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1 Johdanto 

Luokka muodostaa yhteisön, jonka jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Sekä opet-

tajan että oppilaiden toiminta vaikuttaa luokan sosiaalisten suhteiden laatuun. (Fan, 2012.) 

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus on luonteeltaan vastavuoroista, eli opettajan ja 

oppilaan toiminta vaikuttaa toisiinsa (Zhu, 2013). Toimiva opettaja-oppilasvuorovaikutus 

tukee oppilaan kehitystä ja kasvua (Curby, Rimm-Kaufman, & Abry, 2013). Opettajan ja 

oppilaan välisen vuorovaikutuksen laadun on osoitettu olevan yhteydessä oppimistuloksiin 

ja oppilaiden oppimiseen liittyviin asenteisiin (Fan, 2012). Oppilaan kokemuksen opetta-

jalta saadusta tunnetuesta ja luokan positiivisesta ilmapiiristä on havaittu olevan yhteydes-

sä oppilaan kokemiin positiivisiin tunnekokemuksiin, lisääntyneeseen motivaatioon ja pa-

rempiin oppimistuloksiin (Titsworth, Quinlan, & Mazer, 2010). 

Opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta on tutkittu usein havainnoimalla luokkahuo-

neessa tapahtuvia vuorovaikutusepisodeja (Pakarinen et al., 2014; Pianta & Hamre, 

2009b). Opettaja-oppilassuhdetta on tarkasteltu myös opettajan ja oppilaiden kokemana 

(Maulana, Opdenakker, den Brok, & Bosker, 2011; Thijs, Koomen, Roorda, & ten Hagen, 

2011). Aiempi tutkimus on kuitenkin painottunut ensisijassa luokkahuoneessa tapahtuvan 

formaalin opettaja-oppilasvuorovaikutuksen tarkasteluun. Opettaja-

oppilasvuorovaikutuksesta oppilaiden kokemana, erityisesti luokkahuoneen ulkopuolella, 

tiedetään huomattavasti vähemmän. 

Tunteet liittyvät tiiviisti opettaja-oppilasvuorovaikutukseen. Opettajan toiminta on yhtey-

dessä oppilaan kokemiin tunteisiin (Titsworth et al., 2010). Aiemman tutkimuksen perus-

teella tiedetään, että oppilaat kokevat koulussa ja koulunkäyntiin liittyen moninaisia tuntei-

ta. Tunteet ovat yhteydessä oppimiseen ja hyvinvointiin. Tunteet vaikuttavat siihen, mihin 

oppilaat kiinnittävät huomionsa, muokkaavat oppimisstrategioita ja vaikuttavat oppimisen 

itsesäätelyyn. Lisäksi tunteet ovat osa oppilaiden identiteettiä. Ne vaikuttavat persoonalli-

suuden kehittymiseen sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. (Pekrun, 2014, 6.) 

Ensi syksynä voimaan tulevassa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppimis-

käsityksen kuvauksessa nostetaan esiin kokemusten ja tunteiden merkitys uusien tietojen ja 

taitojen oppimisen rinnalla. Uusissa peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa maini-

taan, että ”myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät 

oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista” (Opetushallitus, 2014). Perusope-
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tuksen tavoitteeksi on asetettu, että oppilas oppii tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita sekä 

kokee oppimisen ja oivaltamisen iloa (Opetushallitus, 2014). 

Suomessa akateemisiin tunteisiin liittyvä tutkimus on ollut melko vähäistä. Aiemmin on 

tutkittu muun muassa alakoulun oppilaiden kokemaa oppimisen iloa (Rantala & Määttä, 

2012) ja yliopisto-opiskelijoiden luentokurssilla kokemien tunteiden yhteyttä akateemisiin 

saavutuksiin (Ketonen & Lonka, 2012). 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten oppilaat kuvaavat opetta-

ja-oppilasvuorovaikutusta erilaisissa koulun arjen tilanteissa. Luokkahuoneessa tapahtuvan 

opettaja-oppilasvuorovaikutuksen lisäksi tarkastelun kohteeksi on otettu välitunnilla tapah-

tuva informaali vuorovaikutus. Olen kiinnostunut siitä, miten edellä mainitut vuorovaiku-

tustilanteet ovat sävyttyneet emotionaalisesti. Aihetta lähestytään oppilaiden näkökulmas-

ta. Tutkimuksen aineisto on kerätty opettajan ja oppilaan välisiä vuorovaikutustilanteita 

esittävien kuvapohdintatehtävien avulla. 
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2 Teoreettinen tausta 

2.1 Vuorovaikutus ja oppiminen 

2.1.1 Opettaja-oppilassuhde 

Opettaja-oppilassuhde on merkittävä oppimisen ja opiskelun säätelijä (Wentzel, 2012). 

Opettaja-oppilassuhteella tarkoitetaan opettajan ja oppilaan välistä vakaata ja pysyvää yh-

teyttä (Wentzel, 2012), joka ilmenee opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa 

(Pennings et al., 2014). Suhde on luonteeltaan dynaaminen. Se muuttuu ajan mittaan yksi-

löiden kehityksen ja muuttuvien tarpeiden myötä. Myös toiminnan konteksti ja kohde vai-

kuttavat suhteeseen. (Wentzel, 2012.) Opettaja-oppilassuhteen laatu vaikuttaa oppilaiden 

koulumenestyksen lisäksi oppilaiden sosiaaliseen toimintaan, käyttäytymisen ongelmiin ja 

opetukseen kiinnittymiseen (Roorda, Koomen, Spilt, & Oort, 2011). 

Opettajan ja oppilaan väliset suhteet luovat perustan oppilaan sosiaaliselle ja akateemiselle 

menestymiselle. Oppilaat ovat ensimmäisestä koulupäivästä lähtien riippuvaisia siitä, että 

opettaja ymmärtää ja tukee heitä. Tällöin he saavat parhaan hyödyn luokan päivittäisistä 

vuorovaikutustilanteista. (Myers & Pianta, 2008.) 

Opettajan ja oppilaan väliseen suhteeseen vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet (esimerkik-

si temperamentti, persoona ja uskomukset), yksilöiden väliset vuorovaikutustilanteet sekä 

laajempi konteksti jossa suhde muodostuu (esimerkiksi luokka ja koulu) (Pianta, 1999). 

Esimerkiksi oppilaiden luonteenpiirteiden on todettu olevan yhteydessä siihen, millaiseksi 

opettaja-oppilassuhde muotoutuu (Zee, Koomen, & Van der Veen, 2013). 

Opettaja-oppilassuhteen laatua on arvioitu usein opettajan tekemien havaintojen perusteel-

la. Esimerkiksi suhteen läheisyyttä, ristiriitaa ja riippuvuutta on tutkittu opettajan kokema-

na. (Thijs et al., 2011.) Läheisyys ja ristiriita –ulottuvuuksiin sisältyvät opettajan käsitykset 

suhteen molempien osapuolien käyttäytymisestä ja kommunikoinnista. Riippuvuuden ulot-

tuvuus sisältää oppilaan käytöksen opettajan havainnoimana. (Thijs et al., 2011.) Lähei-

syydellä tarkoitetaan kommunikaation ja vuorovaikutuksen lämpimyyttä, avoimuutta ja 

tunnepitoisuutta. Ristiriidat puolestaan liittyvät vuorovaikutuksessa koettuun kielteisyyden 

määrään. (Pianta & Stuhlman, 2004.) Läheinen ja ristiriidaton opettaja-oppilassuhde sisäl-
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tää todennäköisesti paljon onnistuneita ja miellyttäviä vuorovaikutustilanteita (Thijs et al., 

2011). Opettajan ja oppilaan läheisen suhteen esikouluiässä on todettu olevan yhteydessä 

opiskelun sujumiseen myöhempinä kouluvuosina (Hamre & Pianta, 2001). Sen on todettu 

vähentävän koulupudokkuutta, aggressiota sekä opettajan ja oppilaan välisiä konflikteja 

(Hamre & Pianta, 2001). Oppilaan tunnollisuus ja miellyttämisen halu ennustaa läheistä ja 

vain vähän konflikteja sisältävää opettaja-oppilassuhdetta (Zee et al., 2013). 

Opettaja-oppilassuhdetta on analysoitu myös oppilaan näkökulmasta. Oppilaiden käsityk-

siä opettaja-oppilassuhteesta on tarkasteltu vaikutuksen ja läheisyyden ulottuvuuksien 

avulla. (Wubbels, 2005.) Vaikutus-ulottuvuuden ääripäässä oleva opettaja käyttää ylivaltaa 

ja määrää oppilaiden aktiviteeteista. Alistuva opettaja puolestaan antaa oppilaiden säädellä 

oppitunnin kulkua. Läheisyys-ulottuvuuteen liittyvä korkea yhteistyö näkyy siten, että 

opettaja hyväksyy oppilaat ja heidän käyttäytymisensä. Vastarinta puolestaan ilmenee si-

ten, että opettaja ei hyväksy oppilaita eikä heidän toimintaa. (Wubbels & Brekelmans, 

2005.) Opettajan käyttäytymistä voidaan tarkastella ja jaotella vaikutus- ja läheisyys-

ulottuvuuksien perusteella kahdeksaan luokkaan, joita ovat johtajuus, avunanto/ystävyys, 

ymmärtäminen, vastuun ja vapauden antaminen oppilaille, epävarmuus, tyytymättömyys, 

nuhtelu ja tiukkuus (Wubbels, 2005). 

Oppilaan käsitykset opettaja-oppilassuhteesta ovat yhteydessä oppilaan oppimismotivaati-

oon (Maulana et al., 2011). Oppilaan kokeman läheisyyden opettaja-oppilassuhteessa on 

todettu olevan yhteydessä oppilaan asenteisiin (den Brok, Levy, Brekelmans, & Wubbles, 

2005). Tarkasteltaessa sekä oppilaiden että opettajien käsityksiä opettaja-oppilassuhteesta 

opettajat arvioivat oman käyttäytymisensä positiivisemmaksi kuin oppilaat (Maulana et al., 

2011). 

Toimivaa opettaja-oppilassuhdetta luonnehtii avoimuus ja rehellisyys. Tällöin sekä opetta-

ja että oppilas kokevat voivansa kommunikoida suoraan ja rehellisesti toistensa kanssa. 

Toimivassa opettaja-oppilassuhteessa molemmat osapuolet välittävät ja kunnioittavat toisi-

aan. Toimivaan suhteeseen liittyy myös vapaus tukea toinen toistaan sekä erillisyys. Erilli-

syydellä tarkoitetaan sitä, että molemmat opettaja-oppilassuhteen osapuolet sallivat tois-

tensa ainutlaatuisen kasvun, luovuuden ja yksilöllisyyden. Toimivan suhteen edellytyksenä 

on molempien tyytyväisyys, jolloin kumpikaan suhteen osapuoli ei täytä tarpeitaan toisen 

kustannuksella. (Gordon & Savolainen, 2006, 46–47.) 
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Useat tutkimukset ovat osoittaneet hyvän opettaja-oppilassuhteen tukevan oppilaan saavu-

tuksia. Positiivinen opettaja-oppilassuhde on myös itsessään oppimisen tavoite. (Fraser & 

Walberg, 2005.) Hyvällä opettajan ja oppilaan välisellä suhteella on yhteys oppilaan moti-

vaatioon ja akateemisiin saavutuksiin (Roorda et al., 2011). Hyvään opettaja-

oppilassuhteeseen liittyvä korkea opettajan antama tuki ja vähäiset konfliktit vaikuttavat 

positiivisesti akateemisen menestyksen lisäksi myös kouluun sopeutumiseen (Wu, Hughes, 

& Kwok, 2010). Positiiviseen opettaja-oppilassuhteeseen liittyy luottamus, lämpö ja risti-

riitojen vähyys (Baker, 2006). 

Hyvä opettaja-oppilassuhde vaikuttaa sopeutumiseen liittyvään käytökseen. Murrosikäisten 

oppilaiden kokema yhteenkuuluvuuden tunne opettajan kanssa on yhteydessä useisiin kou-

lunkäyntiin liittyviin asenteisiin, kuten esimerkiksi motivaatioon, menestymisen odotuk-

siin, kiinnostukseen, kouluun liittyvään tyytyväisyyteen ja minäpystyvyyteen. (Baker, 

2006.) 

Opettajan ja oppilaan välisellä hyvällä suhteella on todettu olevan kauaskantoisia vaikutuk-

sia. Positiivisen opettaja-oppilassuhteen on esikouluiässä todettu olevan yhteydessä kou-

luun sopeutumiseen ja koulumenestykseen neljännellä luokalla sekä hyvään käytökseen 

vielä kahdeksannella luokalla (Hamre & Pianta, 2001). Tämän lisäksi toimivan opettaja-

oppilassuhteen on todettu vähentävän käyttäytymisen ongelmia (Roorda et al., 2011). Hy-

vän opettaja-oppilassuhteen ja koulumenestyksen yhteyttä voidaan selittää ihmissuhteiden 

vastavuoroisuudella. Kun opettaja hyväksyy oppilaan, oppilas vastavuoroisesti hyväksyy 

opettajan. (Saloviita, 2014, 59.) Opettajan näkökulmasta positiivinen opettaja-oppilassuhde 

voi lisätä opettajan motivaatiota käyttää enemmän aikaa ja energiaa oppilaan tukemiseen 

(Hamre & Pianta, 2001). 

Ristiriidat ja oppilaan riippuvaisuus luonnehtivat negatiivista opettaja-oppilassuhdetta. 

Varhaisella negatiivisella opettajan ja oppilaan välisellä suhteella on yhteys oppilaan myö-

hempään koulumenestykseen ja käyttäytymiseen. Erityisesti käyttäytymishäiriöisten oppi-

laiden ja yleensäkin poikien varhainen negatiivinen opettaja-oppilassuhde liittyy käyttäy-

tymisen ongelmiin vielä yläkouluiässäkin. (Hamre & Pianta, 2001.) 

Jännitteinen suhde voi johtaa siihen, että opettaja pyrkii rajoittamaan oppilaan käytöstä ja 

siten vähentää mahdollisuuksia positiivisen oppimisympäristön luomiseen (Hamre & Pian-

ta, 2001). Toistuvien opettajan ja käytöshäiriöisen oppilaan välisien konfliktien seuraukse-

na opettaja antaa rangaistuksia useammin ja haluaa vältellä oppilasta. Tämä voi johtaa 
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opettajan ja oppilaan välisten konfliktien lisääntymiseen ja opettajan oppilaalle antaman 

huomion vähentymiseen, mikä edelleen lisää oppilaan häiriökäyttäytymistä. (Sutherland & 

Morgan, 2003.) 

Joillain oppilailla on kohonnut riski negatiivisen opettaja-oppilassuhteen muodostumiseen. 

Riskiin vaikuttavat oppilaan ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli sekä oppilaan etninen ja 

sosioekonominen tausta. Negatiivisen opettaja-oppilassuhteen osapuoli on useammin poika 

kuin tyttö. Vanhemmat oppilaat ovat osallisina negatiivisessa opettaja-oppilassuhteessa 

todennäköisemmin kuin nuoremmat. Myös vähemmistöjen ja matalan sosioekonomisen 

luokan edustajilla negatiivisen opettaja-oppilassuhteen riski on kohonnut. Edellä mainittu-

jen oppilaan ominaisuuksien lisäksi myös käytösongelmat sekä huono opintomenestys liit-

tyvät kohonneeseen riskiin. (McGrath & Van Bergen, 2015.) Oppilaan neuroottisuus lisää 

todennäköisyyttä konflikteihin opettaja-oppilassuhteessa (Zee et al., 2013). 

Opettajien raportoiman konfliktin määrän opettaja-oppilassuhteessa on todettu olevan yh-

teydessä oppilaan sosiaalisiin ja akateemisiin saavutuksiin peruskoulussa. Opettajan rapor-

toima konflikti esikoulussa oli yhteydessä käyttäytymisen ongelmiin ja vertaissuhteissa 

esiintyvään aggressiivisuuteen ensimmäisellä luokalla. Opettajan raportoima konflikti oli 

myös yhteydessä siihen, miten opettaja arvioi oppilaan akateemisia taitoja. Opettaja arvioi 

oppilaan akateemiset taidot heikommiksi, jos hän koki että opettaja-oppilassuhde kyseisen 

oppilaan kanssa sisälsi konflikteja. (Pianta & Stuhlman, 2004.) Oppilaiden häiriökäyttäy-

tymisen määrän todettiin olevan osittain yhteydessä opettajan raportoimaan konfliktiin. 

Myös opettajan ominaisuuksilla todettiin olevan yhteys opettajan raportoiman konfliktin 

määrään. Masentuneet sekä vain vähän emotionaalista tukea antavat opettajat raportoivat 

konfliktien määrän korkeammaksi kuin mitä luokassa havaittu häiriökäyttäytyminen olisi 

antanut olettaa. (Hamre, Pianta, Downer, & Mashburn, 2008.) 

2.1.2 Opetusvuorovaikutus ja sen laatu 

Vuorovaikutuksella tarkoitetaan reaaliaikaista käyttäytymistä kahden tai useamman henki-

lön (esimerkiksi opettaja–oppilaat tai oppilas–oppilas) välillä (Markey, Lowmaster, & 

Eichler, 2010). Kauppilan (2005) mukaan vuorovaikutuksen perusyksikkönä voidaan pitää 

sosiaalista episodia. Episodi määritellään tyypillisesti lyhytkestoiseksi vuorovaikutustilan-

teeksi. Sosiaaliset episodit sisältävät kognitiivisen, sosiaalisen ja emotionaalisen ulottu-

vuuden. Kognitiivinen ulottuvuus liittyy vuorovaikutusepisodissa tapahtuvaan tiedon vaih-
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toon. Sosiaalinen ulottuvuus sisältää puolestaan sosiaalisten suhteiden rakentumisen ja 

ylläpitämisen. Episodien emotionaaliseen ulottuvuuteen sisältyy vuorovaikutukseen liitty-

vät tunteet. Koulupäivän aikana oppilas osallistuu monenlaisiin erilaisiin sosiaalisiin epi-

sodeihin. (Kauppila, 2005, 73–77.) 

Päivittäiset opettajan ja oppilaan väliset vuorovaikutustilanteet muovaavat opettaja-

oppilassuhdetta (Pennings et al., 2014). Säännöllinen, lämmin ja huomioiva opettaja-

oppilasvuorovaikutus tukee oppilaan kasvua ja kehitystä (Curby et al., 2013).  

Opetusvuorovaikutuksella tarkoitetaan opetusryhmässä tapahtuvaa sekä opettajan ja oppi-

laiden välistä että oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta (Rasku-Puttonen, 2013). Opetus-

vuorovaikutuksesta käytetään myös käsitteitä ohjausvuorovaikutus, luokkahuonevuorovai-

kutus (Poikkeus, Lerkkanen, & Rasku-Puttonen, 2013) ja pedagoginen vuorovaikutus (Pie-

tarinen, Soini, & Pyhältö, 2008). Pedagogiikalla tarkoitetaan yksilön ja yhteisön oppimi-

seen liittyvää tavoitteellista toimintaa, mikä ilmenee opettajan toiminnassa ja valinnoissa, 

opettajan ja oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa sekä koulun käytännöissä. Vuorovai-

kutuksen osapuolten persoonalliset, moraaliset ja emotionaaliset aikomukset kohtaavat tai 

törmäävät pedagogisissa vuorovaikutustilanteissa. (Pietarinen et al., 2008.) 

Opetusvuorovaikutus sisältää opettamisen lisäksi luokan ilmapiirin ja toimintakulttuurin 

(Rasku-Puttonen, 2013). Luokan ilmapiiri muodostuu sekä luokassa että luokan ulkopuo-

lella tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Opettajan rooli on merkittävä myönteisen ilma-

piirin luomisessa. Positiivisen ilmapiirin luomiseen liittyy esimerkiksi huumori, hyväksyn-

nän ilmaiseminen ilmeillä sekä ystävällinen suhtautuminen oppilaisiin luokassa ja sen ul-

kopuolella. (Fan, 2012.) 

Luokan toimintakulttuuri sisältää erilaiset normit, käytännöt ja käyttäytymismallit, joille 

koulutyö perustuu (Launonen et al., 2004, 13). Luokan toimintakulttuuri rakentuu opetta-

jien ja oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa. Luokassa käytävien keskustelujen avulla 

oppilaat syventävät tietouttaan käsiteltävänä olevasta asiasta. Tämän lisäksi he oppivat, 

millaisia sääntöjä luokan toimintakulttuuriin kuuluu. Säännöt vaikuttavat siihen, kokevatko 

oppilaat keskusteluun osallistumisen turvalliseksi vai ei. Opettajan tulisi pyrkiä luomaan 

mahdollisimman turvallinen oppimisympäristö ja mahdollistaa siten kaikkien oppilaiden 

aktiivisen osallistumisen keskusteluun. (Rasku-Puttonen, Pokkeus, & Lerkkanen, 2010.) 
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Opetusvuorovaikutuksen laatua voidaan tarkastella sekä rakenteellisten tekijöiden että pro-

sessitekijöiden näkökulmasta. Rakenteellisilla tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi opetus-

suunnitelmaa, opettajan koulutustasoa, fyysistä kouluympäristöä, luokkakokoa ja oppima-

teriaalin laatua. Prosessitekijöiden laatua tarkastellessa kiinnitetään huomio opettajan ja 

oppilaiden väliseen vuorovaikutusprosessiin. Tällöin tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten 

opettaja soveltaa opetussuunnitelmaa opetuksessaan, millaisia tavoitteita hän painottaa ja 

millaisin keinoin hän ohjaa oppilaiden oppimista. (Pakarinen, Lerkkanen, Poikkeus, & 

Rasku-Puttonen, 2013.) Tällöin huomion keskipisteessä on opettajan ja oppilaan välinen 

vuorovaikutussuhde sekä oppimisen tavoitteellisuus ja tuotteliaisuus (Pianta, La Paro, & 

Hamre, 2013). Opettajan ja oppilaiden välisten vuorovaikutusprosessien on todettu olevan 

rakenteellisia tekijöitä merkittävämpi oppimisprosessin laatua määrittävä tekijä (Rasku-

Puttonen, 2013). 

Oppilaat oppivat tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toistensa ja opettajien kanssa. Ope-

tusryhmässä tapahtuva vuorovaikutus ilmenee opettajien ja oppilaiden välisenä kommuni-

kointina ja yhteisenä toimintana. Nämä vuorovaikutustilanteet vaikuttavat merkittävästi 

oppilaiden sosio-emotionaaliseen kehitykseen ja oppimistuloksiin. (Pakarinen et al., 2013.) 

Opettajien ja oppilaiden välisen vuorovaikutuksen laadun on todettu vaikuttavan myös 

oppilaiden motivaatioon (Rasku-Puttonen et al., 2010). 

Luokkahuoneessa tapahtuvan vuorovaikutuksen laatua on pyritty analysoimaan erilaisin 

lähestymistavoin (Rasku-Puttonen et al., 2010). Opetusvuorovaikutuksen laatua sekä laatua 

kuvaavia ulottuvuuksia lähestytään eri tutkimuksissa erilaisin käsittein. Näitä ovat esimer-

kiksi opetuksen tehokkuus (effective teaching) (Hamre et al., 2013), opetuksen laatu (class-

room quality) (Pianta & Hamre, 2009a), opettajan ohjauskäytänteet (Stipek & Byler, 2004) 

ja dialoginen opettaminen (Alexander, 2008).  

Opetuksen tehokkuutta on määritelty usein melko väljästi. Sen on katsottu sisältävän esi-

merkiksi opettajan ja oppilaiden tiedot, käytännöt ja uskomukset (Bell et al., 2012). Hamre 

et al. (2013) painottavat tehokkaan opetuksen määritelmässään opetusvuorovaikutuksen 

luonnetta ja laatua. He ovat Teaching Through Interactions -mallissaan jaotelleet opettajan 

ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen kolmeen pääalueeseen, joita ovat tunnetuki (emoti-

onal support), ohjauksellinen tuki (instructional support) ja ryhmän organisointi (clasroom 

organization). (Hamre et al., 2013.) Tunnetukeen liittyy opettajan ja oppilaiden vuorovai-

kutussuhteen läheisyys, ryhmän ilmapiiri ja oppilaiden vertaissuhteet. Ohjauksellisella tu-
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ella tarkoitetaan opettamisen laatua, kuten esimerkiksi ymmärtämisen ja ongelmanratkai-

sun tukemista sekä palautteen monipuolisuutta opetustilanteissa. Ryhmän organisoinnilla 

viitataan toimintojen organisoinnin tehokkuuteen ja tavoitteellisuuteen. (Poikkeus et al., 

2013.) 

Opetusvuorovaikutuksen laadun on useissa tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä oppi-

laan saavutuksiin. Opettajan antama korkea tunne- ja ohjauksellinen tuki ovat yhteydessä 

oppilaiden sosio-emotionaalisiin taitoihin. Korkean tunne- ja ohjauksellisen tuen luokissa 

oppilaat tulivat keskimääräistä paremmin toimeen vertaistensa kanssa ja todennäköisem-

min sitoutuivat yhteiseen työskentelyyn. (Perry, Donohue, & Weinstein, 2007.) Tutkimuk-

sessaan Perry et al. (2007) löysivät yhteyden tunne- ja ohjauksellisen tuen sekä akateemis-

ten saavutusten välillä. Korkealla tuella oli positiivinen yhteys oppilaiden lukutaitoon ja 

matemaattisiin taitoihin. Korkea tuki paransi oppilaiden käsitystä omista akateemisista 

taidoistaan (Perry et al., 2007). Luokan organisointiin liittyvällä opettajan antamalla tuella 

oli yhteys sekä oppilaiden itsesäätelytaitoihin (Rimm-Kaufman, Curby, Grimm, Brock, & 

Nathanson, 2009) että akateemisiin taitoihin. Luokan organisointiin liittyvän tuen todettiin 

edistävän enemmän lukutaitoa kuin matemaattisia taitoja (Cadima, Leal, & Burchinal, 

2010). 

Korkean tunnetuen on havaittu olevan yhteydessä korkeaan ohjaukselliseen tukeen myö-

hemmin kouluvuoden aikana. Samoin korkea ohjuksellinen tuki ennusti korkeaa tunnetu-

kea kouluvuoden loppupuolella. (Curby et al., 2013.) Opettajan ja oppilaan läheiseen suh-

teeseen liittyi korkea opettajan antama ohjauksellinen tuki. Tämä selittyi muun muassa 

sillä, että oppimiseen sitoutuneet oppilaat saivat korkeaa ohjauksellista tukea ja kokivat 

tyytyväisyyttä. Tämä puolestaan saattoi lisätä oppilaan opettajaa kohtaa tuntemaa kunnioi-

tusta. (Curby et al., 2013.) 

Opetusvuorovaikutuksen laadun on todettu vaihtelevan koulupäivän mittaan. Curby et al. 

(2011) osoittivat, että kolmannen ja viidennen luokan opettajien ja oppilaiden välisen vuo-

rovaikutuksen laadussa on sekä päivän aikaan vaihtelevia että pysyviä piirteitä. Tunnetuen 

ja ryhmän organisoinnin osa-alueilla vuorovaikutuksen laatu oli useimmiten vakaata, kun 

taas ohjauksellisen tuen laatu heikkeni päivän mittaan. Negatiivisuus ja kaaos lisääntyivät 

iltapäivää kohden. Samalla opettajan opetukselliset vaatimukset kasvoivat. Opetusvuoro-

vaikutuksen laatu vaihteli vain vähän luokan eri toiminnoissa. Poikkeuksena oli kuitenkin 

siirtymät, joiden aikana vuorovaikutuksen laadun todettiin laskevan kaikilla tutkituilla osa-
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alueilla. Opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen todettiin olevan laadukkaampaa 

luokissa, joissa oppilasmäärä oli vähäinen. Vuorovaikutuksen laatu todettiin myös parem-

maksi erilaisissa ryhmäopetustilanteissa (pienryhmä ja suurryhmä) kuin itsenäisen työsken-

telyn aikana. (Curby et al., 2011.) 

Opettajan vastuulla on luoda positiivinen oppimisympäristö, joka huomioi oppilaiden yksi-

lölliset tarpeet. Taitava opettaja on luotettava, ystävällinen ja aina valmis auttamaan oppi-

laita. Hän huomioi myös oppilaiden henkilökohtaiset ongelmat ja auttaa niiden ratkaisemi-

sessa. (Fan, 2012.) Säännöllinen, lämmin ja huomioiva opettaja-oppilasvuorovaikutus tu-

kee oppilaan kehitystä ja kasvua (Curby et al., 2013). Lämmin ja ymmärtävä vuorovaiku-

tus opettajan ja oppilaan välillä voi vähentää konflikteja luokassa vaikka oppilailla olisi 

käyttäytymisen ongelmia (Hamre et al., 2008). Toimiva opettaja-oppilasvuorovaikutus 

vähentää järjestyksen ylläpitoon käytettyä aikaa luokassa. Tällöin oppimiselle jää enem-

män aikaa. (Gordon & Savolainen, 2006, 37.) 

Toimimattoman opettaja-oppilasvuorovaikutus voi vähentää opettajan oppilaalle antamaa 

sosiaalista ja akateemista tukea. Opettajat viettävät vähemmän kahdenkeskistä aikaa niiden 

oppilaiden kanssa, joiden kanssa heillä on paljon konflikteja. (Baker, Grant, & Morlock, 

2008.) Opettajan ja oppilaan väliset konfliktit ilmenevät negatiivisena ja vihamielisenä 

vuorovaikutuksena, josta puuttuu lämpö (Koomen, Verschueren, van Schooten, Jak, & 

Pianta, 2012). Opettajan aggressiivisuus etäännyttää oppilaat opettajista (Fan, 2012). Toi-

mimaton opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus voi lisätä oppilaan aggressiivista 

käyttäytymistä. Oppilaan aggressiivinen käytös kouluvuoden alussa lisäsi oppilaan ja opet-

tajan välisiä konflikteja myöhemmin kouluvuoden aikana, mikä puolestaan oli yhteydessä 

oppilaan lisääntyneeseen aggressiiviseen käytökseen kouluvuoden lopulla. (Doumen et al., 

2008.) 

Opettajan toiminta vaikuttaa luokan vertaissuhteisiin. Erilaiset opetukseen liittyvät käytän-

teet vaikuttavat vertaissuhteisiin epäsuorasti. Opettaja voi myös pyrkiä vaikuttamaan suo-

raan luokan sosiaaliseen verkostoon. (Gest & Rodkin, 2011.) Opettaja voi toiminnallaan 

vaikuttaa oppilaiden välisten ystävyyssuhteiden syntyyn ja sekä oppimisympäristöön liitty-

vien positiivisten tunteiden muodostumiseen (Fan, 2012). Opettajan suhtautuminen aggres-

sioon muovaa luokan vertaissuhteita sekä oppilaiden käyttäytymistä (Gest & Rodkin, 

2011). Esimerkiksi opettajan lämpimän ja huolehtivan käytöksen todettiin vähentävän ag-

gressiivisten oppilaiden syrjimistä luokassa (Chang, 2003). 



 

 

 

11 

Luckner ja Pianta (2011) analysoivat opettajan ja oppilaan välisen vuorovaikutuksen vai-

kutusta oppilaan käyttäytymiseen vertaissuhteissa viidennellä luokalla. He löysivät tutki-

muksessaan yhteyden tunnetuen ja opettajan raportoiman sosiaalisen käytöksen välillä. 

Luokissa, joissa opettaja-oppilasvuorovaikutusta kuvattiin lämpimäksi, kunnioittavaksi ja 

vastuulliseksi, saatiin korkeita pistemääriä sosiaalisen käyttäytymisen arvioinnissa. Tunne-

tukeen liittyvä vuorovaikutus oli yhteydessä opettajan raportoimaan sosiaaliseen käytök-

seen sekä opettajan raportoimaan vuorovaikutustilanteissa ilmenevään aggressiiviseen käy-

tökseen. (Luckner & Pianta, 2011.) 

Tunnetukeen liittyvä opettaja-oppilasvuorovaikutus antaa oppilaille mallin ihmissuhde-

taidoista, sekä luo odotuksia ja asenteita, jotka vaikuttavat oppilaan suuntautumiseen ver-

taisvuorovaikutuksessa. Oppilaalla on myös mahdollisuus harjoitella vuorovaikutustaitoja 

emotionaalisesti positiivisessa opettaja-oppilassuhteessa. (Luckner & Pianta, 2011.) Luo-

kissa, jossa opettajan antama tunnetuki oli korkealla tasolla, muodostui paljon keskinäisiä 

ystävyyssuhteita (Gest & Rodkin, 2011). Opettaja-oppilassuhteen laadulla on todettu ole-

van yhteyksiä oppilaiden vertaissuhteisiin. Oppilaat, jotka saavat opettajalta tukea ja hy-

väksyntää, pärjäävät paremmin vertaisvuorovaikutuksessa. (Kiuru et al., 2015.) Tukea si-

sältävä opettaja-oppilassuhde ja toimiva vertaisvuorovaikutus on myös yhteydessä oppi-

laan akateemisiin saavutuksiin (Roorda et al., 2011).  

2.2 Informaali ja formaali kouluympäristö 

Oppimisen tutkijoita on viime aikoina kiinnostanut formaalin ja informaalin oppimisen ja 

oppimisympäristöjen suhde (Lipponen et al., 2013, 218). Formaali eli virallinen opetus on 

strukturoitua ja jonkin koulutusinstituution järjestämää. Sillä on tietty aika, se on opetus-

suunnitelman ohjaamaa ja siinä pyritään tavoitteellisesti kehittämään oppilaiden taitoja ja 

tietoja. Esimerkiksi yhdeksän vuotta kestävä peruskoulu on tyypillinen formaali oppimis-

ympäristö, joka sisältää formaalia oppimista. (Lipponen et al., 2013, 218.) Formaali koulu 

sisältää opettajan ja oppilaan välistä oppimiseen tähtäävää vuorovaikutusta. Se kattaa oppi-

tuntien lisäksi myös juhlat, teemapäivät ja tapahtumat. (Kiilakoski, 2012, 10.) 

Formaalien oppimisympäristöjen lisäksi ihmiset oppivat informaaleissa eli epävirallisissa 

oppimisympäristöissä. Informaali oppiminen tapahtuu esimerkiksi työssä ja vapaa-aikana. 

Informaali oppiminen ei ole tavoitteellista, vaan se tapahtuu muun oppimiseen tähtäämät-
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tömän toiminnan yhteydessä. Esimerkiksi kotia voidaan pitää informaalina oppimisympä-

ristönä. (Lipponen et al., 2013, 218–219.) 

Jako formaaliin ja informaaliin oppimisympäristöön ja opetukseen ei ole kuitenkaan aina 

selvärajainen. Kodeissa tapahtuu formaalia oppimista esimerkiksi kotiläksyjen tekemisen 

yhteydessä. Vaikka koti on tilana informaali, se voi olla läksyjen teon yhteydessä paikkana 

ja vuorovaikutuksen tyyliltään formaali. Esimerkiksi kotitehtävien kuulustelu voi olla hy-

vin samanlaista kuin koulussa tapahtuva formaali vuorovaikutus. (Lipponen et al., 2013, 

218.) 

Myös koulu voi sisältää informaalin oppimisympäristön ja oppimisen piirteitä (Paju, 2011, 

20). Formaali koulu paikantuu yleensä oppitunneille ja informaali koulu välitunneille. Jako 

ei ole kuitenkaan näin yksiselitteinen, vaan informaali ja formaali koulu voivat toimia rin-

nakkain samassa tilassa. (Kiilakoski, 2012.)  

Informaalilla kouluympäristöllä tarkoitetaan yleensä oppitunneilla ja niiden ulkopuolella 

tapahtuvaa epävirallista vuorovaikutusta (Paju, 2011, 20). Luokkahuone voi sisältää yhtä 

aikaa sekä formaalin että informaalin koulun piirteitä. Oppilaat eivät esimerkiksi välttämät-

tä keskity opetukseen, vaan juttelevat keskenään. Myös opettajan ja oppilaan välillä voi 

olla informaalia vuorovaikutusta oppitunnin aikana. (Kiilakoski, 2012, 11.) Lipponen et al. 

(2013) esittävät, että oppimisympäristöjä ei tulisi jakaa formaaliin ja informaaliin. Mielek-

käämpää olisi tarkastella oppimisen ja vuorovaikutuksen rakentumista erilaisissa ympäris-

töissä. 

Tässä tutkimuksessa koulun pihalla pidettävää välituntia kutsutaan informaaliksi tilanteek-

si. Luokassa tapahtuvasta opetustilanteesta puolestaan on käytetty käsitettä formaali tilan-

ne. Vuorovaikutuksen tavoiltaan jako ei kuitenkaan ole tarkka, vaan lähtökohtaisesti in-

formaaliksi tulkittava tilanne voi sisältää formaalia vuorovaikutusta ja formaali tilanne 

informaalia vuorovaikutusta. 

2.3 Tunteet ja oppiminen 

Tunteet liittyvät kiinteästi oppimiseen. Oppimiseen liittyvä tutkimus on kuitenkin keskitty-

nyt pääasiassa motivaation ja kognitiivisten prosessien tutkimiseen. (Hascher, 2010.) 

Vaikka tunteet punoutuvat yhteen sekä motivaation että kognitiivisten prosessien kanssa, 

niiden tutkimus on jäänyt vähemmälle huomiolle (Hascher, 2010; Pekrun, 2009). Aiemmin 
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on uskottu, että ajattelu ja tunteet ovat toisistaan erillisiä toimintoja ja oppimista on pelkäs-

tään kognitiivisten toimintojen seurausta (Neville, 2013, 7). Nykyisin kuitenkin ymmärre-

tään näiden kahden toimivan yhdessä ja mahdollistavan näin ympäröivän maailman tarkas-

telun ja tutkimisen (Neville, 2013, 22). Tunteiden monimutkaisen ja muuttuvan luonteen 

vuoksi niiden tutkiminen on vaikeaa (Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011). 

2.3.1 Tunteet 

Tunne määritellään yleensä jonkin ärsykkeen aiheuttamaksi episodiksi. Tunne on yksilön 

subjektiivisesti kokema. Yksilö ei kuitenkaan aina välttämättä tiedosta tätä ärsykettä. 

(Shuman & Scherer, 2014.) Tunteet ovat merkittävien tapahtumien ja kohteiden aiheutta-

mia reaktioita. Niiden tarkoituksena on valmistautuminen ja sopeutuminen toisiaan seuraa-

viin havaitsemiseen, ajatteluun sekä toimintaan. (Pekrun, 2009, 576.) Tunteet ovat kestol-

taan kohtalaisen lyhyitä, suurin osa tunteista on mitattavissa sekunneissa tai minuuteissa 

(Nummenmaa, 2010, 10). 

Tunne voidaan määritellä episodiksi, joka muodostuu tunteen komponenttien toisiinsa liit-

tyvistä synkronoiduista vaihteluista ja joka syntyy vastauksena merkitykselliseksi koettuun 

ärsykkeeseen (Scherer, 2005). Tunteiden komponentti–prosessi -teorian mukaan tunne-

episodin katsotaan muodostuvan viidestä eri osatekijästä, jotka liittyvät tunnekokemukseen 

(tuntemus), tunteiden ilmaisemiseen, aivotoiminnan ja kehon toiminnan muutoksiin, toi-

minnan halun muutoksiin sekä tilanteen arviointiin (Scherer, 2005; Shuman & Scherer, 

2014). Tunnekokemuksen (tuntemuksen) ensisijainen tehtävä liittyy säätelyyn. Kun yksilö 

tuntee pelkoa, hänen on mahdollista pyrkiä vähentämään pelon tunnetta. Kun yksilö kokee 

pelon tunteen pienempänä kuin alun perin, hän tietää onnistuneensa pyrkimyksessään. 

Tunteiden ilmaiseminen liittyy ensisijaisesti kommunikaatioon. Sekä kasvojen ilmeet että 

kehon asento ilmaisevat tunteita. Aivotoiminnan ja kehon muutokset, esimerkiksi pulssin 

tiheyden vaihtelu, tukevat muiden osatekijöiden toimintaa. Toiminnan halun muutokset 

liittyvät ensisijaisesti motivaatioon ja niiden tehtävänä on laittaa tärkeysjärjestykseen tilan-

teessa tarvittavat toiminnot. Esimerkiksi uteliaisuuden tunteeseen liittyy ennemmin halu 

lähestyä kuin välttää tilannetta. Tilanteen arvioinnin avulla yksilö voi todeta tilanteen mer-

kityksen hänelle. Tunteen aiheuttaman tapahtuman tiedollisen prosessin avulla yksilö voi 

päättää, onko tapahtuma hänelle merkityksellinen vai ei, ja ymmärtää tapahtuman syitä 

sekä seurauksia. (Shuman & Scherer, 2014.)  



 

 

 

14 

Diskreetin tunneteorian mukaan erilaiset positiiviset ja negatiiviset tunteet katsotaan toisis-

taan erillisiksi ilmiöiksi. Diskreetissä tunneteoriassa tunteita luokitellaan vain yhden ulot-

tuvuuden mukaan (positiivinen – negatiivinen). Teoria ei huomioi esimerkiksi tunteen 

voimakkuutta tai virittävyyttä. (Pekrun, 2009.) Dimensionaalisen tunneteorian mukaan 

tunteita voidaan kuvata muutaman eri ulottuvuuden avulla. Tärkeimmiksi ulottuvuuksiksi 

on esitetty valenssia ja aktivaatiota. (Pekrun, 2009.) 

Valenssilla tarkoitetaan tunteen miellyttävyyden astetta. Miellyttäväksi koetut positiiviset 

tunteet eroavat epämiellyttäviksi koetuista negatiivisista tunteista. Fysiologisesti aktivoivat 

tunteet (esimerkiksi innostuneisuus) voidaan puolestaan erottaa passivoivista tunteista 

(esimerkiksi rentoutuminen). (Pekrun & Perry, 2014.) Suurin osa tunteista voidaan määri-

tellä niiden valenssin mukaan, mutta esimerkiksi yllättyneisyys on tunteena sekä negatiivi-

nen että positiivinen (Shuman & Scherer, 2014). 

Tunteet voidaan jakaa primaarisiin, sekundaarisiin ja instrumentaalisiin tunteisiin (Kanni-

nen & Sigfrids, 2012, 78–79). Primaaritunteilla tarkoitetaan ihmisen ydintunteita. Ne ovat 

alkukantaisia reaktioita tilanteisiin. Esimerkiksi menetyksestä aiheutuva suru on primaari-

tunne. (Greenberg, 2004.) Nummenmaa (2010, 33) käyttää käsitettä perustunne puhues-

saan primaaritunteista. Perustunteet ovat tunteita, joita ihmiset raportoivat kokevansa muita 

useammin. Niitä ovat mielihyvä (ilo), pelko, viha, inho, suru ja hämmästys. Perustunteet 

ovat yleismaailmallisia, mikä ilmenee niihin liittyvien kasvonpiirteiden tunnistamisena 

kaikkialla samalla tavalla. Perustunteita pidetään toisistaan erillisinä, diskreetteinä, tuntei-

na, joilla jokaisella on oma keskushermostollinen perustansa. (Nummenmaa, 2010, 33–34.) 

Sosiaaliset tunteet, kuten häpeä, sympatia, närkästys, ihailu ja kateus, luonnehtivat ihmis-

ten välisiä suhteita. Niiden katsotaan olevan perustunteiden yhdistelmiä. (Neville, 2013, 8.) 

Sekundaaritunteet taas ovat ihmisen reaktioita primaaritunteisiin tai primaari- ja sekundaa-

ritunteiden sarjaan. Henkilön ollessa vihainen hän voi tuntea esimerkiksi pelkoa tai syylli-

syyttä. (Greenberg, 2004.) Sekundaaritunteet saattavat hankaloittaa tunteen taustalla olevan 

primaaritunteen tunnistamista (Kanninen & Sigfrids, 2012, 78). 

Instrumentaaliset tunteet ovat opittuja tunteita. Sekä lapset että aikuiset ilmaisevat niitä, 

koska he ovat huomanneet muiden reagoivan niihin heidän toivomallaan tavalla. Jos lapsi 

on oppinut, että hän saa tahtonsa läpi itkemällä, hän voi itkeä tekokyyneleitä vaikkei hän 

tuntisikaan itseään surulliseksi kyseisellä hetkellä. (Kanninen & Sigfrids, 2012, 79.) 
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Tunne-käsitteen käyttöön liittyy sekaannuksia. Englanninkieliselle emotion -sanalle on 

useita lähitermejä, kuten feeling, mood, ja affect. (Hascher, 2010.) Emotion (tunne) on in-

tensiteetiltään suurempi kuin mood (mieliala) (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). Mie-

lialat puolestaan ovat pitkäkestoisia ja ne kuvataan taipumuksena kokea tietynlaisia tunteita 

(Nummenmaa, 2010, 10–11). Tunteen koetaan liittyvän johonkin, kun taas mielialalla ei 

koeta olevan välitöntä lähdettä tai kohdetta (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014; Shuman 

& Scherer, 2014). Tunne ja mieliala voidaan luokitella kategorisesti eri käsitteiksi, mutta 

mielialaa on määritelty myös voimakkuudeltaan heikkona tunteena (Pekrun, 2006; Pekrun 

& Linnenbrink-Garcia, 2014).  

Oppimiseen liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa emotion ja mood liitetään yläkäsitteeseen 

affect (affekti). Oppimiseen liittyvien tunteiden tutkimustraditiossa affektien katsotaan 

muodostuvan useammasta tunnetilasta (state). Positiivinen affekti sisältää kokoelman eri-

laisia positiivisia tunnetiloja, joita ovat esimerkiksi nautinto, ylpeys ja tyytyväisyys. Nega-

tiivinen affekti puolestaan koostuu negatiivisista tunnetiloista, esimerkiksi vihasta, ahdis-

tuneisuudesta ja turhautuneisuudesta. (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014.) Feeling (tun-

temus, tunnekokemus) on yksi tunteen osatekijöistä. Sillä tarkoitetaan tunteen subjektiivista 

kokemista. Käsiteitä affect ja emotion saatetaan käyttää termin feeling synonyymina. 

(Shuman & Scherer, 2014.) Arkikielessä termeillä emotion (tunne) ja feeling (tuntemus) 

voidaan tarkoittaa samaa asiaa. Näiden välillä on kuitenkin selkeä ero. Tunne on objektii-

visesti havaittavissa ja mitattavissa, kun taas tuntemus on tunteen subjektiivinen kokemus. 

(Neville, 2013, 4.) Tunne (emotion) -käsite tulisi erottaa myös muista tunteisiin läheisesti 

liittyvistä ilmiöistä, joita ovat esimerkiksi mieltymykset, asenteet, luonne/ temperamentti ja 

henkilöiden väliset asenteet (Scherer, 2005). 

2.3.2 Akateemiset tunteet 

Akateemisilla tunteilla (academic emotions) tarkoitetaan opiskeluun, opetukseen ja oppi-

miseen liittyviä tunteita (Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002). Sana akateeminen viittaa 

kontekstiin, jossa tunteita koetaan. Akateemisten tunteiden alkuperä liittyy usein opiskelu-

ympäristöön, mutta myös koulun ulkopuoliset tekijät voivat olla niiden aiheuttajana 

(Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). Akateemiset tunteet ovat merkittäviä tekijöitä kou-

lumenestykseen ja henkilökohtaiseen kasvuun liittyen. Niitä voivat kokea niin oppilaat 

kuin opettajatkin (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014).  



 

 

 

16 

Akateemiset tunteet vaikuttavat merkittävästi oppilaiden saavutuksiin ja subjektiiviseen 

hyvinvointiin (Goetz, Lüdtke, Nett, Keller, & Lipnevich, 2013). Ne ovat yhteydessä moti-

vaatioon, oppimisstrategioihin, kognitiivisiin prosesseihin ja itsesäätelyyn (Pekrun et al., 

2002). Akateemisilla tunteilla on myös keskeinen rooli sekä opettajan ja oppilaiden väli-

sessä että oppilaiden keskinäisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oppilaiden opiske-

luun kiinnittymisessä (Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011). Oppilaat kokevat akateemisia 

tunteita opiskellessaan ja osallistuessaan oppitunneille tai kokeisiin (Pekrun et al., 2002). 

He voivat esimerkiksi olla ylpeitä saavutuksistaan ja toivoa menestymistä tai tuntea kokei-

siin liittyvää ahdistusta sekä olla tylsistyneitä oppituntien aikana. Myös sosiaaliset tunteet, 

kuten ihailu, viha ja kateus, ovat tärkeässä roolissa. (Pekrun, 2014, 6.) Sosiaaliset tunteet 

voivat vaikuttaa voimakkaasti oppilaan sitoutumiseen erityisesti silloin, kun oppiminen 

tapahtuu opettajan ja oppilaan välisessä tai oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa 

(Linnenbrink-Garcia, Rogat, & Koskey, 2011). 

Opiskelijat tuntevat koulukontekstissa lähes kaikkia inhimillisiä tunteita. Yleisemmin koe-

tut tunteet ovat ahdistus, oppimisen ilo, ylpeys, helpotus, viha, tylsistyminen ja häpeä. Po-

sitiivisia tunteita koetaan suunnilleen saman verran kuin negatiivisia. (Pekrun et al., 2002.) 

Oppimisen yhteydessä koettujen tunteiden kirjo on hyvin monipuolinen ja niiden lähteet 

myös vaihtelevat. Pekrun ja Linnenbrick-Garcian (2014) mukaan akateemiset tunteet voi-

vat liittyä suoriutumiseen, tietoon, aihepiiriin, sosiaalisiin suhteisiin sekä satunnaisiin kou-

lun ulkopuolisiin tekijöihin. 

Suoritustilanteisiin liittyvät tunteet (achievement emotions) ovat yhteydessä tavoitteen saa-

vuttamiseen liittyviin toimintoihin ja tulokseen. Oppimisen kontekstissa edellä mainitut 

tunteet liittyvät esimerkiksi läksyjen tekemiseen, oppitunneilla opiskeluun ja kokeisiin 

osallistumiseen. Suoritustilanteisiin liittyvät tunteet jaetaan toimintaan liittyviin tunteisiin 

(activity-related emotions), joita ovat esimerkiksi menestymiseen liittyvä toivo tai epäon-

nistumisen pelko, sekä tulokseen liittyviin tunteisiin (outcome-related emotions), joita ovat 

esimerkiksi kokeen tulokseen liittyvä ylpeys tai häpeä. (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 

2014.)  

Tietoon liittyvät tunteet (epistemic emotions) esiintyvät erityisesti ei-rutiininomaisissa op-

pimistilanteissa ja ne heräävät tiedollisten tehtävien yhteydessä. Tietoon liittyviä tunteita 

ovat esimerkiksi uuteen tehtävään liittyvä hämmästys ja uteliaisuus tai esteiden aiheuttama 

turhautuneisuus. (Pekrun, 2014, 8.) Sama tunne voi liittyä joko suoriutumiseen tai tietoon 
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riippuen siitä, mihin oppilaan huomio on kiinnittynyt. Oppilaan kokema turhautuminen voi 

liittyä esimerkiksi tehtävässä olevaan ristiriitaan, jolloin kyseessä on tietoon liittyvä tunne. 

Jos taas turhautuminen liittyy oppilaan kokemaan kyvyttömyyteen ratkaista tehtävä, on 

kyseessä suoriutumiseen liittyvä tunne. (Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014.) 

Aihepiiriin liittyvät tunteet (topical emotions) ovat yhteydessä opiskeluun ja oppitunteihin 

liittyviin aiheisiin (Pekrun, 2014, 8; Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). Esimerkiksi 

opetuksen aiheena oleva maalaus voi herättää oppilaassa ilon tunteen. Lääketieteellisen 

aiheen käsittelyyn liittyen oppilas voi tuntea ahdistusta ja inhoa. (Pekrun, 2014, 8.) Aihe-

piiriin liittyvien tunteiden ei katsota olevan suoraan yhteydessä oppimiseen ja opetukseen 

(Pekrun & Linnenbrink-Garcia, 2014). Niin positiiviset kuin negatiiviset aiheeseen liittyvät 

tunteet voivat kuitenkin lisätä oppilaan mielenkiintoa oppimateriaalia kohtaan (Pekrun, 

2014, 8). 

Sosiaaliset tunteet (social emotions) ovat tunteita, jotka liittyvät opettajaan ja muihin oppi-

laisiin. Ne ovat erityisen tärkeitä tarkastellessa opettaja-oppilasvuorovaikutusta ja ryhmissä 

oppimista. Sosiaalisia tunteita ovat esimerkiksi rakkaus, viha ja sosiaalinen ahdistus. 

(Pekrun, 2014, 8.) Sosiaaliset ja suoriutumiseen liittyvät tunteet voivat myös limittyä toi-

siinsa. Tästä on kyse silloin, kun oppilas esimerkiksi tuntee ihailua tai kateutta luokkakave-

rinsa hyvään menestykseen liittyen. (Pekrun, Frenzel, Goetz, & Perry, 2007, 15.) 

Satunnaiset tunteet (incidental emotions and moods) liittyvät opiskeluympäristön ulkopuo-

lisiin tapahtumiin ja mielialoihin. Ne eivät ole suoraan yhteydessä opiskeluun ja oppimi-

seen, mutta voivat vaikuttaa opiskeluun kiinnittymiseen. Oppilas voi kokea esimerkiksi 

vanhempiensa eroon liittyvää huolestuneisuutta ollessaan koulussa. (Pekrun & Lin-

nenbrink-Garcia, 2014.) 

Oppilaiden tunteita on myös jaoteltu niiden alkuperän mukaan viiteen eri kategoriaan (Jär-

venoja & Järvelä, 2005). Tunteiden lähteitä ovat itseen/ minään (self), tehtävään (task), 

suoriutumiseen (performance), kontekstiin (context) ja sosiaalisiin tilanteisiin (social) liit-

tyvät tunteet. Itse-kategoriaan kuuluvat tunteet liittyvät oppilaan aiempiin kokemuksiin ja 

häneen itseensä liittyviin uskomuksiin sekä kiinnostukseen. Tehtävä-kategorian liittyvien 

tunteiden alkuperänä on aihepiiri ja tehtävä itsessään. Opiskeluun ja sen edistymiseen liit-

tyvät tunteet on luokiteltu suoriutumiseen liittyviksi tunteiksi. Konteksti-kategoriaan kuu-

luvat työtapoihin, opettajan antamiin ohjeisiin ja luokkaympäristöön liittyvät tunteet. Tun-
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teet, joiden lähteenä on vuorovaikutus, luokan ilmapiiri ja oppilaiden keskinäinen vertailu, 

kuuluvat sosiaalisiin tilanteisiin liittyviin tunteisiin. (Järvenoja & Järvelä, 2005.)  

Tunteilla on sekä yleismaailmallisia piirteitä että yksilöllisesti ainutlaatuisia ominaisuuk-

sia. Oppitunnilla koettu ilo koetaan ympäri maailmaa miellyttäväksi tunteeksi. Ilon tunteen 

sisältö, voimakkuus, kesto ja esiintymistiheys ovat kuitenkin yksilöllisiä. Tunteisiin liitty-

vät omakohtaiset kokemukset vaihtelevat yksilöiden välillä siten, että sama tilanne voi ai-

heuttaa eri yksilöissä erilaisia tunteita. Yksilölliset erot selittyvät osittain esimerkiksi kult-

tuuriin, etniseen alkuperään tai sukupuoleen liittyvillä eroilla. Tärkein selittäjä on kuitenkin 

yksilön tunteiden ainutlaatuisuus. (Pekrun, 2014, 10–11.)  

Tunteet vaikuttavat oppimiseen ja saavutuksiin erilaisten kognitiivisten ja motivaatioon 

liittyvien järjestelmien kautta. Oppimiseen liittyen tärkeimpiä järjestelmiä ovat oppimis-

motivaatio, oppimisstrategiat, kognitiiviset resurssit ja oppimisen itsesäätely. Erilaiset tun-

teet vaikuttavat näihin järjestelmiin eri tavoin. Tunteita voidaan kuvata kaksiulotteisella 

mallilla, jossa vaikuttaa kaksi tekijää; tunteiden valenssi ja tunteen virittävyys. (Pekrun et 

al., 2002.)  

Yleisimmin koetut akateemiset tunnetilat (affective states) voidaan jakaa valenssin ja virit-

tävyyden mukaan neljään ryhmään; positiiviset aktivoivat tunteet (esimerkiksi oppimisen 

ilo ja onnistumisen toivo), positiiviset passivoivat tunteet (esimerkiksi helpotus ja tyytyväi-

syys), negatiiviset aktivoivat tunteet (esimerkiksi viha, ahdistuneisuus ja häpeä) ja negatii-

viset passivoivat tunteet (esimerkiksi tylsyys ja toivottomuus). (Pekrun et al., 2002.)  

Positiivisten akateemisten tunteiden kohde vaikuttaa siihen, miten oppilas suoriutuu anne-

tusta tehtävästä. Jos tehtävä itsessään aiheuttaa positiivisia tunteita, kuten oppimisen iloa 

tai tehtävään liittyvää innostusta, oppilaan huomio kiinnittyy tehtävään mikä parantaa siinä 

suoriutumista. Positiiviset akateemiset tunteet voivat kuitenkin myös suunnata oppilaan 

huomion pois oppimistehtävästä. Esimerkiksi kokeesta saatu hyvä numero voi aiheuttaa 

sen, että oppilaan huomio on kiinnittynyt hyvään saavutukseen ja siitä iloitsemiseen. Tämä 

puolestaan voi häiritä suoriutumista muista tekeillä olevista tehtävistä. (Pekrun, 2014, 12.)  

Positiivisia tunteita kokevat henkilöt ovat luottavaisia ja optimistisia. He kokevat minä-

pystyvyyttä ja ovat sosiaalisia, aktiivisia ja energisiä. Positiivisten tunteiden kokemiseen 

liittyy myös tehokas ongelmien käsittely ja hyvä stressinsietokyky. Positiivisia tunteita 

kokevat henkilöt ovat taipuvaisia etsimään ja tavoittelemaan uusia tavoitteita. He ovat on-
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nellisia ja onnellisuuden on todettu olevan yhteydessä elämässä menestymiseen. (Lyubo-

mirsky, King, & Diener, 2005.) 

Tunteen kohteen lisäksi tunteen virittävyys vaikuttaa siihen, onko koetun tunteen yhteys 

oppimiseen positiivinen vai negatiivinen. Positiiviset aktivoivat tunteet voivat lisätä oppi-

laan kiinnostusta ja motivaatiota. Ne auttavat aiempien myönteisten kokemusten muistami-

sessa ja voivat näin vaikuttaa siihen, miten oppilas uskoo kykenevänsä tehtävän ratkaise-

miseen. Positiiviset aktivoivat tunteet, kuten nautinto, voivat lisätä oppilaan sisäistä moti-

vaatiota ja kiinnostusta oppimateriaaleja kohtaan. Positiivisilla aktivoivilla tunteilla on 

myös yhteys joustaviin, luoviin ja syviin oppimisstrategioihin. Ne voivat myös edistää op-

pimisen itsesäätelyä. (Pekrun, 2014, 12.) 

Positiivisten passivoivien tunteiden vaikutus riippuu tilanteesta. Helpotuksen tunne voi 

vähentää motivaatiota tekeillä olevan tehtävän kanssa, mutta voi toisaalta lisätä motivaatio-

ta tehdä samankaltaisia tehtäviä myöhemmin. Positiiviset passivoivat tunteet voivat vähen-

tää systemaattista oppimisstrategioiden käyttöä. (Pekrun, 2014, 12.) 

Negatiiviset tunteet koetaan epämiellyttävinä. Ne vaikuttavat oppimiseen oppilaan huomi-

on kiinnittymisen, motivaation, oppimisstrategioiden ja itsesäätelyn kautta. Negatiiviset 

tunteet voivat suunnata oppilaan huomion pois opiskeltavasta aiheesta. Esimerkiksi oppi-

tunnilla koetun tylsistymisen seurauksena oppilas ei kiinnitä huomiota opiskeltavaan asi-

aan ja alkaa unelmoimaan. Passivoivat negatiiviset tunteet, kuten toivottomuus ja tylsisty-

minen, vähentävät yleensä oppilaan oppimismotivaatiota. Jotkin negatiiviset tunteet voivat 

kuitenkin parantaa motivaatiota. Esimerkiksi aktivoivat negatiiviset tunteet, kuten ahdistus 

ja häpeä, voivat vähentää kiinnostusta, mutta toisaalta ne voivat lisätä oppilaan halua yrit-

tää selviytyä tehtävästä. Näin käy yleensä, jos oppilas odottaa menestyvänsä kokeessa. 

Vaikeaan tehtävään liittyvä hämmennys voi myös lisätä oppilaan halua ratkaista tehtävä, 

varsinkin jos oppilas uskoo omiin kykyihinsä. (Pekrun, 2014, 14.) 

Akateemiset tunteet ovat voimakkaasti oppiainekohtaisia (Goetz, Frenzel, Pekrun, & Hall, 

2006). Samantyyppisissä oppiaineissa (esimerkiksi matematiikka ja luonnontieteet) koetut 

tunteet ovat usein samansuuntaisia, mutta erityyppisiin oppiaineisiin (kuten matematiikka 

ja englanti) liittyvät tunteet voivat poiketa suurestikin toisistaan. Oppiainekohtaiset erot 

selittyvät sillä, että opiskelijoiden itseluottamus ja kiinnostus eri oppiaineisiin liittyen vaih-

telee. (Pekrun, 2014, 10.)  
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Akateemisiin tunteisiin liittyvä tutkimus on lisääntynyt voimakkaasti viimeisen vuosi-

kymmenen aikana. Tunteet ovat olleet oppimisen tutkimisen lisäksi myös muiden tieteen-

alojen, kuten kauppatieteiden, neurotieteiden ja humanististen tieteiden, kiinnostuksen koh-

teena. (Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011.) Ennen vuosituhannen vaihdetta akateemisten 

tunteiden tutkimus keskittyi lähinnä kokeisiin liittyvän ahdistuksen tarkasteluun. On kui-

tenkin havaittu, että opiskelijat kokevat hyvin monenlaisia, sekä negatiivisia että positiivi-

sia, akateemisia tunteita. (Pekrun et al., 2002.) Akateemisten tunteiden tutkimukseen liitty-

vissä kokoavissa artikkeleissa peräänkuulutettiin 2000-luvun alkupuolella lisätutkimuksia 

erityisesti oppimiseen ja suoriutumiseen liittyviin tunteisiin liittyen. Tuolloin esitettiin, että 

oppimiseen liittyvien tunteiden kokonaiskuvan saavuttamiseksi olisi tärkeää tutkia tuntei-

den koko kirjoa, sekä negatiivisia että positiivisia tunteita. (Pekrun et al., 2002; Pekrun, 

2005.) 

Akateemisiin tunteisiin liittyvissä tutkimuksissa on oltu kiinnostuneita muun muassa suo-

riutumiseen liittyvien tunteiden taustatekijöistä ja näiden tunteiden yhteyksistä koulume-

nestykseen, kouluun kiinnittymiseen, itsesäätelyyn, persoonallisuuteen ja hyvinvointiin 

(Pekrun, 2005; Pekrun, 2006). Sekä oppilaiden että opettajien tunteet ovat olleet tutkimuk-

sen kohteena (Pekrun, 2005). Tunteiden yhteyttä opiskeluun kiinnittymiseen ja saavutuk-

siin liittyen on tutkittu esimerkiksi luonnontieteiden oppimiseen liittyvää nautintoa. Tutki-

muksen kohteena ovat olleet myös tunnetilojen yhteydet sosiaaliseen käyttäytymiseen ja 

kiinnittymiseen pienryhmäopetuksessa sekä kotitehtäviin liittyvät tunteet. (Linnenbrink-

Garcia & Pekrun, 2011.) 

Linnenbrick-Garcia ja Pekrun (2011) ovat esittäneet suuntaviivoja akateemisten tunteiden 

tutkimukseen liittyen. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota erityisesti tunne-käsitteen määrit-

telyyn. Tutkimukset voivat liittyä sekä yksittäisen tunteen vaikutusmekanismeihin että 

opiskelijoiden monipuolisesti kokemiin tunteisiin. Tärkeää on kuitenkin pohtia tutkimuk-

sen tarkoitusta ja varmistaa että käytettävissä olevat metodit ovat linjassa tutkimuksen ta-

voitteiden kanssa. Kokeisiin liittyvä ahdistus on pysynyt edelleen tutkituimpana yksittäise-

nä tunteena, kuitenkin edelleen on suuri kirjo tunteita, joita ei ole tutkittu riittävästi. Näitä 

ovat esimerkiksi viha, turhautuminen, hämmennys, tylyys, häpeä, epätoivo, nautinto, toivo, 

helpotus ja tyytyväisyys. (Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011.)  

Yksisuuntaisten lineaaristen prosessien lisäksi on tärkeää huomioida luokassa koettujen 

tunteiden dynaaminen rooli. Jonkin verran on tutkittu eri konteksteja akateemisiin tuntei-
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siin liittyen (esimerkiksi kotitehtävät ja pienryhmätyöskentely), mutta lisätietoa tarvitaan 

siitä, miten eri kulttuurit ja kontekstit muovaavat tunteita. Luokissa tapahtuvaan vuorovai-

kutukseen liittyviä tunteita on tutkittu hyvin vähän. Akateemisten tunteiden tutkimus hyö-

tyisi suuresti systemaattisen, teoreettisesti perustellun ja empiirisesti yhtenäisen tutkimuk-

sen lisääntymisestä (Linnenbrink-Garcia & Pekrun, 2011). 

2.4 Vuorovaikutus ja tunteet 

Vuorovaikutus ja tunteet kytkeytyvät toisiinsa tiiviisti. Tunteet ohjaavat tarkkaavaisuutta ja 

toiminnan säätelyä ja liittyvät näin sosiaaliseen toimintaan. Sosiaaliset skeemat, toiminta-

tavat ja suhteet muodostuvat emotionaalisen vuorovaikutuksen kautta. Tunteiden merkitys 

on erityisen suuri kasvatusvuorovaikutuksessa, joka ei olisi mahdollista ilman osallisten 

välistä yhteistä ymmärtämistä. Kasvatusvuorovaikutuksen tärkeimpänä päämääränä voi-

daankin pitää yhteenkuuluvuuden tunteen saavuttamista. (Alasuutari et al., 2006, 9.) Yh-

teenkuuluvuuden tunne liittyy yhteisöllisyyteen. Se on yhteydessä emootioihin ja hyviin 

henkilöiden välisiin suhteisiin. (Hännikäinen, 2006, 126.) Yhteenkuuluvuus on tunteena 

kollektiivinen, se ilmenee sekä ryhmän vuorovaikutuksessa ja toiminnassa että ryhmässä 

vallitsevassa tunneilmastossa (Hännikäinen & Oers, 2003). 

Tunteisiin liittyvä vuorovaikutus on keskeisin osa opettajan työtä (Hargreaves, 2000). 

Opettaja voi vaikuttaa oppilaan oppimisprosessin aikana kokemiin tunteisiin. Oppilaan 

itsetunto vahvistuu, kun opettajan opetus mahdollistaa onnistumisen tunteen synnyn. Op-

pimisprosessissa koetun onnistumisen ja ilon myötä oppilas rohkenee kohtaamaan haasta-

vampia tehtäviä. Oppimisen ilo tukee oppilaan itsetunnon kehittymistä. (Rantala, 2006b, 

42.) 

Vaikka tunteet koetaan yksilöllisesti, ne ovat luonteeltaan myös kollektiivisia (Hakkarai-

nen, Lonka, & Lipponen, 2004, 199). Opettajan ja oppilaiden tunteet ovat yhteydessä toi-

siinsa. Esimerkiksi opettajan opetustilanteessa kokema nautinto ja innostus voi tarttua op-

pilaisiin. Vastavuoroisesti oppilaiden tuntema innostus voi lisätä opettajan kokemia posi-

tiivisia tunteita. (Pekrun et al., 2007.) Opettajan ja oppilaiden välinen vastavuoroinen posi-

tiivinen kommunikaatio lähentää opettajaa ja oppilaita (Rantala, 2006b). 

Opettajan kontrolloiva käytös voi vähentää oppilaan kokemia positiivisia tunteita. Kontrol-

loivalla käytöksellä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että opettaja ei anna oppilaiden työsken-
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nellä omassa tahdissaan vaan keskeyttää oppimisen. Tyypillistä tälle on runsas käskevien 

ilmaisujen ja kontrolloivien kysymysten käyttö. Kontrolloiva opettajan käytös vähentää 

oppilaan motivaatiota ja lisää negatiivisten tunteiden, kuten ahdistuksen ja vihan, kokemis-

ta oppimisen yhteydessä. (Rantala, 2006b, 126–127.)  

Suomalainen vuorovaikutuskulttuuri ei perinteisesti ole kovin avointa tai tunteita ilmaise-

vaa. Tämä voi näkyä kouluissa opettajan ja oppilaiden tunneperäisenä etäisyytenä. Vaikka 

opettajan ja oppilaiden välinen vuorovaikutus on kohtalaisen demokraattista, siihen ei liity 

riittävästi sellaista lämpöä ja välittämistä, mikä edesauttaisi lämpimän ja luottamuksellisen 

opettaja-oppilassuhteen muodostumisessa. Tunneperäinen etäisyys näkyy erityisesti esi-

murros- ja murrosikäisten oppilaiden suhteessa opettajiin ja kouluun. (Haapaniemi & Rai-

na, 2014, 30.) Tunneperäinen etäisyys vaikuttaa koulumenestykseen ja oppilaan viihtymi-

seen opiskelun parissa. Opettaja-oppilassuhde heijastuu myös oppilaan kokemaan turvalli-

suuden tunteeseen koulussa. (Haapaniemi & Raina, 2014, 79.) 

Koulukonteksti määrittelee, mitä tunneilmaisuja pidetään suositeltavina ja mitä tulisi vält-

tää (Rantala, 2006b, 154). Koulu oppimisympäristönä suosii positiivisia tunneilmaisuja. 

Negatiivisten tunteiden ilmaisusta seuraa usein arvioinnin ja keskustelun kohteeksi joutu-

minen, joten oppilaat oppivat välttämään negatiivisia ilmauksia. (Rantala, 2006b, 17.) 

Ryhmätyöskentelyn yhteydessä koetut tunteet ovat yhteydessä työskentelyyn kiinnittymi-

seen. Negatiiviset tunteet liittyvät laiskotteluun. Jos oppilas tuntee itsensä väsyneeksi tai 

turhautuneeksi, hän todennäköisesti jättää ryhmätyön muiden ryhmän jäsenten tehtäväksi. 

Positiiviset tunteet (esimerkiksi ilo) puolestaan parantavat ryhmän vuorovaikutusta. (Lin-

nenbrink-Garcia et al., 2011.) 

Opetuskeskusteluiden yhteydessä koetut tunteet vaikuttavat siihen, miten oppilas kokee 

keskustelun ja miten hän sitoutuu keskusteluun. Kun oppilas koki keskustelun yhteydessä 

positiivisia tunteita, hän osoitti kiinnostusta keskustelun aihetta kohtaan, kiinnitti huomiota 

siihen mitä luokassa tapahtui, kuunteli tarkkaavaisesti sekä osallistui keskusteluun. Ope-

tuskeskustelun yhteydessä koetut negatiiviset tunteet puolestaan johtivat keskustelusta ve-

täytymiseen. (Do & Schallert, 2004.) Jos oppilas kokee oppimisympäristön pelottavana, 

oppiminen häiriintyy. Tällöin hänen ajattelunsa keskittyy koetun uhkan käsittelyyn, hän 

jännittyy ja tuntee pelkoa ja ahdistusta. (Neville, 2013, 7.) 
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3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta ja 

siihen liittyviä tunteita. Tarkoituksena on selvittää, miten oppilaat tulkitsevat opettajan ja 

oppilaan välisiä vuorovaikutustilanteita luokkahuoneessa ja välitunnilla. Lisäksi analysoi-

daan, mitä akateemisia tunteita oppilaiden kuvaamiin vuorovaikutustilanteisiin liittyy. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten oppilaat kuvaavat opettajan kohtaamista koulun arjen tilanteessa? 

2. Eroavatko oppilaiden kuvaukset informaaleissa ja formaaleissa opettaja-oppilas-

vuorovaikutustilanteissa? 

3. Mitä (akateemisia) tunteita oppilaat liittävät opettajan ja oppilaan kohtaamisiin?  
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4 Menetelmä 

4.1 Tutkimusjoukko 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmen eri puolella Suomea sijaitsevan peruskoulun oppi-

lailta. Koulut olivat tavallisia taajama-alueella sijaitsevia kouluja. Yksi kouluista oli ala-

koulu (perusopetuksen luokat 1–6) ja kaksi kouluista oli yhtenäiskouluja, joissa toimi sekä 

ylä- että alakoulu (perusopetuksen luokat 1–9). Pienimmässä tutkimuksen kohteena olevas-

sa koulussa oli oppilaita 345 ja suurimmassa 650. Tutkimukseen osallistuivat kaikki edellä 

mainittujen koulujen kuudennen luokan (78) ja kahdeksannen luokan (89) oppilaat, joita 

oli yhteensä 167. Kuudennen luokan oppilaat olivat iältään 12–13 -vuotiaita ja kahdeksan-

nen luokan oppilaat 15–16 -vuotiaita. Tutkimukseen osallistuneista oppilaista 54 % oli 

tyttöjä ja 46 % poikia. Tutkimuslupa kysyttiin oppilaita, heidän vanhemmiltaan, koulujen 

rehtoreilta sekä sivistystoimen johtajilta. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. 

4.2 Aineiston keruu 

Tutkimusaineisto on kerätty osana laajempaa Oppiminen, toimijuus ja pedagoginen hyvin-

vointi koulussa –tutkimushanketta (Pyhalto, Soini, & Pietarinen, 2010). Aineisto on kerätty 

kirjallisten kuvapohdintatehtävien avulla. Aineisto kerättiin keväällä 2011 kenttätyön yh-

teydessä. Tehtävien ohjeistukseen ja tekemiseen varattiin aikaa noin 30–45 minuuttia. Tut-

kijat ohjeistivat oppilaat suullisesti ennen kuvapohdintatehtävien tekemistä. Oppilaita neu-

vottiin miettimään, mitä kuvien esittämissä tilanteissa tapahtuu ja vastaamaan kysymyksiin 

omien kokemustensa perusteella. Heitä pyydettiin kuvailemaan ja perustelemaan mahdolli-

simman tarkasti, mitä kuvatuissa tilanteissa tapahtui. Vastaukset saivat perustua joko oppi-

laan itse tai jonkun muun kokemiin tilanteisiin. Ohjeistuksessa painotettiin, että kuvatun 

tilanteen ei ole tarvinnut tapahtua oppilaalle itselleen, mutta sen täytyy olla sellainen, joka 

olisi oikeasti voinut tapahtua koulun arjessa. Oppilaille kerrottiin myös, että kysymyksiin 

ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, vaan jokainen voi vastata juuri siten kuin itsestä tuntuu. 

Tehtävälomakkeet pilotoitiin ennen aineistonkeruuta viidennen luokan oppilailla. Heillä oli 

mahdollisuus kommentoida tehtävälomakkeessa käytettyjä kuvia ja kysymyksiä, minkä 

jälkeen tehtäviä muokattiin tutkimuskäyttöön paremmin soveltuviksi. Pilotoinnin jälkeen 
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graafikko neutralisoi piirroksia tutkimusryhmän toiveiden mukaisesti. Pilotointivaiheessa 

valikoituivat myös ne kuvat, joita varsinaisessa aineistonkeruussa käytettiin. 

4.3 Kuvapohdintatehtävä 

Laadullisen tutkimuksen aineisto on yleensä joko kirjallisessa tai kuvallisessa muodossa 

(Lichtman, 2013, 243). Tämän tutkimuksen kuvaärsykkeeseen perustuvan kirjallisen ai-

neiston keräämisen apuna on käytetty kuvaprojektioita. 

Visuaalisten tutkimusmetodien käyttö on lisääntynyt viime aikoina laadullisessa tutkimuk-

sessa. Visuaalisen ja verbaalisen aineiston yhdistämisen avulla tutkittavasta ilmiöstä saa-

daan tietoa monipuolisemmin kuin pelkästään verbaalista aineistoa käyttämällä. Visuaalis-

ten metodien käyttöön liittyy sekä olemassa olevien kuvien käyttö että kuvien tuottaminen 

tutkimuksen yhteydessä (Reavey, 2011). 

Sosiaalisen median käyttäjille kuvallinen ilmaisu on tuttua ja luontevaa. Monet käyttävät 

kuvia jokapäiväisen elämänsä esittämiseen. Kuvien avulla voidaan tuoda esiin ajatuksia ja 

tunteita sekä osallistua sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Reavey, 2011.) Kuvien avulla 

voidaan kääntää abstrakti idea tai ajatus konkreettisesti koettavaksi tilanteeksi. Kuvan kat-

soja voi samaistua kuvatun tilanteen osapuoliin ja koettuihin tunteisiin. (Branthwaite, 

2002.)  

Tutkimuksen instrumenttina on käytetty kirjallista kuvapohdintatehtävää eli projektioteh-

tävää. Projektiivisia menetelmiä on alun perin käytetty kliinisen psykologian kenttään kuu-

luvissa persoonallisuustesteissä, mutta sittemmin niitä on sovellettu esimerkiksi mielipide- 

ja markkinatutkimusten sekä kuluttajatutkimusten parissa (Catterall & Ibbotson, 2000) 

sekä henkilöstöjohtamiseen liittyvissä tutkimuksissa (Carter, Daniels, & Zickar, 2013). 

Projektiivisten teknikoiden avulla on esimerkiksi tutkittu millaisia näkemyksiä ja tunteita 

oppilailla on tietokoneavusteiseen oppimiseen liittyen (Catterall & Ibbotson, 2000). 

Projektiivisia menetelmiä on pyritty jaottelemaan sen mukaan, millaisia vastauksia ne tuot-

tavat. Yleisimmin on käytössä Gardner Lindzeyn vuonna 1959 esittelemä jako, jossa pro-

jektiiviset menetelmät on jaettu viiteen eri kategoriaan: 

1. Assosiatiiviset eli mielleyhtymiin perustuvat menetelmät, joihin liittyvissä tehtävissä 

vastaajaa pyydetään esimerkiksi sanomaan ensimmäinen asia, joka hänelle esitetystä 

kuvasta tai sanasta tulee mieleen. 
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2.  Täydentämiseen perustuvat menetelmät, joihin liittyen voidaan antaa tehtäväksi jatkaa 

lausetta tai täydentää esimerkiksi sarjakuvan yhteydessä oleva tyhjä puhekupla. 

3.  Rakentamiseen liittyvät menetelmät, joissa vastaajia pyydetään kirjoittamaan pieni 

tarina tai piirtämään kuva. 

4. Valintaan ja luokitteluun liittyvät menetelmät, joissa vastaajille annetaan esimerkiksi 

tehtäväksi valita listasta yksi asia. Tehtävänä voi olla myös sanojen tai kuvien luokitte-

lu niiden ominaisuuksien mukaan. 

5. Itseilmaisuun perustuvat menetelmät, joissa vastaaja saa tehtäväkseen esittää esimer-

kiksi pienen näytelmän tai tanssin, joka liittyy hänelle annettuun virikkeeseen. 

(Lindzey, 1959.) 

Tässä tutkimuksessa käytetty kuvapohdintatehtävä kuuluu edellä esitetyn jaottelun kolman-

teen kategoriaan, eli rakentamiseen liittyviin menetelmiin. Tähän menetelmään liittyvissä 

tehtävissä tutkimukseen osallistuja tuottaa joko tarinan tai kuvan (Porr, Mayan, Graffigna, 

Wall, & Vieira, 2011). Menetelmä perustuu löyhästi kliiniseen TAT (Thematic Appercep-

tion Test) -testiin, jossa vastaajaa kannustetaan mielikuvituksen ja luovuuden käyttöön 

(Catterall & Ibbotson, 2000). Rakentamiseen perustuvissa menetelmissä tehtävän lopputu-

los nähdään vastaamis- tai luomisprosessia tärkeämpänä (Lindzey, 1959). Projektiivisten 

menetelmien ajatellaan auttavan vastaajia ilmaisemaan sellaisia ajatuksia, mielipiteitä ja 

tunteita, joita olisi vaikea ilmaista perinteiseen strukturoituun kyselyyn vastaamalla. Pro-

jektiiviset menetelmät voivat myös herättää vastaajassa uteliaisuutta, koska ne ovat epäta-

vallisia ja poikkeavat perinteisistä kyselyistä. (Catterall & Ibbotson, 2000.) Tämän tutki-

muksen kuvapohdintatehtävissä käytetyt kuvat toimivat ajatuksia virittävinä ja auttavat 

oppilaita sanallistamaan koulun arkeen sekä opettajan ja oppilaan kohtaamisiin liittyviä 

tilanteita. Kuvallinen ilmaisu on tuttua kuudes- ja kahdeksasluokkalaisille ja kuvat voivat 

auttaa heikoimpiakin kirjoittajia tuottamaan vastauksen esitettyihin kysymyksiin. 

Oppilaille jaettiin kirjallinen kuvatehtävä, jossa oli esitettynä erilaisia koulun arjen tilantei-

siin liittyviä kuvia sekä kuviin liittyviä avoimia kysymyksiä. Kuvien yhteydessä kysyttiin 

seuraavat kysymykset: 1) Mitä tilanteessa tapahtuu?, 2) Mistä tilanne sai alkunsa?, 3) Mitä 

oppilas/ oppilaat ajattelevat?, 4) Mitä opettaja ajattelee ja 5) Mitä tapahtuu seuraavaksi? 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa hyödynnän Opettaja ja oppilas välitunnilla (kuva A) ja 

Opettaja ja oppilaat oppitunnilla (kuva B) kuvatehtäviä. Molemmat kuvat liittyivät opetta-

jan ja oppilaan/ oppilaiden väliseen vuorovaikutustilanteeseen. Kuva A liittyi koulun in-
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formaaliin tilanteeseen (välitunti) ja kuva B formaaliin tilanteeseen (oppitunti). Oppilaat 

vastasivat esitettyihin kysymyksiin pienillä tarinoilla, jotka liittyivät kuvissa esitettyihin 

koulun arkeen liittyviin tilanteisiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on perehtyä oppilas-

opettajavuorovaikutukseen, joten kuvapohdintatehtävien kuviksi valikoituivat kuvat, joissa 

opettaja ja oppilas/ oppilaat esiintyivät etualalla. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan infor-

maalia ja formaalia vuorovaikutusta, mitä silmällä pitäen kuvapohdintatehtävässä käytet-

tiin sekä välitunnilla että oppitunnilla tapahtuvaa vuorovaikutusta kuvaavaa kuvaa. 

Kuvapohdintatehtävissä käytetyt kuvat olivat alun perin valokuvia, joita graafikko käytti 

pohjana muokatessaan kuvia tutkimuskäyttöä varten. Graafikon tehtävänä oli neutralisoida 

kuvat siten, että kuvissa esiintyvien henkilöiden kasvot eivät erotu. Hahmot piirrettiin tar-

koituksella monitulkintaisiksi siten, että jokainen vastaaja pystyi tulkitsemaan hahmon 

sukupuolen haluamallaan tavalla. Hahmojen fyysisestä koosta pystyi kuitenkin päättele-

mään, esittävätkö ne oppilaita vai opettajia. Kuvapohdintatehtävät strukturoitiin kuviin 

liitettyjen kysymysten avulla. Lisäksi jokaiseen kuvaan liittyvä konteksti kerrottiin kuvan 

otsikossa. 

 

 

 

Kuva A. Opettaja ja oppilas välitunnilla 
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Kuva B. Opettaja ja oppilaat oppitunnilla 

4.4 Aineiston analyysi 

Tämä tutkimus edustaa laadullista tutkimusta. Tutkimukseni lähtökohtana on kuvata tutkit-

tavaa ilmiötä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tavoitteenani on tulkita ja ymmärtää 

ihmisten välistä vuorovaikutusta. Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvata, ym-

märtää ja tulkita ihmisiin liittyviä ilmiöitä, vuorovaikutusta ja kommunikaatiota (Lichtman, 

2013, 17). Se sisältää aina tutkijan tulkinnan tutkittavasta aiheesta. Tutkittavasta aineistosta 

voidaan esittää eriäviä tulkintoja, jotka kuitenkin kaikki voivat olla yhtä päteviä. (Licht-

man, 2013, 21.) 

Olen analysoinut tutkimusaineistoni laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Laadullinen 

sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmä, jonka avulla voidaan ku-

vailla aineiston sisältöä systemaattisesti (Schreier, 2012, 5). Aineiston sisältämä informaa-

tio pyritään tiivistämään luomalla tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita ja käsitteitä 

(Elo & Kyngäs, 2008). Käsitteistä voidaan muodostaa tutkittavaa ilmiötä kuvaava käsite-

kartta tai malli, jossa esitetään käsitteet, niiden hierarkia ja keskinäiset suhteet (Kyngäs, 

Elo, Pölkki, Kääriäinen, & Kanste, 2011). Laadullinen sisällönanalyysi soveltuu monenlai-

sen, sekä sanallisen että visuaalisen, aineiston analysointiin. Aineistona voi olla esimerkik-

si litteroidut haastattelut, kirjat, esitteet, päiväkirjat, televisio-ohjelmat, lehtien mainokset 

ja sanomalehtien artikkelit. Yhteistä edellä mainituille aineistoille on se, että niiden sisäl-



 

 

 

29 

tämä informaatio vaatii tulkintaa. (Schreier, 2012, 2–3.) Tämän tutkimuksen aineisto on 

laajuudeltaan riittävän rikas, jotta sitä on mahdollista luokitella ladullisen sisällönanalyysin 

keinoin. Laadullista sisällönanalyysiä käytetään myös yleisesti projektiivisten aineistojen 

tulkinnassa (Catterall & Ibbotson, 2000). 

Laadullinen sisällönanalyysi voi olla luonteeltaan joko induktiivista tai deduktiivista. In-

duktiivisessa analyysissä analyysin luokittelukategoriat muodostetaan aineistolähtöisesti. 

(Elo & Kyngäs, 2008.) Induktiivisessa lähestymistavassa aineisto luokitellaan käymällä 

läpi aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset ja samalla etsitään näiden ilmauksien välisiä 

eroja ja yhteneväisyyksiä (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 109). Luokittelun edetessä aineisto 

abstrahoidaan eli käsitteellistetään, minkä tarkoituksena on analysoitavan aineiston liittä-

minen teoreettisiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 112–113). 

Deduktiivisessa sisällönanalyysissä aineiston analyysi perustuu aiempaan teoriaan ja ai-

neiston luokat muodostetaan teorialähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 113). Tällöin 

aiemman tiedon perusteella muodostetaan analyysirunko, johon aineistosta löytyvät sisäl-

löllisesti sopivat asiat kootaan (Kyngäs et al., 2011). 

Deduktiivinen sisällönanalyysi voi myös sisältää induktiivisen analyysin piirteitä (Elo & 

Kyngäs, 2008). Schreierin (2012, 89) mukaan on hyvin harvinaista, että analyysirunko 

muodostuisi puhtaasti teoria- tai aineistolähtöisesti. Yleisempää on näiden lähestymistapo-

jen yhdistäminen eri tavoin (Schreier, 2012, 89). Esimerkiksi teoriasta johdettua analyysi-

runkoa voidaan pitää väljänä kehyksenä, jonka sisälle aineistosta muodostetaan käsitteitä 

induktiivisen sisällönanalyysin periaatteita noudattaen. Tutkija voi myös muodostaa uusia 

luokkia aineistossa esiintyvistä ilmiöistä, jotka eivät sovi teorian pohjalta tehtyyn analyysi-

runkoon. (Elo & Kyngäs, 2008.) Tuomi ja Sarajärvi (2013) käyttävät sekä aineisto- että 

teorialähtöistä lähestymistapaa yhdistävästä sisällönanalyysistä nimeä teoriaohjaava sisäl-

lönanalyysi. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä on teoreettisia kytkentöjä, mutta se ei 

pohjaudu suoraan teoriaan. Teoria voi toimia apuna analyysin etenemisessä. Analyysiyksi-

köt siis valitaan aineistosta, mutta aikaisempi tieto ohjaa ja auttaa analyysissä. Teoriaoh-

jaavassa sisällönanalyysissä on usein kyse abduktiivisesta päättelystä, tutkijan ajattelupro-

sessissa vaihtelevat aineistolähtöisyys ja valmiit teoriasta johdetut mallit. Tutkija voi itse 

valita, missä vaiheessa tutkimustaan hän ottaa mukaan teorian ohjaamaan päättelyään. Jos 

teorian mukaan tuominen tapahtuu jo tutkimuksen alkuvaiheessa, on tutkimus lähempänä 

aineistolähtöistä analyysiä ja deduktiivista päättelyä. Lähempänä induktiivista päättelyä 
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ollaan, jos teoria tuodaan mukaan vasta analyysin loppuvaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2013, 96—97, 100.) Tämän tutkimuksen analyysistrategia on induktiivis-deduktiivinen eli 

aineistolähtöinen ja teorialähtöinen painotus vaihtelevat aineiston analyysin eri vaiheissa. 

 

Kuvio 1. Analyysin vaiheet 

Kuviossa 1 olen esittänyt tekemäni analyysin etenemisen pääpiirteissään. Kuvio pohjautuu 

löyhästi Elon ja Kynkään (2008) esittämään laadullisen aineiston analyysin prosessia esit-

tävään kuvioon. Valmisteluvaiheen jälkeen seurasi aineiston organisointivaihe, joka sisälsi 

kaksi analyysin päävaihetta. Molemmissa päävaiheissa käytettiin sekä induktiivista että 

deduktiivista analyysistrategiaa. Aineiston analyysin ensimmäisessä päävaiheessa analy-

soin opettaja-oppilasvuorovaikutusta ja toisessa päävaiheessa akateemisia tunteita. 

Aineiston analyysin valmisteluvaiheessa kerätään aineisto, tutustutaan siihen sekä pääte-

tään tutkimuksen analyysiyksikkö (Elo et al., 2014). Saatuani tutkimuksen aineiston tutus-

tuin siihen esilukien sen kokonaisuudessaan. Tarkoituksena oli tutustumisen lisäksi saada 

kokonaiskäsitys oppilaiden kuvaamista vuorovaikutusepisodeista sekä niissä kuvatuista 

tunteista. Esiluennan jälkeen tutustuin aineistoon tarkemmin lukemalla sen uudestaan use-

ampaan kertaan. Samalla jo erittelin alustavasti millaisiin tilanteisiin oppilaat olivat liittä-
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neet kuvaamiaan opettajan ja oppilaan välisiä vuorovaikutustilanteita sekä hahmottelin 

analyysirunkoa. 

Tutkimuksen analyysiyksiköllä tarkoitetaan yhden tekstikokonaisuuden sisältävää osiota, 

jonka tutkija on valinnut tutkimuksensa analyysiyksiköksi. Analyysiyksiköllä viitataan 

usein yhden vastaajan tuottamaan vastaukseen. (Schreier, 2012, 130.) Se voi olla esimer-

kiksi kokonainen haastattelu (Graneheim & Lundman, 2004), lause tai yksittäinen sana 

(Tuomi & Sarajärvi, 2013, 110). Liian laaja analyysiyksikkö voi olla vaikeasti hallittavissa 

ja se voi sisältää useita merkityksiä. Toisaalta taas liian suppea analyysiyksikkö voi aiheut-

taa aineiston sirpaloitumista. Sopiva analyysiyksikkö on yhtäältä riittävän laaja muodos-

taakseen kokonaisuuden ja toisaalta tarpeeksi suppea ollakseen merkityksellinen. (Elo & 

Kyngäs, 2008.) Tämän tutkimuksen vuorovaikutuksen analyysin perusanalyysiyksikkönä 

on yhden oppilaan vastaus yhteen kuvaprojektiotehtävään (kysymykset 1–5). Tutkimuksen 

koodausyksikkö vaihteli analyysin eri vaiheissa. Koodausyksiköllä tarkoitetaan niitä ana-

lyysiyksikön osia, joita tutkimuksessa tulkitaan ja luokitellaan alaluokkiinsa (Schreier, 

2012, 131). Analyysiyksikkö ja koodausyksikkö voivat joissain tilanteissa olla myös yhte-

neväiset (Schreier, 2012, 130–131). Opettaja-oppilasvuorovaikutuksen analyysissa koo-

dausyksikkönä oli oppilaan kuvaama vuorovaikutusepisodi. Useat vastaukset olivat lyhy-

ehköjä, joten vastausten säilyttäminen kokonaisena episodina helpotti aineiston tulkintaa. 

Tutkimukseni tarkoituksena oli myös vertailla informaalien ja formaalien vuorovaikutusti-

lanteiden eroja, joten kokonaisen vuorovaikutusepisodin valinta koodausyksiköksi oli pe-

rusteltua. Tunteiden analysoinnin osalta koodausyksiköksi valitsin tunnesanan tai tunnetta 

kuvaavan ilmauksen. Päädyin tähän ratkaisuun, koska yksi vuorovaikutusepisodi saattoi 

sisältää useita eri tunteita. Vuorovaikutusepisodi olisi sellaisenaan ollut liian laaja koko-

naisuus koodausyksiköksi tunteiden analyysissa. 

Koska vuorovaikutuksen analyysin koodausyksiköksi valikoitui kokonainen vuorovaiku-

tusepisodi, oli lähes kaikki kerätty aineisto sisällönanalyysin kohteena. Rajasin kymmenen 

vastausta tutkimuksen ulkopuolelle, koska vastauksissa ei oltu vastattu esitettyihin kysy-

myksiin tai jompaakumpaa vuorovaikutuksen osapuolta ei oltu huomioitu lainkaan. Lisäksi 

muutamissa vastauksissa oli kuvattu useampaa keskenään vaihtoehtoista vuorovaikutusti-

lannetta, jolloin yksi vastaus sisälsi useamman analysoitavan vuorovaikutusepisodin. Ana-

lysoitavia vuorovaikutusepisodeja oli yhteensä 327 kappaletta.  
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Ennen varsinaista analyysia testasin aineistoon tutustumisen yhteydessä hahmoteltua luo-

kittelurunkoa ja tein siihen muutoksia ja parannuksia. Tämän vaiheen tarkoituksena oli 

suunnitella analyysin järjestystä, luoda luokittelukategoriat sekä testata ja muokata luok-

kien kriteereitä. Luokittelukategorioiden luominen on laadullisen sisällönanalyysin ydin 

(Graneheim & Lundman, 2004). Luokkien tulee olla toisensa poissulkevia siten, että yksi 

koodausyksikkö voi kuulua vain yhteen luokkaan. Luokkien on oltava myös sellaisia, että 

ne kattavat koko aineiston. (Schreier, 2012, 75–77.) 

 

Kuvio 2. Vuorovaikutuksen analyysi 

Varsinaisen analyysin ensimmäisessä päävaiheessa analysoin opettaja-oppilas-

vuorovaikutusta (kuvio 2). Ensimmäiseksi luokittelin aineiston aloitteentekijän mukaan 

kahteen toisensa poissulkevaan kategoriaan. Tämän analyysivaiheen strategia oli induktii-

vinen. Yleensä aloitteentekijä oli selkeästi mainittu. Jos näin ei ollut, luokittelin aloitteen-

tekijäksi vuorovaikutuksen osapuolen, joka oli mainittu vastauksessa ensin. Tämän analyy-

sin vaiheen seurauksena muodostin kaksi aloitteen tekijää kuvaavaa luokkaa, jotka olivat 

opettaja ja oppilas. 
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Opettaja-oppilasvuorovaikutuksen analyysin toisessa vaiheessa luokittelin vuorovaiku-

tusepisodit kolmeen pääluokkaan, jotka muodostin teorialähtöisesti opettaja-

oppilasvuorovaikutuksen laatua selittävän Teaching Through Interactions (Hamre et al., 

2013) -mallin pääalueiden mukaan. Vuorovaikutuksen pääluokat olivat tunnetuki, ryhmän 

organisointi ja ohjauksellinen tuki. 

Tunnetuki. Pianta, La Paro ja Hamre (2013) esittävät, että tunnetukeen liittyy opettajan 

kyky tukea luokan sosiaalista ja emotionaalista toimintaa. Heidän mukaansa opettajan an-

tama tunnetuki muotoutuu luokkahuoneen ilmapiirin myönteisyydestä ja kielteisyydestä, 

opettajan sensitiivisyydestä ja oppilaan näkökulman huomioimisesta. Myönteinen ilmapiiri 

heijastaa luokan emotionaalista sävyä ja opettajan sekä oppilaiden välisen vuorovaikutuk-

sen läheisyyttä ja lämpimyyttä. (Hamre et al., 2013.) Myönteinen ilmapiiri ilmenee esi-

merkiksi hymyinä ja positiivisina tunnepitoisina keskusteluina sekä oppilaiden keskenään 

viettämän ajan määränä (Pianta & Hamre, 2009b). Kielteisellä ilmapiirillä tarkoitetaan 

opettajan ja oppilaiden välisiä negatiivisia ilmaisuja, jotka voivat liittyä esimerkiksi vihaan, 

aggressioon ja ärtyisyyteen (Hamre et al., 2013). Opettajan sensitiivisyydellä tarkoitetaan 

opettajan kykyä huomioida oppilaiden yksilöllisiä akateemisia ja sosio-emotionaalisia tar-

peita ja herkkyyttä reagoida näihin tarpeisiin (Luckner & Pianta, 2011). Tunnetukeen liit-

tyy myös oppilaiden näkökulman huomioiminen, eli luokassa tapahtuvan vuorovaikutuk-

sen ja tehtävien oppilaslähtöisyys (Hamre et al., 2013). Tunnetuki -pääluokkaan luokittelin 

positiivista ilmapiiriä ilmentävät vuorovaikutusepisodit, joissa kuvattiin opettajan ja oppi-

laan yhteisiä aktiviteetteja, toisten auttamista sekä sosiaalista keskustelua. Sosiaalisella 

keskustelulla tarkoitin keskustelua, jossa opettaja ja oppilas keskustelivat ”muuten vaan”, 

eli kyse ei ollut esimerkiksi oppimiseen tai oppimisen organisointiin liittyvästä vuorovai-

kutuksesta. Oppilaan ja opettajan väliset riitatilanteet luokittelin myös tähän pääluokkaan. 

Tunnetuki-pääluokkaan kuuluivat myös sellaiset vuorovaikutusepisodit, joissa kuvattiin 

opettajan huomaavan, kohtaavan ja/tai ratkaisevan ongelmatilanteita (esimerkiksi yksinäi-

syys ja oppilaiden välinen riita) sekä opettajan ja oppilaan kohtaamiset, joissa kuvattiin 

oppilaiden näkökulman huomioimista. 

Ryhmän organisointi. Ryhmän organisoinnilla tarkoitetaan opettajan ja oppilaiden välisiä 

ajanhallintaan, käyttäytymiseen ja huomion kiinnittämiseen liittyviä vuorovaikutustilantei-

ta (Pianta & Hamre, 2009b). Ryhmän organisointia kuvataan käyttäytymisen säätelyn, tuot-

teliaisuuden ja ohjauksen muotojen arvioinnin ulottuvuuksilla (Pianta & Hamre, 2009b). 

Käyttäytymisen säätelyllä tarkoitetaan vuorovaikutusta, joka liittyy positiivisen käyttäyty-
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misen edistämiseen ja huonon käyttäytymisen estämiseen tai lopettamiseen. Käyttäytymi-

sen säätely ilmenee oppilaisiin kohdistuvien odotusten selkeytenä, ennakointina ja uudel-

leenohjauksena. (Pianta, Hamre, & Allen, 2012.) Tuotteliaisuus ilmenee rutiinien ja ope-

tukseen käytetyn ajan tehokkaana organisointina. Ohjauksen muotojen arviointi puolestaan 

liittyy opetuksen monimuotoisuuteen ja selkeyteen sekä oppilaiden kiinnostuksen kohtei-

den huomioimiseen ja osallisuuden tukemiseen (Pianta & Hamre, 2009b). Tässä tutkimuk-

sessa ryhmän organisointi -pääluokkaan luokiteltiin vuorovaikutusepisodit, joissa opettaja 

puhutteli oppilaita huonon käytöksen tai sääntöjen rikkomisen vuoksi. Työrauhan ylläpi-

tämiseen liittyvät tilanteet kuuluivat myös ryhmän organisoinnin pääluokkaan. Tähän pää-

luokkaan kuuluivat myös ajankäyttöön ja oppituntien sisältöihin liittyvät keskustelut. 

Ohjauksellinen tuki. Ohjaukselliseen tukeen kuuluu palautteen laatuun, käsitteiden op-

pimiseen ja kielelliseen mallintamiseen liittyvät vuorovaikutustilanteet (Pianta & Hamre, 

2009b). Edellä mainitut ulottuvuudet liittyvät lähinnä esi- ja alkuopetuksessa tapahtuvaan 

opettaja-oppilasvuorovaikutukseen. Yläkoulussa ohjaukselliseen tukeen liitetään palautteen 

laadun lisäksi sisältöjen ymmärtäminen, ongelmanratkaisu ja opetuksellinen dialogi. An-

nettu palaute on laadultaan korkeatasoista silloin, kun se kehittää oppilaan ajatteluprosessia 

ja kannustaa oppilasta osallisuuteen, sinnikkyyteen ja yrittämiseen. Laadukas palaute on 

lisäksi syklistä ja oppilaan tarpeet huomioivaa. (Pakarinen et al., 2013.) Käsitteiden oppi-

miseen kytkeytyvä opettaja-oppilasvuorovaikutus tähtää oppilaiden ajattelu- ja ongelman-

ratkaisutaitojen (esimerkiksi ymmärtäminen, analysointi, arviointi, uuden tiedon luominen) 

monipuoliseen käyttöön (Pianta et al., 2012). Kielellinen mallintaminen tukee oppilaiden 

kielen kehitystä. Opettaja voi käyttää kielellisessä mallintamisessa erilaisia tekniikoita, 

joita ovat keskustelun lisäksi esimerkiksi monipuolisen sanaston käyttäminen, avoimet 

kysymykset ja oppilaiden vastausten laajentaminen. (Pianta et al., 2012.) Sisältöjen ym-

märtämisellä tarkoitetaan oppituntien sisältöjen syvyyden lisäksi oppiaineen keskeisten 

sisältöjen, käsitteiden ja toimintamallien vuorovaikutuksellista opettamista ja oppimista. 

Ongelmanratkaisun avulla opettaja tukee oppilaiden korkeamman tason ajattelua ja meta-

kognition kehittymistä. Opetuksellisen dialogin avulla opettaja pyrkii edistämään sisältöjen 

ymmärtämistä ja oppilaiden ajattelutaitojen kehittymistä. (Pakarinen et al., 2013.) Tässä 

tutkimuksessa ohjauksellisen tuen pääluokkaan luokittelin opettamista kuvaavat vuorovai-

kutusepisodit sekä tilanteet, joissa opettaja neuvoo oppilaita tehtävien tekemiseen liittyen 

joko omasta aloitteestaan tai oppilaan pyytämänä. Myös opettajan antamaa palautetta sekä 



 

 

 

35 

opettajan ja oppilaan välisiä arviointikeskusteluja kuvaavat vuorovaikutusepisodit kuului-

vat tähän luokkaan. 

Vuorovaikutuksen analyysin kolmannessa vaiheessa yhdistin samankaltaisia tilanteita ku-

vaavia vuorovaikutusepisodeja omiksi alaluokikseen. Tämän analyysivaiheen strategia oli 

induktiivinen. Vuorovaikutuksen kohteiden alaluokat muodostuivat ensimmäisessä analyy-

sivaiheessa teorialähtöisesti muodostettujen pääluokkien (1. tunnetuki, 2. ryhmän organi-

sointi ja 3. ohjauksellinen tuki) alle. Seuraavaksi nimesin alaluokat niitä kuvaavilla käsit-

teillä. 

Tunnetuki-pääluokan alle muodostui kolme alaluokkaa. joita kuvasin käsitteillä ongelma-

tilanne, ristiriita ja informaali vuorovaikutus. Ongelmatilanteita kuvaavaan alaluokkaan 

kuuluivat vuorovaikutusepisodit, joissa kuvattiin opettajan puuttumista hänen havaitse-

maansa ongelmaan. Kuvattu ongelma oli esimerkiksi kiusaaminen, yksinäisyys, riitatilanne 

tai muu hätä. Tähän alaluokkaan kuuluivat myös sellaiset vuorovaikutustilanteiden ku-

vaukset, joissa kiusattu oppilas pyysi opettajalta apua. 

Ristiriidat alaluokkaan luokittelin vuorovaikutusepisodit, joissa kuvattiin opettajan ja oppi-

laiden välisiä konflikteja. Näissä tilanteissa opettaja ilmaisi suuttumusta ja vihaa oppilaita 

kohtaan tai huusi oppilaille. Ristiriidat alaluokkaan kuuluivat myös sellaiset vuorovaiku-

tusepisodit, joissa oppilas ja opettaja selvittivät kokeen tai tehtävän arviointiin liittyvää 

epäselvyyttä, kuten väärin laskettuja pisteitä, väärin tulkittua vastausta tai virheellistä koe-

numeroa. 

Informaalin vuorovaikutuksen alaluokkaan kuuluivat vuorovaikutusepisodit, joissa oppi-

laiden ja opettajan kuvattiin keskustelevan muuten vaan. Lisäksi tilanteet, joissa jompi-

kumpi vuorovaikutuksen osapuoli kysyi toiselta ”jotain”, kuuluivat tähän luokkaan. Tähän 

alaluokkaan eivät kuuluneet ajankäyttöön tai oppituntien sisältöihin tai koulutehtäviin liit-

tyvät keskustelut. 

Ryhmän organisointi -pääluokan alle muodostin kolme alaluokkaa, jotka nimesin käsit-

teillä puhuttelu, työrauha ja oppimisen suunnittelu. Puhuttelun alaluokkaan luokittelin 

sellaiset vuorovaikutusepisodit, joissa opettaja keskusteli kiusaajan tai sääntöjä rikkoneen 

oppilaan kanssa. Puhuttelulla oli usein myös jokin seuraamus. 
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Työrauhan alaluokkaan kuuluvissa episodeissa opettajan kuvattiin valvovan luokan työs-

kentelyä ja puuttuvan työrauhaa häiritseviin tekijöihin. Työskentelyn valvomiseen liittyi 

myös läksyjen tarkastamiseen liittyvät vuorovaikutusepisodit. 

Oppimisen suunnittelun alaluokkaan luokittelin sellaiset opettajan ja oppilaan väliset kes-

kustelut, joissa heidän mainittiin puhuvan ”kouluasioista”. Näitä asioita olivat esimerkiksi 

ajankäyttöön ja oppituntien sisältöihin liittyvät keskustelut. 

Ohjauksellisen tuen alle muodostin kaksi alaluokkaa, joita olivat opettaminen ja palaut-

teen antaminen Opettamisen alaluokkaan luokittelin sellaiset vuorovaikutusepisodit, joissa 

kuvattiin opettajan opettavan ja antavan tukiopetusta. Tähän alaluokkaan kuuluivat myös 

tilanteet, joissa opettaja neuvoi oppilaita opetettavaan aiheeseen, ryhmätöihin, tehtäviin tai 

kokeisiin liittyen. Opettaja neuvoi oppilaita joko oppilaiden pyynnöstä tai omasta aloittees-

taan. 

Palautteen antamisen alaluokkaan luokittelin vuorovaikutusepisodit, joissa kuvattiin pa-

lautteen antamiseen liittyviä keskusteluita. Myös arviointiin liittyvät tilanteet, esimerkiksi 

arviointikeskustelut, kuuluivat tähän alaluokkaan. 

Aineiston analyysin toisessa päävaiheessa analysoin vuorovaikutusepisodeissa esiintyviä 

tunteita. Analyysin vaiheet on esitetty kuviossa 3. Tämä päävaihe sisälsi sekä induktiivisen 

että deduktiivisen analyysistrategian piirteitä. Ensimmäinen tunteiden analyysin vaihe oli 

induktiivinen. Analysoin vuorovaikutusepisodien kuvauksista kaikki tunteet ja tunteita 

kuvaavat ilmaisut. Osa tunteista oli ilmaistu selkein tunnesanoin, esimerkiksi: on iloinen, 

tyytyväinen, harmittaa, nolona, viha ja on huolissaan. Tunteita kuvattiin tunnesanojen li-

säksi myös erilaisin tunteita kuvaavin ilmaisun. Esimerkiksi ilon tunnetta kuvattiin huu-

dahduksin (jee, jippii), tekemisenä (alkaa nauraan) ja ajatuksina (ompas hauska oppilas). 

Tunteiden kuvattiin myös ilmenevän fyysisesti, esimerkiksi jännitys (tärisee jännityksestä) 

ja suru (meni itkien sanomaan). Tunteiden määrittelyyn vaikutti tunnesanojen ja tunneil-

maisujen konteksti. Tunteita määritellessäni luin aina kokonaisen vuorovaikutusepisodin ja 

pyrin näin varmistamaan, että olin tulkinnut tunteen oikein. 
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Kuvio 3. Tunteiden analyysi 

Osa vuorovaikutusepisodeista ei sisältänyt lainkaan tunteisiin liittyviä kuvauksia. Osassa 

puolestaan saatettiin kuvata yhtä tai useampaa tunnetta. Otin huomioon vain vuorovaiku-

tuksen osapuolten, eli kuvauksessa mukana olevan opettajan ja oppilaan/oppilaiden tunteet. 

Jätin analyysin ulkopuolelle sellaiset tunnekuvaukset, jotka kuvasivat vuorovaikutustilan-

teen ulkopuolella olevien henkilöiden tunteita. Rajasin tutkimuksesta pois myös sellaiset 

tunteisiin liittyvät ilmaukset, jotka saattoivat liittyä useaan eri tunteeseen ja joiden sisältä-

mää tunnetta ei pystynyt määrittelemään kontekstin avulla. Jos episodissa mainittiin sama 

tunne useampaan kertaan saman henkilön kokemana, laskin sen yhdeksi tunneilmaisuksi. 

Tutkimuksen kohteeksi tarkentui tunteet, joita kuvaprojektiotehtäviin vastanneet oppilaat 

olivat maininneet vuorovaikutustilanteessa olevien opettajan ja oppilaan tai oppilaiden 

tuntevan. 

Tunteiden analyysin toisessa vaiheessa luokittelin tunteet kahteen alaluokkaan niiden va-

lenssin, eli tunteen positiivisuuden tai negatiivisuuden asteen, mukaan. Tämä analyysin 

vaihe oli luonteeltaan deduktiivinen ja perustui Pekrun et al. (2002) esittämään kontrolliar-

voteoriaan. 
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Tunteiden analyysin kolmannessa vaiheessa luokittelin kaikki tunteet ja tunteita kuvaavat 

ilmaisut niiden kokijan mukaan kahteen alaluokkaan, joita olivat opettaja ja oppilas. Tä-

män analyysivaiheen strategia oli induktiivinen. 
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5 Tulokset 

5.1 Opettajan kohtaaminen koulun arjessa 

Oppilaat kuvasivat monipuolisesti erilaisia vuorovaikutustilanteita. Kuvatut tilanteet liit-

tyivät sekä formaaleihin että informaaleihin kohtaamisiin opettajan kanssa. Oppilaiden 

kuvaamat vuorovaikutusepisodit olivat tyypillisesti lyhyitä kohtaamisia opettajan kanssa. 

5.1.1 Aloitteentekijä opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa 

Oppilaat kuvasivat sekä opettajaa että oppilasta aktiivisena aloitteentekijänä. Oppilaan te-

kemiä aloitteita kuvattiin hiukan opettajan aloitteita useammin. Hieman yli puolessa (f180, 

55 %) vuorovaikutusepisodeista oppilaat kuvasivat oppilaiden tekemiä aloitteita. Vastaa-

vasti opettajan tekemiä aloitteita kuvattiin hieman alle puolessa opettaja-

oppilasvuorovaikutustilanteessa (f147, 45 %). Oppilaiden kuvaamat oppilaiden tekemät 

aloitteet olivat tyypillisesti opettajalle suunnattuja kysymyksiä. Oppilaat myös lähestyivät 

opettajaa, kun heillä oli jokin ongelma, josta he halusivat puhua tai johon he tarvitsivat 

opettajan tukea. Opettajan kuvattiin usein huomaavan, että oppilas tarvitsi apua jossain 

asiassa ja sitten aloittavan keskustelun oppilaan kanssa. Opettaja saattoi esimerkiksi neu-

voa oppilasta tai puuttua havaitsemaansa ongelmaan. 

Välitunnilla tapahtuneissa informaaleissa vuorovaikutusepisodeissa opettajan aloitteelli-

suutta (f90, 55 %) kuvattiin hieman oppilaiden tekemiä aloitteita (f75, 45 %) useammin. 

Oppitunnilla tapahtuneissa formaaleissa vuorovaikutusepisodeissa oppilaan aloitteellisuut-

ta (f105, 65 %) kuvattiin selkeästi opettajan aloitteellisuutta (f57, 35 %) useammin. 

Informaaleissa tilanteissa opettajan tekemät aloitteet liittyivät lähes aina ongelmatilantee-

seen, johon opettaja puuttui. Aloitteellaan opettaja pyrki keskeyttämään meneillään olevan 

ei-toivotun toiminnan. Opettajan kuvattiin myös tekevän aloitteen, kun hän huomasi että 

oppilaalla oli jokin ongelma. Oppilaiden tekemät aloitteet informaaleissa tilanteissa liittyi-

vät useimmiten avun pyytämiseen opettajalta. Avun tarve liittyi esimerkiksi kiusaamisti-

lanteen keskeyttämiseen tai muuhun sosiaaliseen ongelmaan, kuten yksinäisyyteen. Oppi-

laan tekemä aloite saattoi myös olla jokin koulunkäyntiin liittyvä kysymys. Muutamissa 

tapauksissa oppilas teki aloitteen, kun hänellä ei ollut mitään tekemistä. 
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Formaaleissa tilanteissa opettajan aloitteellisuus liittyi esimerkiksi opetettavaan asiaan ja 

työrauhan ylläpitoon. Useimmiten opettajan aloite liittyi siihen, että hän huomasi, että op-

pilaalla oli tehtävään liittyviä vaikeuksia. Formaalissa tilanteessa oppilaan tekemät aloitteet 

liittyivät suurimmaksi osaksi tehtäviin liittyvään tuen tarpeeseen. 

5.1.2 Vuorovaikutuksen monet kohteet 

Oppilaat kuvasivat monipuolisesti erilaisia opettaja-oppilasvuorovaikutustilanteita ja sosi-

aalisen tuen muotoja. Opettaja-oppilasvuorovaikutusta kuvaavia vuorovaikutusepisodeja 

oli yhteensä 327 kappaletta. Oppilaiden kuvaamat vuorovaikutusepisodit liittyivät monen-

laisiin erilaisiin koulun arjen tilanteisiin. Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutusepi-

sodi liittyi tyypillisesti koulunkäyntiin, koulun sääntöihin, oppilaiden vertaissuhteisiin ja 

työrauhan ylläpitämiseen. Opettajan ja oppilaan välisiä konflikteja kuvattiin myös jonkin 

verran. Oppilaiden kuvaamista vuorovaikutusepisodeista suurin osa (44 %) liittyi tunnetu-

ki-pääluokkaan. Näitä kuvauksia oli yhteensä 143 kappaletta. Oppilaat kuvasivat toiseksi 

eniten ryhmän organisoinnin pääluokkaan liittyviä vuorovaikutusepisodeja (f105, 32 %). 

Ohjauksellisen tuen pääluokasta muodostui määrällisesti pienin, siihen kuului vain noin 

neljännes opettaja-oppilasvuorovaikutusepisodeista (f79, 24 %). 

 

Kuvio 4. Opettaja-oppilasvuorovaikutuksen pääluokat ja niiden jakautuminen 
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Tunnetuki opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa 

Suurimman pääluokan muodosti tunnetukeen liittyvä opettaja-oppilasvuorovaikutus. Oppi-

laat kuvasivat monipuolisesti erilaisia tunnetukeen liittyviä vuorovaikutusepisodeja, kuten 

opettajan reagoimista oppilaan ongelmaan ja opettajan ja oppilaan välisten ristiriitojen sel-

vittelyä. Suurimmassa osassa kuvattuja episodeja oppilas koki saavansa tukea opettajalta. 

Jonkin verran kuvattiin myös tilanteita, joissa oppilas jäi ilman opettajan antamaa tukea. 

Suurin osa tunnetuen luokkaan kuuluneista vuorovaikutusepisodeista liittyi opettajan sensi-

tiivisyyteen, eli siihen miten opettaja huomioi oppilaiden yksilöllisiä sosiaalisia ja emotio-

naalisia tarpeita sekä kuinka herkästi hän reagoi niihin. Muutamissa vuorovaikutusepi-

sodeissa kuvattiin myös opettajan epäsensitiivisyyttä. Opettajan tarjoamaa tunnetukea ku-

vattiin erityisesti erilaisten sosiaalisten ongelmatilanteiden yhteydessä. Oppilaat kuvasivat 

myös positiiviseen ja negatiiviseen ilmapiiriin liittyviä vuorovaikutusepisodeja. Positiivi-

nen ilmapiiri ilmeni positiivisia tunteita sisältävänä opettajan ja oppilaiden välisenä sosiaa-

lisena keskusteluna. Negatiivista ilmapiiriä leimasivat puolestaan erilaiset opettajan ja op-

pilaan väliset ristiriidat. Oppilaiden kuvaukset ristiriitatilanteista eivät kuitenkaan olleet 

pelkästään negatiivisia. Oppilaat kuvasivat myös sellaisia ristiriitatilanteita, joissa opettaja 

huomioi oppilaan näkökulman. 

Oppilaiden kuvaama tunnetuki (kuvio 5) liittyi erilaisiin ongelmatilanteisiin (f70), infor-

maaliin keskusteluun (f42) ja ristiriitojen käsittelyyn (f31).  

 

Kuvio 5, Tunnetuen pääluokka alaluokkineen 

Oppilaiden kuvaamat ongelmatilanteet liittyivät tyypillisesti kiusaamiseen, oppilaiden väli-

siin riitoihin tai oppilaan hätään. Oppilaat kuvasivat useita vuorovaikutusepisodeja, joissa 

kiusattu oppilas pyysi apua opettajalta, kuten seuraavassa esimerkissä: 

1) Oppilas on mennyt kertomaan tapahtumista opettajalle. 

2) Oppilasta on syrjitty, kiusattu henkisesti tai fyysisesti. 
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3) Että opettaja voisi auttaa jotenkin asiaan ja lopettaa kiusaamisen. Oppi-

las toivoo, että hän saisi elää normaalilla tavalla ettei hänen tarvitsisi pe-

lätä kiusaajia. 

4) Miten opettaja ei ole ennen huomannut tapahtumaa kuin vasta nyt kun se 

on jatkunut jo kauan. 

5) Opettaja puuttuu asiaan ja laittaa kiusaajat vastuuseen teoistaan. 

(oppilas 1) 

Kiusaamiseen liittyen oppilaat kuvasivat myös tilanteita, joissa opettaja havaitsi kiusaamis-

tilanteen ja aloitti sen selvittelyn. 

1) Opettaja puhuu pojalle 

2) Kun poikaa kiusattiin 

3) Onneks toi ope näki tän tilanteen. 

4) Onneksi näin tilanteen, mitään pahaa ei käynyt 

5) Opettaja käy hakemassa pojan joka kiusasi toista poikaa 

(oppilas 2) 

Ongelmatilanteisiin liittyvät vuorovaikutusepisodit liittyivät kiusaamiseen puuttumisen 

lisäksi oppilaiden keskinäisten riitojen selvittelyyn. Opettajan kuvattiin yleensä antavan 

oppilaalle tukea kiusaamistilanteisiin liittyen. Muutamissa vuorovaikutusepisodeissa kui-

tenkin kuvattiin tilannetta, jossa oppilas jäi vaille opettajan tukea. 

1) Oppilas varmaan juttelee opettajan kanssa siitä että takana olevat henkilöt 

esim. ei ota oppilasta mukaan (leikkiin).  

2) Henkilöt ehkä haluavat olla kahdestaan tai eivät pidä hänestä. He ovat 

ehkä tyrineet hänet pois. 

3) Oppilas haluaa tukea opettajasta ja toivoo että hän menisi puhumaan heil-

le 

4) Opettajaa ei varmaan kiinnosta. Nykyään ollaan huomattu ettei opettajia 

kiinnosta, he vain haluavat olla rauhassa. 

5) Opettaja käskee oppilaan etsiä toisen kaverin tai olla välitunnilla yksin. 

(oppilas 3) 



 

 

 

43 

Oppilaat kuvasivat myös tilanteita, joissa opettaja huomasi oppilaan hädän. Tämän seu-

rauksena opettaja aloitti keskustelun oppilaan kanssa. Muutamissa tapauksissa oppilaan 

hätä liittyi fyysiseen vammaan, mutta useimmiten hätä liittyi sosiaaliseen ja emotionaali-

seen hyvinvointiin. Tällöin hätä ilmeni esimerkiksi väsymyksenä tai yksinäisyytenä. Oppi-

laat kuvasivat useissa vastauksissa, kuinka opettaja jutteli yksinäisen oppilaan kanssa. 

1) Opettaja näkee oppilaan olevan yksin ja kysyy onko joku hätänä. Oppilas 

kertoo ettei hän pääse mukaan leikkiin 

2) muut eivät halua ottaa poikaa mukaan leikkiin. 

3) Että hänellä ei ole ikinä kavereita. 

4) Hän juttelee muitten oppilaitten kanssa. 

Poika pääsee mukaan leikkiin. 

(oppilas 4) 

Ongelmatilanteiden lisäksi oppilaat kuvasivat tunnetukeen liittyvissä vuorovaikutusepi-

sodeissa opettajan ja oppilaan välistä informaalia vuorovaikutusta (f40). Näissä episodeis-

sa opettaja ja oppilas tai oppilaat juttelivat ”muuten vaan” tai jompikumpi oli tullut kysy-

mään toiselta ”jotain”. Informaalin keskustelun tavoitteena mainittiin usein ajan kuluttami-

nen ja keskusteluseuran saaminen. Keskustelu oli vapaaehtoista ja siihen liittyi useissa ku-

vauksissa positiivisia tunteita. 

1) Opettaja ja poika juttelevat. 

2) Siitä vaikka, kun pojalla on tylsää, ja halusi juttuseuraa. 

3) ”Kiva, kun on juttukaveri” 

4) ”Mukavaa, kun joku tulee juttelemaan.” 

5) Välitunti loppuu. 

(oppilas 5) 

Oppilaat kuvasivat myös opettajan ja oppilaiden välisiä ristiriitoja (f31). Yli puolet (f18) 

ristiriitojen kuvauksista liittyi kokeen tai tehtävien arvosteluun liittyvään epäselvyyteen. 

Oppilaat kuvasivat opettajan arvioineen tehtävän virheellisesti, laskeneen kokeen koko-

naispistemäärän väärin tai merkinneen virheellisen koenumeron. Useimmissa arvostelun 

epäselvyyteen liittyvissä episodeissa opettaja huomioi oppilaan näkökulman, myönsi vir-

heensä ja korjasi sen. 
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1) Kokeet on jaettu, jonkun mielestä opettaja on laskenut hänen pisteensä 

väärin. 

2) Väsynyt ope tarkisti kokeet juuri ennen kuin nukahti 

3) Oppilaan mielestä ope tekee sen tahallaan, eikä pidä hänestä. 

4) Open mielestä oppilas itse on huolimaton eikä usko tehneensä virhettä 

5) Ope huomaa olleensa väärässä ja korjaa nolona kokeen 

(oppilas 6) 

Opettajan ja oppilaiden väliset ristiriidat ilmenivät kokeiden ja tehtävien arvosteluun liitty-

vien epäselvyyksien lisäksi opettajan suuttumisena sekä muina konflikteina. Yhdessä vas-

tauksessa opettajan kerrottiin käyttävän fyysistä väkivaltaa. Useimmiten oppilaat kuitenkin 

kuvasivat opettajan korottavan ääntänsä suuttumuksen ilmauksena. 

1) Opettaja huutaa oppilaalle jostain 

2) Kun oppilas teki jotain 

3) Mitä toi ny taas huutaa 

4) En tiedä 

5) Oppilas viedään sisään 

(oppilas 7) 

Oppilaat kuvasivat suuttumisen lisäksi myös muita opettajan ja oppilaan välisiä konflikte-

ja. Nämä liittyivät useimmiten koulua ja opettajaa kohtaan esitettyihin negatiivisiin ajatuk-

siin ja suunnitelmiin. 

Ryhmän organisointi opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa 

Noin kolmannes kaikista vuorovaikutusepisodien kuvauksista liittyi ryhmän organisoinnin 

pääluokkaan. Ryhmän organisointiin liittyvissä vuorovaikutusepisodeissa oppilaat kuvasi-

vat käyttäytymiseen, ajanhallintaan ja tuotteliaisuuteen liittyviä opettajan ja oppilaan koh-

taamisia. Oppilaat kuvasivat paljon käyttäytymisen uudelleen ohjaamiseen liittyviä vuoro-

vaikutustilanteita, joissa opettaja puhutteli huonosti käyttäytynyttä oppilasta. Oppilaat ku-

vasivat myös tilanteita, joissa opettaja valvoi työskentelyä ja pyrki näin ennakoimaan mah-

dolliset työrauhan häiriöt. Ajanhallintaan ja tuotteliaisuuteen liittyen oppilaat kuvasivat 

opettajan ja oppilaan välisiä vuorovaikutustilanteita, joissa keskusteltiin erilaisista koulu-

päivään liittyvistä aikatauluista sekä oppiaineiden sisällöistä. 
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Oppilaiden kuvaamat ryhmän organisointiin liittyvät vuorovaikutusepisodit (kuvio 6) liit-

tyivät puhutteluun (f66), työrauhaan (f21) ja oppimisen suunnitteluun (f18). 

 

Kuvio 6. Ryhmän organisoinnin pääluokka alaluokkineen 

Yli puolet ryhmän organisoinnin pääluokkaan kuuluvista vuorovaikutusepisodeista liittyi 

puhutteluun. Oppilaat kuvasivat runsaasti tilanteita, joissa opettaja puhutteli oppilasta kiu-

saamisen tai sääntöjen rikkomisen vuoksi. Puhuttelutilanteissa opettaja pyrki selvittämään 

oppilaan kanssa mitä oli tapahtunut. 

1) Oppilas (jota opettaja puhuttelee) on kaiketi tehnyt jotain ja opettaja pitää 

pienen puhuttelun. 

2) Oppilas on vaikka tönäissyt jotain ykkösluokkalaista, joka on mennyt it-

kien opettajan luo. 

3) On kai pahoillaan tai ei ole mielestään tehnyt mitään väärää. 

4) että mitä sanoisi oppilaalle. 

5) Oppilas menee jatkamaan leikkejään. 

(oppilas 8) 

Kiusaamiseen ja sääntöjen rikkomiseen liittyvillä puhutteluilla mainittiin erilaisia seuraa-

muksia. Oppilaat kuvasivat useita vuorovaikutusepisodeja, joissa opettaja antoi oppilaalle 

jälki-istuntoa. Jälki-istunto mainittiin yleisimpänä puhuttelun jälkeisenä seuraamuksena. 

1) Opettaja puhuttelee oppilasta. 

2) Oppilas kiusasi toista oppilasta. 

3) Kumpa en sais jälkkää. 

4) Tyhmä kakara. 

5) Oppilas sai jälki-istuntoa. 
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(oppilas 9) 

Jälki-istunnon antamisen lisäksi oppilaat kuvasivat puhuttelun seuraamuksena ”muuta ran-

gaistusta”, kuten käytösnumeron laskemisella uhkailua ja varoituksen antamista. Sääntöjen 

rikkomiseen liittyvien puhutteluiden yhteydessä kuvattiin kuinka oppilas pyysi anteeksi 

opettajalta. Useassa kiusaamisen selvittelyyn liittyvissä episodissa oppilaat kuvasivat 

myös, kuinka kiusaaja pyysi kiusatulta anteeksi puhuttelun jälkeen. 

1) Voi olla, että oppilas on tehnyt jotain pahaa ja opettaja juttelee nyt oppi-

laalle 

2) Jos esimerkiksi oppilas on kiusanut toista oppilasta niin hän ei ole ollut 

kunnolla eikä totellut niin opettaja on ottanut hänet puhutteluun. 

3) Että varmaan tein nyt tyhmästi tai, sitten, että en jaksa kuunnella enää 

tuon höpinöitä. 

4) Toivottavasti hän nyt ymmärtää mitä on tehnyt. 

5) Oppilas pyytä toiselta oppilaalta anteeksi ja soppii riidan  

(oppilas 10) 

Sääntöjen rikkomiseen liittyvissä puhutteluissa seuraamuksena mainittiin myös luokasta 

poistaminen. Muutamassa kuvatussa episodissa oppilas ohjattiin selvittelemään asiaa lisää 

koulun muun henkilökunnan kanssa, kuten seuraavassa esimerkissä. 

1) Opettaja toruu oppilasta siitä että hän on ollut koulurajojen ulko puolella. 

2) Tiina meni koulun rajojen ulkopuolelle 

3) ”yhyy toivottavasti ope ei soita äitille tästä, se suuttuu ihan hirveesti!” 

4) ”Tyhmä kakara ei osaa noudattaa sääntöjäni!” 

5) Opettaja vie Tiinan Rehtorin kansliaan ja soittaa Tiinan äidille. 

(oppilas 11) 

Oppilaat kuvasivat ryhmän organisointiin liittyen myös työrauhaan liittyviä vuorovaiku-

tusepisodeja. Työrauhan ylläpitämiseen liittyvissä episodeissa opettajan kerrottiin valvovan 

oppilaiden työskentelyä, kuten ryhmätyön, tehtävien tai kokeen tekemistä. 

1) Ryhmätehtävä. Yksi oppilaista lukee tehtävää. 

2) Tehtäväksi tunnilla oli saatu ryhmätehtävä. 

3) He miettivät tehtävää ja kuinka sen ratkaista. Joillain voi pyöriä kuitenkin 
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toiset asiat päässä. 

4) Hän on tyytyväinen, että oppilaat pystyvät tekemään ryhmätöitä. 

5) Oppilaiden pitää kertoa/tarkistaa vastaukset ja sen jälkeen mennä omille 

paikoilleen. 

(oppilas 12) 

Työskentelyn valvomisen lisäksi opettajan kuvattiin tarkistavan, olivatko oppilaat tehneet 

sovitut kotitehtävät. Opettajan myös kuvattiin ylläpitävän työrauhaa puuttumalla mahdolli-

siin häiritseviin toimintoihin. 

Oppilaat kuvasivat jonkin verran oppimisen suunnitteluun liittyviä vuorovaikutusepisodeja. 

Näissä episodeissa opettaja ja oppilas keskustelivat ajankäytöstä ja oppiaineiden sekä ko-

keiden sisällöistä. Oppilaat kuvasivat myös keskusteluja, joissa oppilas varmisti tehtävän 

palautusajankohdan tai sopi opettajan kanssa milloin voisi tehdä tekemättä jääneen kokeen. 

Oppilaat myös kysyivät opettajalta koulupäivän päättymisajankohdasta ja koulupäivän 

alkamisajankohdasta seuraavana päivänä. 

1) Oppilas kysyy opettajalta monelta koulu alkaa huomenna 

2) Oppilas on hukannut lukujärjestyksensä 

3) hän miettii, muistaako opettaja 

4) moneltako se nyt alkoikaan, opettaja muistelee 

5) opettaja kertoo oppilaalle monelta koulu alkaa 

(oppilas 13) 

Oppimisen suunnitteluun liittyvissä keskusteluissa opettajan ja oppilaan kuvattiin keskuste-

levan myös oppiaineiden sisällöistä. Oppilaiden kuvattiin kysyvän tulevasta kokeesta. 

Useissa kuvatussa episodissa keskusteltiin myös siitä, mikä on seuraavan oppitunnin aihe 

ja sisältö. 

1) Opetaja kertoo mitä on seuraavalla tunnilla. 

2) Siitä kun oppilas kysyi: mitä seuraavalla tunnilla on? 

3) Siis matikkaa, selvä! 

4) On se kiva kun on noin innokas oppilas. 

5) He menevät sisään opiskelemaan matikkaa. 

(oppilas 14) 
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Ohjauksellinen tuki opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa 

Pienimmän pääluokan muodosti ohjauksellinen tuki. Noin viidesosa kaikista vuorovaiku-

tusta kuvaavista episodeista kuului tähän pääluokkaan. Ohjaukselliseen tukeen liittyen op-

pilaat kuvasivat paljon ongelmanratkaisutilanteisiin liittyviä opettaja-

oppilasvuorovaikutustilanteita, joissa oppilas ei ollut ymmärtänyt opetettua asiaa tai tehtä-

vää ja tarvitsi opettajan tukea. Yleisimmin oppilaat kuvasivat opettajan ”auttavan” ja varsi-

naisia dialogeja opettajan ja oppilaan välillä ei oltu esitetty episodien kuvauksissa. Muuta-

missa vastauksissa oppilaat kuvasivat opettajan pohtivan, miten saisi asian opetettua niin, 

että oppilas ymmärtäisi sen. Ohjauksellisen tukeen liittyi myös opettajan antama positiivi-

nen palaute sekä oppimisen arvioinnin kautta annettu palaute. Kaikissa oppilaiden kuvaa-

missa ohjaukselliseen tukeen liittyvissä episodeissa opettajan kuvattiin antavan tukea sitä 

pyytävälle oppilaalle tai oppilaille. 

Oppilaat toivat esiin ohjaukselliseen tukeen liittyviä vuorovaikutustilanteita (kuvio 7), jois-

sa kuvattiin opettamista (f68) ja palautteen antamista (f11).  

 

Kuvio 7. Ohjauksellisen tuen pääluokka alaluokkineen 

Ohjauksellisen tuen pääluokassa suurin osa kuvatuista vuorovaikutusepisodeista liittyi 

opettamiseen. Oppilaat kuvasivat erilaisia opetustilanteita monipuolisesti. Kuvatut tilanteet 

liittyivät sekä opettajan ja oppilaan kahdenvälisiin opetustilanteisiin että pienryhmätilan-

teisiin. Opettamiseen liittyvissä episodeissa kuvattiin, kuinka oppilas tai oppilaat tarvitsivat 

tukea opetetun asian omaksumisessa tai annettuihin tehtäviin liittyen. Oppilas tai oppilaat 

joko pyysivät apua opettajalta tai opettaja huomasi oppilaan tai oppilaiden tarvitsevan tu-

kea. Seuraavassa esimerkit molemmista tapauksista: 

1) Oppilaat pyytävät neuvoa opettajalta. 

2) He eivät ymmärtäneet tehtävää 

3) Että opettaja selittäisi asian selvemmin. 
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4) Että ehkä selitin liian vaikeasti 

5) Opettaja selittää tehtävän helpommin ja oppilaat ymmärtävät. 

(oppilas 15) 

1) Oppilaat tekevät tehtävää. 

2) Opettaja antoi tehtävän. 

3) Että tehtävä on vaikea. 

4) Opettaja näkee ettei lapset osaa tehtävää. 

5) Opettaja tulee apuun. 

(oppilas 4) 

Oppilaat kuvasivat tehtäviin ja opetettavaan asiaan liittyvien epäselvyyksien lisäksi myös 

muutaman oppilaan ryhmässä annettavaa tukiopetusta. 

1) Erityisopetusta matematiikasta, tukiopetukseen on saapunut 3 huonointa 

oppilasta. 

2) Tunnilla huomattiin, että oppilaat eivät ymmärrä asiaa. 

3) He miettivät opettajan antamia ohjeita. 

4) Hän yrittää miettiä miten opettaisi helpoimmalla tavalla sen. 

5) Oppilaat pääsevät kotiin. 

(oppilas 16) 

Opettamiseen liittyvissä vuorovaikutusepisodeissa opettajan kuvattiin yleensä auttavan 

mielellään ja pyrkivän antamaan apua tarvitsevalle oppilaalle kohdennettua tukea. 

Ohjaukselliseen tukeen liittyen oppilaat kuvasivat opettamisen lisäksi jonkin verran palaut-

teen antamiseen liittyviä vuorovaikutusepisodeja. Nämä kuvatut tilanteet liittyivät kannus-

tamiseen sekä arviointikeskusteluihin. Kannustamiseen liittyvissä episodeissa opettajan 

kuvattiin antavan oppilaalle positiivista palautetta tai rohkaisevan oppilasta kun hän koki 

tehtävän hankalaksi. 

1) opettaja rohkaisee muiden oppilaiden avulla yhtä lukemaan/laskemaan 

2) lukeva/laskeva oppilas ei osannut lukea/laskea 

3) Rohkaisivat lukemaan/laskemaan. iloisia toisen onnistumisesta 
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4) iloinen kun oppilas oppi 

5) oppilas iloitsee oppimisestaan. 

(oppilas 17) 

Arviointikeskusteluihin liittyvissä vuorovaikutusepisodeissa opettaja ja oppilas keskusteli-

vat oppilaan arvosanoista tai koulunkäynnistä yleensä. 

5.1.3 Informaali ja formaali opettaja-oppilasvuorovaikutus 

Sekä informaalit että formaalit vuorovaikutustilanteet sisälsivät tunnetukeen, ohjaukselli-

seen tukeen ja ryhmän organisointiin liittyvää opettaja-oppilasvuorovaikutusta. Vuorovai-

kutuksen eri muodot painottuivat informaaleissa ja formaaleissa tilanteissa eri tavoin (ku-

vio 5). 

 

Kuvio 8. Informaali ja formaali opettaja-oppilasvuorovaikutus 

Informaaleissa vuorovaikutusepisodeissa painottui tunnetuki, johon liittyi yli puolet (54 %) 

kaikista informaaleista opettajan ja oppilaan kohtaamisista. Hiukan alle puolet episodeista 

(45 %) liittyi ryhmän organisointiin. Vain yksi prosentti kuvatuista informaaleista vuoro-

vaikutustilanteista liittyi ohjaukselliseen tukeen. 

Formaaleissa tilanteissa painottui ohjauksellinen tuki, johon liittyi hiukan alle puolet (47 

%) kaikista kuvatuista formaaleista vuorovaikutusepisodeista. Kolmasosa (33 %) epi-

sodeista liittyi tunnetukeen. Formaaleihin tilanteisiin liittyi vähiten (19 %) ryhmän organi-

sointiin liittyviä vuorovaikutusepisodeja. 
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5.2 Tunteet opettajan ja oppilaiden kohtaamisissa 

Oppilaat kuvasivat runsaasti erilaisia opettaja-oppilasvuorovaikutukseen liittyviä tunteita. 

Tunteita kuvattiin 181 vuorovaikutusepisodissa, mikä on hiukan yli puolet (55%) kaikista 

kuvatuista oppilaan ja opettajan kohtaamisista. Yksi vuorovaikutusepisodi saattoi sisältää 

yhden tai useamman tunnekuvauksen. Oppilaat käyttivät vastauksissaan erilaisia tunne-

sanoja ja tunteisiin liittyviä kuvauksia yhteensä 265 kertaa. Oppilaat kuvasivat tunteita 

sekä opettajan että oppilaiden kokemana. Kuvatut tunteet vaihtelivat intensiteetiltään ja 

kestoltaan. Kuvattujen tunteiden valenssi myös vaihteli miellyttävästä epämiellyttävään. 

5.2.1 Tunteet ja niiden valenssi 

Opettaja-oppilasvuorovaikutusepisodeihin liittyi sekä negatiivisia että positiivisia tunteita. 

Oppilaat kuvasivat negatiivisia tunteita hieman useammin (f157, 59 %) kuin positiivisia 

tunteita (f108, 41 %). 

Oppilaat kuvasivat yhteensä 32 erilaista opettaja-oppilasvuorovaikutukseen liittyvää tun-

netta. Näistä valenssiltaan negatiivisia oli 22 ja positiivisia 10. Taulukossa 4 on kuvattuna 

kaikki tutkimusaineistossa esiintyneet tunteet sekä niiden esiintymiskerrat. Tunteet on ja-

oteltu niiden valenssin mukaan negatiivisiin ja positiivisiin. 
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Taulukko 1. Tunteiden esiintymiskerrat ja valenssi 

negatiivinen  positiivinen  

ärtymys 30 toivo 34 

ahdistus 19 tyytyväisyys 32 

hämmennys 19 ilo 25 

tylsyys 15 innostus 7 

suru 11 kiinnostus 4 

nolous 8 helpotus 2 

harmi 8 empatia 2 

välinpitämättömyys 8 hämmästys 1 

pelko 6 turvallisuus 1 

yksinäisyys 5 ylpeys 1 

katumus 5   

turhautuneisuus 5   

epävarmuus 4   

viha 3   

väsymys 3   

huoli 2   

alemmuus 1   

hätä 1   

jännitys 1   

masennus 1   

tyytymättömyys 1   

sääli 1   

yhteensä 157  108 

Negatiiviset tunteet 

Oppilaat kuvasivat useammin negatiivisia kuin positiivisia tunteita. Noin kolme viidesosaa 

kaikista tunnesanoista ja tunnekuvauksista oli valenssiltaan negatiivisia. Opettaja-

oppilasvuorovaikutusepisodeihin liittyi 22 erilaista negatiivista tunnetta. Useimmiten mai-

nitut negatiiviset tunteet olivat ärtymys, ahdistus, hämmennys, tylsyys ja suru. 
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Oppilaat kuvasivat vuorovaikutusepisodeissa ärtymystä 30 kertaa. Sekä opettajien että op-

pilaiden kuvattiin tuntevan ärtymystä tasapuolisesti. Kaksi kolmasosaa ärtymystä ilmentä-

vistä vuorovaikutusepisodeista liittyi puhutteluun. Seuraavassa ärtymystä kuvaavassa esi-

merkissä tunnetta kuvaava ilmaisu on alleviivattu ja tunne sekä sen kokija on nimetty su-

luissa. 

1) Opettaja puhuttelee oppilasta kun hän on tehnyt jotain pahaa tai sit ne vaa 

sopii jostaki jutust 

2) Noku toi lapsi/nuori teki jtn 

3) Kiinostaaki 

4) menee hermo näihi kakaroihi (ärtymys, opettaja) 

5) Oppilas vaa lähtee johon koppii mihi se käsketää 

(oppilas 18) 

Oppilaat kuvasivat ahdistusta ja hämmennystä 19 kertaa. Molemmat tunteet kuvattiin lähes 

yksinomaan oppilaiden tuntemina, vain yhdessä vuorovaikutusepisodissa kuvattiin opetta-

jan tuntemaa ahdistusta. Sekä ahdistus ja hämmennys liittyivät useimmiten tehtävien te-

koon. Seuraavassa esimerkit ahdistusta ja hämmennystä sisältävistä vuorovaikutusepisodis-

ta. 

1) Opettaja neuvoo oppilaita. 

2) Oppilaat eivät osanneet jotain. 

3) ähh. Tää on vaikeeta (ahdistus, oppilas) 

4) he ainakin oppivat kun autan 

5) oppilaat jatkavat tehtäviään. 

(oppilas 19) 

1) Kysymys on vaikea, he eivät ymmärrä. Opettajan selitykset eivät käy jär-

keen. He eivät ymmärrä mitä tämä selittää, Oppilaat eivät ymmärrä opetta-

jan kysymystä ja opettaja yrittää selittää. 

2) Oppilaat tekevät ryhmätyönä opettajan tehtävämonistetta, kunnes törmää-

vät kysymykseen, jota eivät ymmärrä. 

3) Kysymys on vaikea, he eivät ymmärrä. Opettajan selitykset eivät käy jär-

keen. He eivät ymmärrä mitä tämä selittää. (hämmennys, oppilas) Kohta hän 

alkaa varmaan huutaa, kun emme ymmärrä. 
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4) Opettaja yrittää pysyä kärsivällisenä ja selittää yksinkertaisesti eri tavoin, 

että lopulta oppilaat ymmärtäisivät. 

5) Lopulta yksi oppilas ymmärtää mitä opettaja yritti sanoa ja selittää heille 

niin, että hekin ymmärtävät. 

(oppilas 20) 

Myös tylsyys (15 mainintaa) kuvattiin pelkästään oppilaiden kokemana. Tylsyyttä koettiin 

monenlaisissa erilaisissa koulun arjen tilanteissa. Useimmiten oppilaat kokivat tylsyyttä 

opettamiseen liittyvissä vuorovaikutusepisodeissa sekä informaalien keskusteluiden yhtey-

dessä, kuten seuraavassa esimerkissä: 

1) Oppilas ja opettaja juttelevat niitä näitä. 

2) Oppilaalla oli opettajalle asiaa/kysyttävää. 

3) ”Pitikin kysyä .. Nyt oon tässä loppupäivän kuuntelemassa tota.” 

4) ”Hienoa, että oppilaat uskaltavat tulla kysymään. Selitetäänpä nyt perin-

pohjaisesti.” 

5) Opettaja selittää asiaa koko loppuvälitunnin ja oppilas meinaa kuolla tyl-

syyteen. (tylsyys, oppilas) 

(oppilas 21) 

Oppilaat mainitsivat surun 11 kertaa. Myös surua oli kuvattu pelkästään oppilaiden koke-

mana. Surun tunteminen liittyi lähes aina yksinäisyyteen tai kiusaamisen kohteena olemi-

seen. 

1) Hänet ((nuoli opettajan kanssa puhuvaan oppilaaseen)) on jätetty ulko-

puoliseksi. Opettaja tuli kysymään onko kaikki ok. 

2) Siitä, että jotkut eivät halua kolmatta mukaan. 

3) On todella surullinen (suru, oppilas) joutuessaan olemaan yksin. 

4) Opettaja haluaa, ettei kukaan jää yksin. 

5) Oppilaat joutuvat sopimaan asian 

(oppilas 22) 
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Positiiviset tunteet 

Noin kaksi viidesosaa oppilaiden kuvaamista tunteista oli valenssiltaan positiivisia. Positii-

visista tunteista yleisimpiä olivat toivo, tyytyväisyys ja ilo. Jokainen edellä mainitusta tun-

teesta esiintyi vuorovaikutusepisodeissa yli kymmenen kertaa. 

Toivo esiintyi opettaja-oppilasvuorovaikutusepisodeissa 34 kertaa. Sekä opettajan että op-

pilaiden kuvattiin tuntevan toivoa. Toivon tunne liittyi esimerkiksi tilanteisiin, joissa oppi-

las koki tarvitsevansa tukea opettajalta ja toivoi, että opettaja pystyisi auttamaan häntä. 

Tällöin tuen tarve liittyi useimmiten sosiaalisen ongelmatilanteen ratkaisemiseen tai jo-

honkin tiedolliseen ongelmaan. Useimmin se mainittiin puhutteluiden ja ongelmatilantei-

den yhteydessä. 

1) Opettaja puhuu oppilaalle 

2) Poika selitti että kaksi tyyppiä tuolla kiusaavat häntä 

3) kumpa opettaja auttaisi (toivo, oppilas) 

4) mitäs tällä kertaa 

5) opettaja menee puhumaan tyypeille. 

(oppilas 23) 

Tyytyväisyys mainittiin opettajan ja oppilaan kohtaamisissa yhteensä 32 kertaa. Sekä opet-

tajan että oppilaiden kuvattiin tuntevan tyytyväisyyttä Opettajan kuvattiin kokevan sitä 

useammin kuin oppilaiden. Tyytyväisyyttä ilmeni lähes kaikenlaisissa vuorovaikutustilan-

teissa, mutta puhutteluun se ei kuitenkaan liittynyt kertaakaan. Tyytyväisyys kuvattiin eri-

tyisesti opettajan kokemana erilaisissa opettamiseen ja neuvomiseen liittyvissä tilanteissa. 

1) Opettaja opettaa oppilaille jotain, mitä oppilas ei osannut. 

2) Oppilas ei osannut joitakin asioita, joten opettaja tuli auttamaan. 

3) Kuuntelevat opettajaa. 

4) Opettajalla on hyvä mieli (tyytyväisyys, opettaja), koska hän saa auttaa 

oppilasta. 

5) Oppilas tajuaa asian. 

(oppilas 24) 

Ilo esiintyi vuorovaikutusepisodien kuvauksissa 25 kertaa. Sekä opettajan että oppilaiden 

kuvattiin tuntevan iloa. Iloa ei koettu ristiriitoihin eikä puhutteluun liittyvissä vuorovaiku-
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tustilanteissa. Opettamiseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ilo mainittiin vain kerran 

opettajan kokemana. Ilo esiintyi useimmiten opettajan ja oppilaan informaalin vuorovaiku-

tuksen yhteydessä, kuten seuraavassa esimerkissä: 

1) Opettaja ehkä kiittää oppilasta, joka oli auttanut häntä pystyttämään kori-

pallotelineen.  

2) Oppilaat olivat halunneet uuden koripallotelineen ja opettaja oli tarvinnut 

apua. 

3) Tietysti hän oli iloinen (ilo, oppilas), koska sai auttaa opettajaa. 

4) On iloinen (ilo. opettaja) koska oppilas auttoi häntä. 

5) – 

(oppilas 25) 

5.2.2 Opettajan ja oppilaan tunteet 

Oppilaat kuvasivat sekä opettajan että oppilaan tuntemuksia vuorovaikutustilanteissa. Ku-

viosta 6 käy ilmi, että kaksi kolmasosaa (178) kaikista mainituista tunnekokemusten ku-

vauksista oli oppilaiden tunteita. Opettajan tunteita kuvattiin huomattavasti vähemmän 

(87). 

 

Kuvio 9. Opettajan ja oppilaan tunnekokemusten määrä ja valenssi 

Oppilaat kuvasivat oppilaiden kokemia negatiivisia tunteita huomattavasti enemmän kuin 

positiivisia. Noin kaksi kolmasosaa (118) kaikista oppilaiden tuntemuksista oli valenssil-
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taan negatiivisia. Yleisimmät oppilaiden kokemina mainitut negatiiviset tunteet olivat 

hämmennys, ahdistus, tylsyys, ärtymys ja suru. Nämä tunteet esiintyivät oppilaaseen liitty-

en vähintään kymmenen kertaa. 

Positiivinen tunne yhdistettiin oppilaaseen 60 kertaa, mikä oli kolmasosa kaikista oppilai-

siin liitetyistä tunnekokemuksista. Positiivisista tunteista oppilaisiin oli liitetty useimmiten 

toivo, ilo ja tyytyväisyys. Nämä tunteet oli mainittu oppilaiden kokemana vähintään kym-

menen kertaa. 

Oppilaiden kuvaamissa vuorovaikutusepisodeissa opettajat kokivat enemmän positiivisia 

kuin negatiivisia tunteita. Valenssiltaan positiivisia tunteita mainittiin opettajan kokemana 

49 kertaa. Opettajan kuvattiin tuntevan negatiivisia tunteita 38 kertaa. 

Yli puolet opettajiin liitetyistä tunnekokemuksista oli positiivisia. Useimmiten opettajaan 

liitettyjä positiivisia tunteita olivat tyytyväisyys, ilo ja toivo. Nämä mainittiin vähintään 

kymmenen kertaa opettajan kokemana. 

Opettajiin liitetyistä tunnekokemuksista alle puolet oli negatiivisia. Yleisin opettajaan lii-

tetty negatiivinen tunne oli ärsytys (16 mainintaa). Harmi, välinpitämättömyys ja turhau-

tuminen olivat muutamalla maininnalla seuraavaksi yleisimmät opettajan kokemiksi maini-

tut negatiiviset tunteet. 
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6 Pohdinta 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella sen reliabiliteetin ja validiteetin kautta. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta. Tutkimusta voidaan pitää reli-

aabelina, kun tutkimusta toistettaessa saadaan sama tulos. (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 

2013, 231.) Reliabiliteetin käsitettä on perinteisesti käytetty määrällisen tutkimuksen luo-

tettavuuden tarkastelussa. Se on kuitenkin käyttökelpoinen myös laadullisen sisällönana-

lyysin menetelmin tehdyn tutkimuksen arvioinnissa. (Schreier, 2012, 166–167.) 

Laadullisen sisällönanalyysin yhteydessä reliabiliteetilla tarkoitetaan ensisijaisesti johdon-

mukaisuutta. Analyysin johdonmukaisuutta voidaan testata joko käyttämällä analyysivai-

heessa kahta tutkijaa tai analysoimalla aineisto tai osa siitä uudelleen eri ajankohtana. 

(Schreier, 2012, 172–173.) Tässä tutkimuksessa käytetty kuvapohdintatehtävä on testattu 

ennen aineistonkeruuta. Testasin aineiston analyysissä käytetyn analyysirungon ennen var-

sinaista analyysiä analysoimalla 44 vuorovaikutusepisodia. Analyysirungon testaamisen 

yhteydessä tarkensin kategorioiden kriteereitä. Olen myös pyrkinyt varmistamaan analyy-

sirungon virheettömyyttä ja kriteerien johdonmukaisuutta keskustelemalla työni ohjaajan 

kanssa. Analyysirungon johdonmukaisuutta olen testannut analysoimalla osan tutkimusai-

neistosta uudelleen. 

Yksi tutkimuksen luotettavuuden kriteereistä on riippuvuus. Riippuvuudella tarkoitetaan 

sitä, että tutkimuksessa on noudatettu tieteellisen tutkimuksen toteuttamista yleisesti ohjaa-

via periaatteita (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 139). Tieteellinen tutkimus voi olla uskottavaa 

vain, jos se on tehty hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen (Varantola, 2013, 6). 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyy myös tutkimusprosessin julkisuus ja tutki-

musprosessin yksityiskohtainen raportointi (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 142). Olen keskus-

tellut tutkimuksen eri vaiheista ohjaajani ja pro gradu -ryhmän opiskelijoiden kanssa. Olen 

myös pyrkinyt kirjoittamaan tutkimuksen eri vaiheet mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja 

selkeästi. 
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6.2 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimuksen eettisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkija on huomioinut tutkimusprosessiin 

liittyvät monenlaiset eettiset kysymykset. Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on 

eettisesti hyvän tutkimuksen edellytys. (Hirsjärvi et al., 2013, 23.) Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön asettama tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut yhdessä suomalaisen tie-

deyhteisön kanssa tutkimuseettiset ohjeet, jotka koskevat hyvää tieteellistä käytäntöä ja sen 

loukkausepäilyjen käsittelemistä. Nämä ohjeet käsittelevät muun muassa tutkimuksen eri 

vaiheisiin liittyvää rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta sekä muiden tutkijoiden työn 

kunnioittamista. (Varantola, 2013, 4–7.) Hyvän tieteellisen käytännön vastaista on esimer-

kiksi muiden tutkijoiden osuuden vähättely, puutteellinen viittaaminen ja huolimattomuus 

käytettyjen menetelmien ja tutkimustulosten raportoinnissa (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 

133). Myös tiedonhankintatavat ja koejärjestelyt voivat aiheuttaa eettisiä ongelmia. Tutki-

muksen lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisten itsemääräämisoi-

keutta kunnioitetaan antamalla tutkittavien päättää itse, haluavatko he osallistua tutkimuk-

seen. (Hirsjärvi et al., 2013, 25.) Tutkija itse on ensisijaisesti vastuussa hyvän tieteellisen 

käytännön noudattamisesta (Varantola, 2013, 7). 

Olen pyrkinyt huomioimaan tutkimuksen eettisyyden tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tut-

kimukseen osallistuminen oli oppilaille vapaaehtoista. Oppilaita ja heidän vanhempia in-

formoitiin ennen tutkimusta ja heiltä saatiin tarvittavat luvat. Olen säilyttänyt tutkimuksen 

aineiston niin, että ulkopuolisilla ei ole ollut mahdollisuutta päästä käsiksi siihen. Olen 

myös johdonmukaisesti viitannut käyttämäni tiedon alkuperäislähteisiin. Tutkimuksen tu-

lokset olen raportoinut siten, että tutkittavien anonymiteetti säilyi. 

6.3 Tulokset aiemman kirjallisuuden valossa 

Tulokset osoittavat, että oppilaat liittivät opettaja-oppilasvuorovaikutuksen monenlaisiin 

koulun arjen tilanteisiin. Merkittävin osa opettajan ja oppilaan välillä kuvatuista vuorovai-

kutusepisodeista liittyi tunnetukeen. Tunnetuki liittyi useimmiten opettajan oppilaalle an-

tamaan tukeen erilaisissa ongelmatilanteissa, kuten kiusaamiseen ja riitojen selvittelyyn 

liittyvissä episodeissa. Aiemman tutkimuksen mukaan opettajalta saatu tunnetuki lisää op-

pilaiden sosiaalisia taitoja (Mashburn et al., 2008), vähentää vertaissuhteiden ongelmia 

(Luckner & Pianta, 2011) ja on yhteydessä oppilaiden välisiin positiivisiin vertaissuhteisiin 

(Ruzek et al., 2016). Opettajan antaman tunnetuen on myös havaittu vähentävän ongelma-
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käyttäytymistä (Wilson, Pianta, & Stuhlman, 2007). Opettajan tarjoama tunnetuki edistää 

oppimistuloksia (Pianta & Stuhlman, 2004) ja lisää oppilaan autonomiaa päivittäisissä toi-

minnoissa sekä parantaa motivaatiota sekä opiskeluun kiinnittymistä (Ruzek et al., 2016). 

Oppilaat toivat esille myös tilanteita, joissa kokivat että heitä oli kohdeltu epäoikeudenmu-

kaisesti. Nämä tilanteet liittyivät pääasiassa kokeen arviointiin liittyviin epäselvyyksiin. 

Aiemman tutkimuksen perusteella oppilaiden kokemukset epäoikeudenmukaisuudesta liit-

tyvät usein kokeiden arviointiin (Horan, Chory, & Goodboy, 2010). Opettajat eivät aina 

toimi johdonmukaisesti koulun arjen tilanteissa (Gordon & Savolainen, 2006, 57). 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että oppilaat tekevät aktiivisesti aloitteita opettaja-

oppilasvuorovaikutuksessa. Välitunnille sijoittuvissa vuorovaikutusepisodeissa opettajan 

aloitteellisuutta kuvattiin hiukan oppilaan aloitteellisuutta enemmän, mutta oppitunneilla 

oppilaiden aloitteita kuvattiin opettajan aloitteita useammin. Kaiken kaikkiaan oppilaan 

tekemiä aloitteita raportoitiin opettajan aloitteita useammin. Aiemman tutkimuksen perus-

teella opettajat tyypillisesti dominoivat puheen määrää oppitunneilla. Opettajajohtoisessa 

opetuksessa oppilaiden osuus puheesta jää alle kolmasosaan (Kumpulainen & Wray, 2004, 

46). Ero aiempaan tutkimukseen selittyy osittain sillä, että formaalia tilannetta esittävä 

kuva liittyi pienryhmätilanteeseen. Lisäksi nykykoulu on lisääntyvässä määrin siirtymässä 

täysin opettajajohtoisesta opetuksesta malliin, jossa myös oppilaiden rooli on aktiivinen 

(Vepsäläinen, 2007, 156). Opettajat pyrkivät toiminnallaan johdattamaan vuorovaikutusta 

haluamaansa suuntaan. Vaikka opettajan tulisi pyrkiä noudattamaan oppitunnin suunnitel-

maa, on tärkeää, että hän huomioi oppilaiden tarpeet vastaamalla heidän tekemiin aloittei-

siin. (Vepsäläinen, 2007, 156, 176.) Oppilaiden tekemät aloitteet formaalissa tilanteessa 

olivat useimmiten opettajalle suunnattuja kysymyksiä, joiden kautta oppilaat ilmaisivat 

tarvitsevansa ohjauksellista tukea. Oppiminen edellyttää oppilaiden aktiivista osallistumis-

ta oppitunneilla ja oppilaiden tekemät kysymykset ja tarkennukset ovat merkittäviä yhtei-

sen tiedon rakentumisen kannalta (Emanuelsson & Sahlstrom, 2008). Rohkaisemalla oppi-

laita aloitteentekoon opettaja voi antaa oikea-aikaista ohjauksellista tukea (Maloch & 

Beutel, 2010). 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että informaali opettaja-oppilasvuorovaikutus liittyy 

useimmiten tilanteisiin, joissa opettaja antaa oppilaalle tunnetukea. Ohjauksellista tukea 

puolestaan kuvattiin informaalissa tilanteessa hyvin vähän. Oppilaat hakevat stressaaviin 

tilanteisiin tukea todennäköisemmin luokkahuoneen ulkopuolella kahdenvälisissä keskus-
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teluissa opettajan kanssa (Jones, 2008). Välitunneilla tapahtuu myös enemmän konflikteja 

kuin muissa koulun arjen tilanteissa (Booren, Downer, & Vitiello, 2012). Aiemman tutki-

muksen perusteella on tärkeää, että opettaja tukee oppilasta stressaavissa tilanteissa. Opet-

tajan informaaleissa vuorovaikutustilanteissa antama tunnetuki lisää oppilaan tyytyväisyyt-

tä ja parantaa oppimismotivaatiota. (Jones, 2008.) Informaali opettajan ja oppilaan välinen 

vuorovaikutus on merkityksellistä oppimisen kannalta. Oppimiseen liittyvien keskustelujen 

lisäksi informaalit opettajan ja oppilaan kohtaamiset luovat mahdollisuuden tunnepitoiselle 

vuorovaikutukselle. (Jia, Li, & Titsworth, 2015.) 

Opettaja-oppilasvuorovaikutuksen laatua kuvattiin samansuuntaisesti formaalissa ja infor-

maalissa tilanteessa. Molemmat tilanteet sisälsivät opettajan oppilaalle antamaa tunnetu-

kea, ryhmän organisointia ja ohjauksellista tukea. Vuorovaikutuksen laadun painotukset 

kuitenkin erosivat toisistaan. Formaaleissa tilanteissa pääpaino oli ohjauksellisella tuella ja 

informaalissa tilanteessa painottui tunnetuki. 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että tunteilla on merkittävä rooli opettaja-

oppilasvuorovaikutuksessa. Oppilaat liittivät erilaisia tunnekokemuksia hiukan yli puoleen 

kaikista raportoiduista vuorovaikutusepisodeista, vaikka tutkimuksen tehtävänannossa ei 

pyydetty erittelemään vuorovaikutukseen liittyviä tunteita. 

Aiemman tutkimuksen perusteella sekä opettajat että oppilaat kokevat monipuolisesti eri-

laisia tunteita kouluympäristössä (Hosotani & Imai-Matsumura, 2011; Pekrun et al., 2002). 

Tutkimukseni tulokset olivat samansuuntaisia tämän havainnon kanssa. Oppilaat kuvasivat 

runsaasti sekä negatiivisia että positiivisia tunteita koulussa tapahtuvaan opettaja-

oppilasvuorovaikutukseen liittyen. Useimmin mainitut tunteet olivat toivo, tyytyväisyys, 

ärtymys, ilo, ahdistus, hämmennys ja tylsyys. Myös Pekrun et al. (2002) tutkimuksissa 

ahdistus, toivo, ilo ja tylsyys olivat useimmiten mainittujen tunteiden joukossa. 

Tutkimuksessani oppilaat raportoivat enemmän epämiellyttäviä kuin miellyttäviä tunteita 

opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa. Lisäksi kuvattujen negatiivisten tunteiden kirjo oli 

laajempi kuin positiivisten tunteiden. Tutkimuksessani analysoin pelkästään tunneilmaisuja 

sisältäneiden vuorovaikutusepisodien valenssin, joka osaltaan voi selittää eroa aiempaan 

tutkimukseen. Toisaalta oppilaat saattoivat tutkimuksessa tuoda herkemmin esiin negatii-

vista vuorovaikutusta kuvaavia poikkeavia tilanteita. Tutkimuksen kohteena olleet oppilaat 

olivat 12–13 ja 15–16 -vuotiaita, mikä osaltaan voi vaikuttaa tutkimustuloksiin. Kyseiseen 
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ikäkauteen liittyy varhaisnuoruudessa alkava puberteetti, jolloin nuoren kehityshaasteena 

on vertaisryhmään kiinnittyminen ja itsenäistyminen. 

Aiemman tutkimuksen perusteella opettajat kokevat opettaja-oppilasvuorovaikutuksessa 

enemmän negatiivisia kuin positiivisia tunteita (Prosen, Smrtnik Vitulic, & Poljsak Skra-

ban, 2011). Tässä tutkimuksessa oppilaat kuitenkin kuvasivat enemmän opettajan positiivi-

sia kuin negatiivisia tuntemuksia. Ero voi johtua siitä, että opettajat pyrkivät säätelemään 

tunteitansa ja eivät aina ilmaise näkyvästi kokemiaan epämiellyttäviä tunteita. Taitava 

opettaja hyödyntää opetuksessa tunnetaitojaan ja tarvittaessa pyrkii säätelemään tunteitaan 

(Hosotani & Imai-Matsumura, 2011). 

6.4 Seuraukset opettaja-oppilasvuorovaikutuksen kehittämiselle 

Tämän tutkimuksen perusteella opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus ei rajoitu pel-

kästään opettamiseen ja oppitunteihin. Opettajien tulisi tarjota oppilaille mahdollisuuksia 

myös luokkahuoneen ulkopuoliseen vuorovaikutukseen. Tässä tutkimuksessa informaalit 

vuorovaikutusepisodit sijoittuivat pääasiassa välitunnille. Informaalia vuorovaikutusta voi 

esiintyä myös esimerkiksi koulun käytävillä ja ruokailun yhteydessä. Myös opettajan ja 

oppilaan vaihtamat viestit ja sähköpostit ovat osa informaalia vuorovaikutusta. Informaalin 

vuorovaikutuksen yhteydessä opettajalle tarjoutuu erityinen mahdollisuus tunnetuen tar-

joamiseen oppilaalle. 

Oppilaat tarvitsevat opettajan tukea erityisesti erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisuun. 

Tutkimukseni perusteella ongelmatilanteet liittyivät sosiaalisiin ongelmiin, kuten kiusaa-

miseen ja riitoihin. Oppilas kokee saavansa tukea, kun opettaja kuuntelee ja osoittaa ym-

märtävänsä oppilaan huolen (Jia et al., 2015). Olisikin tärkeää, että opettaja pysähtyisi 

kuuntelemaan oppilaiden aloitteita ja osoittaisi empatiaa oppilasta kohtaan. Kun oppilas 

kokee saavansa tukea, hän todennäköisesti uskaltaa pyytää opettajan apua mahdollisissa 

myöhemmissä ongelmatilanteissa. 

Tämän tutkimuksen perusteella positiiviset ja negatiiviset tunteet liittyvät opettaja-

oppilasvuorovaikutukseen. Opettaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, millaisena 

oppilas kokee kohtaamiset opettajan kanssa ja millaiseksi myöhemmät vuorovaikutustilan-

teet oppilaan kanssa muodostuvat. Koulun tulisi olla oppimisympäristönä turvallinen. Tur-

vallinen koulukontekstia antaa tilaa kaikenlaisille tunteille (Rantala, 2006b, 9). Myös nega-
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tiivisten tunteiden ilmaisua tulisi voida harjoitella (Rantala, 2006a, 136). Oppimisen kan-

nalta sekä negatiivisilla että positiivisilla tunteilla on merkitystä. Oppimisen yhteydessä 

koetut positiiviset tunteet voivat johtaa myönteisen oppimisen kehään, minkä seurauksena 

oppilas menestyy jatkossakin opinnoissaan. (Rantala, 2006a, 132.) 

Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu oppilaan sukupuolen vaikutusta siihen, miten hän kuvasi 

opettaja-oppilasvuorovaikutusta. Tämä voisi olla yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe. Li-

säksi voisi olla mielenkiintoista selvittää, vaihteleeko opettajan tarjoama tuki tyttöjen ja 

poikien kohdalla. 
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