kaksi luokanopettajaopiskelijaa Oulun yliopistosta. Teemme gradua, johon tar-

vitsemme muutaman haastateltavan alakoulusta. Tavoitteena on selvittää lasten ajatuksia 

ja käsityksiä kouluun liittyvistä aiheista. Haastattelu tapahtuu kouluaikana. Olemme käy-

neet haastattelua läpi lapsenne opettajan kanssa.  

Lapsenne 

on suostunut tulemaan haastateltavaksi tutkimukseemme. Pyydämme vielä Teiltä van-

hemmilta hänelle lupaa osallistua haastatteluun. Tutkimustietoja käsittelemme anonyy-

misti, eli lapsen nimi, koulu tai asuinpaikka ei tule missään vaiheessa esille. 

Mikäli ette halua lapsen osallistuvan tutkimukseen, ottaisitteko yhteyttä luokan opetta-

jaan. Jos teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte olla yhteydessä myös meihin. 

Ystävällisin terveisin, Tiina Romppainen puh. nro 

Marjo Pasanen puh. nro 

 	



 
 

 

Liite 2. Haastattelun runko ja kysymykset 

 

Millainen on hyvä opettaja? 

- onko jäänyt mieleen joku hyvä opettaja, kuvaile häntä 

- Mitä hyvä opettaja tekee 

o luokassa/luokan ulkopuolella 

o voiko hyvä opettaja toimia toisin 

o tekeekö muuta 

- Millainen luonne? 

o millä tavalla/miten näkyy 

o millainen muunlainen hyvä opettaja voi olla 

-  

Millainen on huono opettaja? 

- jos hyvä opettaja on tällainen/millainen on huono opettaja 

- jos huono opettaja on tällainen/millainen on hyvä opettaja 

- onko jäänyt mieleen joku huono opettaja, kuvaile häntä 

 

1. lk: Millaiseksi kuvittelit open ennen kuin aloitit koulun?  

 

6. lk: Onko käsitys hyvästä opettajasta muuttunut siitä, kun aloitit koulun? 

Mitä opettajat voisivat vielä oppia? Miten opettajat vois kehittää itseään? Miten opettaja 

voisi toimia toisin? 

Jos sinusta tulisi opettaja, millainen haluaisit olla? 

Olisko vielä jotakin kerrottavaa? 

 

  



 
 

 

Liite 3. Haastattelujen litterointi 

 

1.-luokkalaisten haastattelu. (H = haastattelija, jompikumpi, P = poika, T = tyttö) 

H: Millainen on hyvä opettaja? 

T: Noo, sellanen kiltti ja sellanen, ei suutu kauheen niinku mistään. 

P: Niin ja sellanen, että se ei huua hirveesti. 

H: Tuleeko vielä mieleen muuta? Ei suutu, ei huua ja on kiltti. Minkälaisen opettajan luo 
ois mukava mennä? 

T: Noh,  ainaki tosi hyvä mennä. Hyvän opettajan. 

P: Sellanen joka opettaa kunnolla. 

H: Aivan. Kyllä. Mitä mmm hyvä opettaja tekkee? Mitä se yleensäkki tekkee? 

T: Se opettaa. 

H: Mmm. Tekkeekö hyvä opettaja muuta ku opettaa? 

T: Se neuvoo. 

H: Neuvoo. Kyllä. Miksihän teijän mielestä hyvän opettaja pitäisi olla kiltti ja semmonen 
että se ei huua? 

T: No koska.. Sitte se ei ois aika hyvä opettaja, ko se ois aika vihainen opettaja. 

H: Mmm. Tulleeko teillä jotaki muuta mieleen minkälainen se hyvä opettaja on? 

P: Semmonen mikä ei oo äkkipikanen.  

 

H: Semmonen on vaan ei oo hyvä opettaja? 

P: Ei. 

T: Ei. 

H: Mmm. Kyllä.  

P: Semmonen on just sellanen hyvä... opettaja. 

H: No minkälainen, mitä muita teillä vois tulla mieleen huonosta opettajasta, muuta ko että 
ei oo aikaa ja... Vähän semmonen patistelija se huono opettaja.  



 
 

 

T: No, semmonen että se määräilee koko ajan. Ku vaikka jos viittaa ni se ei anna kenellek-
kää puheenvuoroa.  

 

H: Miksihän tämmönen on huono opettaja? 

T: No en tiiä, ku se koko ajan vaan määräilee. 

P: Nii ja pittää tehä sitä mitä se haluaa. 

T: Nii ja se ei anna puhenvuoroa.  

P: Ja sitte kohta on joku mahoton tehtävä. 

H: Seki vielä. 

T: Ja pannee niinku kolmosluokan tehtäviä. Vaikka jottai kertolaskuja.  

H: Miten te nui hyvin ossaatta matkia huonoa opettajaa? 

P: En tiiä.  

T: Oon ollu itekki aina huono, aina joskus huono. 

 

H: Voiko hyvä opettaja olla huonolla tuulella? 

P: Voi. 

T: Noo joskus. 

 

T: Ei. Me joskus tehään vähän väärin.  

H: Onko hyvä opettaja sillonki hyvä opettaja vaikka sillä välillä onki huono päivä? 

P: Joo. 

T: No on.  

 

huonoja ni ei oo kivvaa jos sillee kaikki sannoo, että tuo 1x luokka juoksee käytävällä.  

H: Niimpä. 

T: Nii. Ja se on joskus silleen vähän ärsyttävää. 



 
 

 

P: Mut se xxx ei huuda silleen hirveesti. Se saattaa ottaa vähän kireesti mutta se ei huuda. 

 

H: Ja se on mukavaa. 

T & P: Mmm. 

H: No. Mistä te ootta saanu sen ajatuksen, että hyvä opettaja ei huuda, mistä se on tullu 
semmonen ajatus teille yhtäkkiä?  

T: No emmä oikestaan enää tiiä koska xxx ei yleensä edes huuda. 

H: Nii. 

P: Ko xxx on sellanen rauhallinen.  

 

T: Mmm. 

H: No muistattako te että minkälaiseksi te kuvittelitta opet ennen ku alotitta koulun? Te 
ootta ihan vasta alottanu koulun ni miten te aattelitta minkälainen se opettaja on? 

P: Rauhallinen ja mukava, ja ei huuda. 

Tytön kertomus oman opettajan näkemis u-
hal  

H: Niimpä. No jos mietittä sillon ko te olitta vähän pienempiä, ette ees tuntenu xxx ollen-
kaa tai tienny että semmonenki ihminen on olemassa. Niin, mitä te sillon pienempänä ajat-
telitta opettajasta? Että minkälainen se opettaja vois olla? Muistattako semmosta? 

 

 

T: Mies. 

T: Nii ja mää luulin että se ois vähän niiku mies.  

T:  Mutta se ei ollu. Se on hyvä! 

P: Mää kuvittelin silleen että meille ois tullu mies ja se ois ollu samanlainen ku   oli eka-
luokalla. 

 

H: Mitä opettajat teän mielestä vois vielä oppia lisää? 

P: Ei tuu mieleen. 



 
 

 

T: No,  Mun pitää vähän miettiä. 

H: Joo mieti ihan rauhassa. Jos tulee mieleen jotain mitä ne opettajat vois vielä oppia? Tai 
miten ne opettaja vois vielä muuttua paremmiksi? 

P: Että se ei valittais paljo mistään.  

H: Miksi opettaja ei saa valittaa? 

T: Koska se ärsyttää. Se, mitä xxx sano äsken. Ei tuu muuta mieleen. 

H: Se oli ihan hyvä. Miettikääpä, jos teistä tulis opettajia, ni minkälaisia opettajia te halu-
aisitta olla? 

P: ? 

 

T: Kilttejä, parhaita, yksi parhaista, hyviä opettajia 

P: Joka ei huua paljon. 

H: Mmm. Kyllä. Olisko teillä vielä jotaki sanottavaa? Jotaki mitä tulee mieleen? Hyvästä 
tai huonosta opettajasta. 

P: Tai pelkästä opettajasta, niinkö? 

H: Voi pelkästä opettajasta. Mikä teistä on hirviän mukavaa opettajassa? 

T: Että se on hyvä. 

H: Sanotko xxx uudestaan. 

P: Oikeudesta. 

H: Mitä sää tarkotat sillä? 

P: Että nii, että juteltas siitä, mitä lapsilla on oikeutta ja mitä ei.  

  



 
 

 

6.-luokkalaisten haastattelu (H= haastattelija, jompikumpi; P=poika, T=tyttö) 

H: Joo, no kysyttäis ensin teiltä, että millainen teiän mielestä on hyvä opettaja? 

 

P: Sanotaan tähän alkuun, että tarvii miettimisaikaa. 

 

P: No, se olis varmaan ainaki sellanen rauhallinen, joka ei suutu helposti.  

H: Mmm..  

T: Mut sitte osaa kuitenki kuria pittää. 

H: Mmm, niinpä. 

P: Nii ja tietää, mitä tekee ja osaa asiansa. 

i-

kyllä ihan totta.  

P: Semmosiinki on valitettavasti törmänny, jotka suuttuu tosi helposti. Siitä on tullu vähän 
ikävyyksiä.  

H: Joo. Mut mikshän hyvä opettaja on semmonen et se ei niinku suutu. Tai miks se on 
niinku hyvälle opettajalle semmonen ominaisuus? 

P: No ainaki oppilaat tykkää siitä opettajasta sillon enemmän ja. Se on muutenki paljo 
miellyttävämpi olla semmosen tunneilla.  

H: Mmm. Se on ihan totta. Ja sitte kö sanoitte että niinkö rauhallinen, niin näkyykö se jo-
tenki toiminnassa se rauhallisuus, luokassa näkkyykö, tai.. että miten se näkkyy? 

P: Näkkyy se

is 
esimerkiksi paljo mukavampi. 

H: Niin se b:n toiminta. Mmmm. 

P: Ja mielialaaki pitää paljo korkeemmalla sitte. 

H: Niin. Oppilaittenki. 

P: Niin. 



 
 

 

H: Niinpä. Kyllä. Tulleeko teillä mieleen jotaki muuta, että mitä siihen hyvvään opettajuu-
teen vois liittyä? Jos te vaikka mietittä jotaki, sullaki on kokemusta usiammista opettajista, 
että mikä niissä oli oikeen semmosta hyvvää, että mikä on jääny mieleen?  

T: No siis mulla oli ensimmäinen opettaja sellanen, et sillä oli niinku huumorintajua, mut 
sit se osas pitää kurinki. Silleen tottu siihen. ?? 

H: Joo. Nii, että ei liian vakavaasti ota, vähän sellasta huumoriaki sinne, mutta kumminki 
on semmonen jämäkkä.  

T:Mmm.  

P: Niin se on kuitenki mukava jos välillä heittää vitsin tai pari, mutta kuitenki keskitytään 
asiaan.  

H: Niin. Totta. Millasta oppilasta, eikö millasta opettajaa on teiän mielestä helppo lähes-
tyä? Millasen opettajan luo on helppo mennä? 

P: Tarvii ainaki vastausaikaa. 

H: Kuule aivan rauhassa. Ei meillä oo kiire. Jos mietitte, että teillä ois asiaa sille  opettajal-
le, niin minkälaista ois helppo lähestyä? 

P: Noo, varmaan semmosta, niinku aikasemminki sanottu, että rauhallista, joka rauhassa 
kuuntelee asian, ja miettii sitte, että miten pitäis toimia. 

H: Mmm. Sillä on aikaa. 

P & T: Mmmm. 

H: Joo ja sitte se on tosi tärkee, että se kuuntelee sitte.  

H: Kyllä. No sitte jos saatta huonosta opettajasta kertoa vastaavasti. Mitä tulee mieleen?  

P: No ensiksi varmaan semmonen, joka huutaa paljon, eikä kuuntele asioita loppuun, ja 
kertoo huonoja vitsejä tai. 

T: Tai ei ollenkaa. 

 

T: Sitte semmonen äkkipikanen.  

H: Joo. 

 

T: Niin.  



 
 

 

P: tai sitte tekee niinku semmosista pikkuasioista aivan hirveen isoja. Nii että jos on ihan 
pikkukina. 

H: Mmm. Kyllä. Semmosia. Tulleeko jotaki vielä mieleen vai? 

P: Ei mulla ainakaa. 

T: Semmonen, että jos ei niinku luota, luota vaikka itteensä tai.. 

H: Niin, opettaja? 

T: Niin. 

H: Näkkyykö se siinä opettajassa vai? 

T: No kyllä se varmaan näkyis sitte.  

P: Nii ainaki se kertoo itsevarmuudesta se, että jos uskaltaa kertoa niitä vitsejä. Ja on sem-
monen humoristinen. 

kokemukset hyvästä opettajasta tulee? Tai mistä te ootta niinku saanu sen ajatuksen, että 
mikä on hyvä opettaja? Ymmärrättäkö mitä mää tarkotetaan?  

P: Ymmärretään.  

H: Niin.. Mistä ne tulee ne hyvän opettajan käsitykset? 

P: Varmaan niistä omista opettajista ja 
ollu semmonen hyvä opettaja ja millasia ominaisuuksia sillä on ollu sitte. 

H: Nii että ite on kokenu sen hyväksi tai huonoksi. 

P: Niin. Onneksi meillä on luokanopettajan ollu koko ajan sellanen aikalailla hyvä opettaja. 
Tai ei  ainakkaa huono. 

H: Niin, ootko sinä ollu täällä aina? 

P: joo mä oon ollu täällä aina mutta on mullaki vaihtunu opettaja. Mulla on ollu kolme 
opettajaa. XXX, XXX ja XXX ja sitte vielä liikunnanopettajat. Kyllä siinä on tullu muuta-
mia. 

H: On siinä. Ja sitte kuitenki erilaisia ihmisiä ni varmaan jokkaisella ne omat piirteet. Jo k-
kaisella jotaki hyvvää ja sitte jotaki semmosta että ei nii hyvää. Tuota, onko teän käsitys 
siitä, tai muistattako mitä teän käsitys hyvästä opettajasta oli sillon ku te olitta pienempiä ja 
mitä se on nyt että onko se niinko muuttunu? Minkälainen on hyvä ykkösluokan opettaja ja 
minkälainen on hyvä kutosluokan opettaja? Onko siinä jotaki eroa teän mielestä? 

T: Kyllä siinä minusta vähän on, että niinku pikkusena tyk  



 
 

 

P: Ni ja se voi muutenki kutosella olla hyväksikki että on vähän tiukempi opettaja koska 
sitä ei ennää tiiä mitä yläasteella tulee vastaan.  

H & T: Niin. 

P: Ja kyllähän se on sen pienemmänki lapsen mielestä mukavampaa ku on sellanen rento. 
Ja vastaa aina ku kysytään ja auttaa muutenki.  

H: Mmmm. Niinpä. Onko tuota siinä opettajan tuntitoiminnassa eroa? Että miten se tunnil-
la niinkö toimii ni teän mielestä eroa niinkö ykkösluokkalaisten ja kutosluokkalaisten opet-
taja?  

P: Kyllä siinä varmaan jottai eroa on. Pittää miettiä hetki. 

H: Niin, joo, mieti vaan. 

P: No ei varmaan ainakaa ykkösluokkalaiset jaksa, niillä ei oo nii hyvä keskittymiskyky ne 
ei välttämättä jaksa aina kuunnella jotai pitkiä selityksiä tai tällasta.  

H: Mmm.  

T: Ja ei sitte ei varmaan ihan niin tarkka, niin tarkasti joittenki läksyjen kanssa esim. 

H: Mmm. Tarkotakko että kutosilla vai ykkösillä? 

 

H: Vasta vähän opetellaan sitä koulunkäyntiä. Onko sitte se ajatus siitä hyvästä opettajasta 
teillä itellä muuttunu niinku siitä ykkösestä, jos vertaatte sitä mikä teillä on ollu sillon ihan 
pikkukoululaisena ja nyt sitte? 

P: No. Varmaan nyt ajattelee, että hyvän opettajan pitää olla vähän tiukempi, ku mitä mä 
sillon ajattelin.  

T: Mulla oli tuo sama. 

H: Niin, joo. Alatta ymmärtää, että ei se oo aina se kaikista rennoin, ja joka antaa kaikki 
periksi, ni se ei oo aina paras. 

P: Joka ei anna kunnolla läksyjä. Vaikka kyllähän se joskus on mukavaa, ettei tuu niin pal-
jon läksyä. 

H: Mutta ymmärrättä läksyjenki merkityksen. 

P: Niin 

H: Mitä teän mielestä opettajat, missä teän mielestä ne vois kehittää itseään tai niinkö 
yleensä onko semmosia isompia asioita tai missä ne vois vielä oppia lisää? 

P: No tietenki tuohon.. tietenki jotku vois olla paljo rauhallisempia ja.. Se joskus tuntuu 



 
 

 

jollaki opettajalla on vaikka joku tarina tai juttu semmonen, mitä sille on tapahtunu, mikä 
liittyy vaikka siihen opeteltavaan asiaan tai jotain (epäselvää) 

H: Tuliko sulla vielä jotain mieleen tästä? 

T: Ei mulla oo mitään lisättävää. 

H: Niin niin, että se oli ihan hyvä vastaus. Kyllä. No jos teistä tulis opettajia, minkälaisia 
teistä tulis? 

P: Mmm. No varmaan semmonen rento ja huumorintajuinen. JOS tulis opettaja.  

T: Aika rauhallinen ja..  

H: Onko vielä joku semmonen piirre minkälaisia te haluaisitte olla jos te olisitta opettajia?  

P: Varmaa hauska.  

T & H: Mmm.  

H: No sitte oisko jotaki tähän, mitä mielessä on ja.. ja mitä haluaisitta vielä hyvästä tai 
huonosta opettajasta vielä sanoa, vaan onko pää tyhjennetty?  

P: Aika lailla. Mä mietin vielä tulisko jottai. 

H: Joo. Meillähän tuliki jo ihan hyvin. Ni meillähän tuli tässä tosiaan se rauhallisuus, sitte 

tärkee niinku että ossaa sen asiansa. Viittaisitko sää niinku opetukseen siinä vaiheessa? 

P: Joo.  

H: Joo. Niin mä ymmärsinki. Minkälainen, en tiiä onko liian vaikea kysymys mutta minkä-
lainen ku te siitä kurista puhuitta, että miten se kuri näkkyy siellä luokkatilanteissa tai min-
kälaisia asioita siihen teän mielestä liittyy?  

T: No ainaki tunnilla niin, paremmin keskittyy että ei niinku silleen jutella tai näppäillä 
kännykällä tai.. 

P: Niin liian rento opettaja kattoo vähän niinku sormien välistä jos tyypit niinku räplää 
kännykkää tai heittelee toisia kumella tai.. Mutta niin ja sitte taas liian tiukka opettaja lät-
käsee heti jälki-istuntoa mutta semmonen hyvä opettaja käskee niitä lopettaan.  

n-
tuu että on annettu kaikki mitä on niin.. Miten vaan, saatte miettiä vielä jos haluatte. Meillä 
ei tässä enää semmosta mitään erillistä kysymystä oo, että tuossa oli ne mitä oli tähän että. 
Mutta mielellään kyllä kuunnellaan jos teillä on joku ajatus tähän vielä hyvästä opettajasta. 
Se on mukava itelläki tietää, että ku itestäki tulee opettaja, nii haluais olla sellanen mikä 
miellyttäis oppilaita. Niin, ja sitte tietää vähän että mitä oppilaat ajattelee. Monesti saattaa 
olla eri käsitys niinku oppilailla ja sitte opettajalla itellä. Nii ja sitte tietenki onhan seki että 
erilaisia käsityksiä eri oppilailla, että toiset tykkää vähän erilaisista ja toiset erilaisista.  



 
 

 

P: Niinku sanoin,nii ei tosiaan liian tiukka saa olla. Meillä kävi.. kahella luokkakaverilla 

pöytään, niitten pöytä oli siinä vieressä, siis meiän luokan pöytää. Me sanottiin, että öö 

XXXlle ei voi puhua noi  

H: Vaikka ei oo ees kovin, periaatteessa ei oo rumasti sanottu.  

P: Niin. se opettaja jos ei oo kunnolla nähny tilannetta. Sitte ei pysty oikeen..  

H: Se on ihan totta. 

T: Se ottaa monesti päähän jos niinku opettaja on käsittäny vaikka jonku asian väärin, jos-
kus sitte siitä tullee niinku jotaki ihan ihmeellistä.  

H: Joo ja semmosia me ihmiset ollaan että me käsitetään monesti väärin.  Ja sitte se että 
niinku just sanoit, että ei passais mennä niihin tilanteisiin hätiköimään. Pitäs ottaa selevää 
ensin. 

T: Niin.  

H: Ja onko semmonenki tavallaan että se opettaja ymmärtää sitte semmosenki tilanteen että 
jos hän on ymmärtänykki väärin jonku asian. 

P: Ja opettajanki pitäs aina ajatella niitä asioita niinku oppilaan näkökulmasta.  

H: Mmm. Sepä. Se voivähän eriltä näyttää sieltä näkökulmasta entä opettajasta. Saattaa 
olla eri tilanteessa. Tulisko tässä vielä jotain mieleen itelläkkää. Pittää miettiä.. No, onko 
sulla vielä jotaki? 

P: Ei mulla ainakkaa oo mitään lisättävää. 

T: Ei mullakaa. 

H: Okei. Hyvä. Suuret kiitokset teille! 

 


