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Opetus ja erityisopetus ovat muuttuneet inklusiiviseen suuntaan sekä Suomessa että kansainvä-

lisesti. Inkluusion periaatteen mukaisesti jokaisella oppilaalla on tasavertainen oikeus saada 

tarvitsemansa oppimisen tuki omassa luokassaan. Inkluusio on tuonut kouluille ja opettajille 

haasteen sen toteuttamiseen käytännössä. Yhteisopetus onkin nähty yhdeksi lupaavaksi kei-

noksi toteuttaa inklusiivista opetusta, tuoda oppilaiden tarvitsema tuki yleisopetukseen sekä 

kohdata entistä moninaisempi oppilasjoukko. Aiempi tutkimus on painottunut tutkimaan opet-

tajien kokemuksia yhteisopetuksesta, vähemmän on tutkittu oppilaiden kokemuksia yhteisope-

tuksesta. Tutkimukseni tavoite onkin tuoda yhteisopetusluokassa opiskelevien oppilaiden ääni 

kuuluviin.  

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää oppilaiden kokemuksia yhteisopetusluokassa opiskelusta. 

Lisäksi tutkimus selvittää oppilaiden kokemuksia oppimisen tukemisesta yhteisopetusluokassa. 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu yhteisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen tar-

kasteluun. Yhteisopetuksella tarkoitetaan tutkimuksessa opettajien välistä yhteistyötä, joka 

ulottuu koko opetusprosessiin opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta arviointiin asti. Lisäksi 

yhteisopetus määrittyy yhdeksi inklusiivisen opetuksen malliksi.  

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka lähestymistapa on fenomenologinen. Tutkimus-

aineisto koostuu seitsemän oppilaan teemahaastattelusta ja 39 oppilaan piirustuksesta ja se on 

analysoitu fenomenologista analyysimenetelmää käyttäen. Fenomenologisen analyysin loppu-

tuloksena teemahaastatteluista on rakennettu yleinen merkitysverkosto, joka koostuu seitse-

mästä sisältöalueesta: opiskelu yhteisopetusluokassa, opettajien toiminta ja opetus, ilmapiiri, 

oppiminen, fyysinen oppimisympäristö, oppilaiden määrä sekä oppimisen tuki.  

Tutkimustulosten mukaan oppilaat kokevat yhteisopetukseen liittyvän sekä hyötyjä että haas-

teita. Oppilaiden kokemia hyötyjä ovat laaja kaveripiiri, opetuksen laadun parantuminen ja ope-

tuksen monipuolistuminen, lisääntynyt apu, opettajien mahdollisuus jakaa roolejaan ja tehtävi-

ään, kahden opettajan tuoma turvallisuudentunne sekä salliva ilmapiiri oppimisen tukemiseen. 

Oppilaiden kokemat haasteet liittyvät suuren oppilasmäärän mukaansa tuomiin työrauhaongel-

miin ja opettajien ristiriitaiseen toimintaan. Tutkimuksen fenomenologisesta luonteesta johtuen 

tutkimustulokset ovat kontekstisidonnaisia, eikä niitä voida yleistää. Tutkimuksen tulokset tar-

joavat kuitenkin tietoa yhteisopetuksesta, jonka avulla opettajat voivat kehittää yhteisopetus-

taan. 

Avainsanat: Yhteisopetus, inklusiivinen opetus, fenomenologinen tutkimus 
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1 Johdanto  

Erityisopetus ja opettajan työ ovat olleet muutoksessa niin Suomessa kuin kansainvälisesti in-

kluusion myötä (Conderman, Bresnahan & Pedersen 2009, 17; Murawski 2010, 7, Takala, 71). 

Koulutusuudistusten ja tukea tarvitsevien oppilaiden määrän lisääntyminen on pakottanut kou-

lut löytämään uusia opetusmalleja, jotta saataisiin täytettyä monenlaisten oppijoiden tarpeet 

yleisopetuksessa (Murawski 2010, 7). Inkluusion periaatteen mukaan kaikilla oppilailla on tasa-

arvoinen oikeus osallisuuteen ja opiskeluun omassa lähikoulussaan. Osa oppilaista kuitenkin 

tarvitsee tukea koulunkäyntiin. (Murawski 2010, 7, 11; Takala 2016, 13.) Vuonna 2007 ope-

tusministeriö julkaisi Erityisopetuksen strategian, joka painotti inkluusiota ja varhaista tukea. 

Lähtökohtaisesti oppilaan tarvitsema tuki tulisi antaa yleisopetuksessa, oppilaan omassa lähi-

koulussa. (Opetusministeriö 2007, 55.) Myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

mukaan peruskoulua tulisi kehittää inkluusioperiaatteen mukaisesti (Opetushallitus 2016, 18). 

Tuen kolmiportaisuuden myötä erityisopetus muuttui Suomessa inklusiivisemmaksi ja tarve 

henkilökunnan yhteistyölle on suurempi (Takala 2016, 33). Inkluusio ja tuen kolmiportainen 

malli ovat haastaneet opettajat löytämään keinoja niiden toteuttamiseen käytännössä. Oppimi-

sen ja hyvinvoinnin tuki. Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta selvisi, että monenlainen 

opettajien yhteistyö, kuten yhteisopetus, on kouluissa käytössä oppimisen tukikeinona (Ope-

tusministeriö, 2014, 38). Yhteisopetus on yksi keino toteuttaa kolmiportaisen tuen mallia (Ope-

tushallitus 2016, 65, 68; Opetusministeriö 2007, 56; Opetusministeriö, 2014, 31) sekä inklusii-

vista opetusta (Conderman ym. 2009, 17; Cook & Friend 1995; Magiera & Zigmond 2005, 79; 

Murawski 2010, 12; Saloviita & Takala 2010, 394). 

Yhteisopetuksessa kaksi tai useampi pedagoginen ammattilainen opettaa yhdessä samassa fyy-

sisessä tilassa heterogeenistä oppilasryhmää. Opettajat toteuttavat yhteisopetusta monin eri ta-

voin ja yhteisopetus on saanut monenlaisia muotoja. (Cook & Friend, 1995; Morocco & Aqui-

lar, 2002; Rice & Zigmond, 2000; Thousand, Villa & Nevin 2006.) Yhteisopetuksen avulla 

kahden opettajan on mahdollista kokeilla sellaisia opetusmuotoja, mitä heillä ei olisi mahdol-

lista kokeilla yksin (Murawski 2010, 29–40). 

Yhteisopetusta on tutkittu sekä Suomessa että kansainvälisesti. Erityisesti opettajien kokemuk-

sien perusteella on selvitetty yhteisopetuksen hyötyjä ja haasteita sekä käytössä olevia yhteis-

opetuksen muotoja. Tutkimusten mukaan opettajat suhtautuvat positiivisesti yhteisopetukseen 

(Austin 2001, 250; Saloviita & Takala 2010, 394). Saloviidan ja Takalan (2010) tutkimuksessa 
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vain 5 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yhteisopettajista kertoi yhteisopetukseen liittyvän 

negatiivisia kokemuksia. Opettajat kokevat yhteisopetuksella olevan monia hyötyjä, kuten li-

sääntynyt aika ja mahdollisuus oppilaan tukemiseen, opettajien ammatillinen kehitys sekä työ-

taakan jakaminen toisen opettajan kanssa. Opettajien mukaan yhteisopetukseen liittyy myös 

haasteita, ja niistä suurimpana opettajat ovat nostaneet esiin yhteisen suunnitteluajan puutteen 

(Ahtiainen, Beirad, Hautamäki, Hilasvuori & Thuneberg 2011, 38; Scruggs, Mastropieri, & 

McDuffie 2007, 404; Thousand ym. 2006, 245). Opettajat siis kokevat yhteisopetuksen olevan 

tehokas työtapa, mutta tutkimustuloksia yhteisopetuksen vaikutuksista oppilaiden oppimiseen 

ja oppimistuloksiin on puolestaan tutkittu varsin vähän. 

Yhteisopetuksen tutkimus on painottunut opettajien näkökulmaan ja oppilaiden kokemuksia 

yhteisopetuksesta on tutkittu vähemmän. Tästä syystä haluan selvittää oppilaiden näkökulmaa 

ja heidän kokemuksiaan yhteisopetuksesta ja tällä tavalla edistää omalta osaltani yhteisopetuk-

sen tutkimusta. Oppilaiden kokemukset voivat tarjota yhteisopetuksesta arvokasta tietoa, jonka 

avulla yhteisopetusta ja opetusta voidaan kehittää toimivammaksi, mikä puolestaan voi edistää 

oppilaiden oppimista ja hyvinvointia. 

Olen tutustunut yhteisopetukseen opintojeni kautta ollessani harjoittelussa useammassa yhteis-

opetusluokassa sekä tehdessäni erilaisia havainnointitehtäviä. Lisäksi olen tehnyt kandidaatin-

tutkielman yhteisopetuksesta, ja tämän työn luku 3 perustuu kandidaatintyöhöni (Hyyryläinen 

2015). Tutustuessani yhteisopetukseen olen saanut yhteisopetuksesta positiivisen kuvan sekä 

opettajilta että oppilailta. Opettajat ovat kertoneet, kuinka mahtava ja toimiva työtapa yhteis-

opetus on. Olen myös itse kokeillut yhteisopetusta opetusharjoittelussa ja omakohtaisesti koke-

nut, kuinka voimaannuttavaa voi olla, kun opettajan työtaakkaa voi jakaa toisen opettajan 

kanssa. Kokemusteni perusteella haluaisin tulevaisuudessa työskennellä yhteisopettajana ja tä-

män tutkimuksen avulla haluan saada lisää tietoa yhteisopetuksesta ja taitoja toimia yhteisopet-

tajana. Vaikka ennakkokäsitykseni yhteisopetuksesta on positiivinen, haluan avoimin, mutta 

myös kriittisin mielin lähteä tutkimaan aihetta lisää. Haluan selvittää, onko yhteisopetus todella 

niin toimiva työtapa, kuin opettajat antavat ymmärtää.  

Tämän pro gradu -tutkielman tavoite on tutustua yhteisopetukseen ja selvittää oppilaiden koke-

muksia yhteisopetusluokassa opiskelusta. Tarkoituksena on selvittää oppilaiden kokemuksia 

kahden tutkimuskysymyksen avulla. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on sel-



6 

 

vittää, millaisia kokemuksia oppilailla on yhteisopetuksesta. Toisen tutkimuskysymyksen tar-

koituksena puolestaan on selvittää, millaisia kokemuksia oppilailla on oppimisen tukemisesta 

yhteisopetusluokassa. 

Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen ja lähestymistavaltaan fenomenologinen. Tutkimus-

aineisto on kerätty teemahaastattelemalla oppilaita, jotka opiskelivat tai olivat aiemmin opis-

kelleet yhteisopetusluokassa. Haastattelujen lisäksi tutkimusaineisto koostuu oppilaiden piirus-

tuksista, joissa he kuvaavat yhteisopetuksen hyviä ja huonoja puolia. Tutkimusaineiston ana-

lyysimenetelmänä on käytetty fenomenologista analyysiä.  
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2 Inklusiivinen koulu 

Tavoitteena nykyisessä erityisopetuksessa on inkluusio, eli kaikille avoin koulu, jossa jokainen 

oppilas saa tarvitsemansa tuen yleisopetuksessa, omassa lähikoulussaan (Murawski 2010, 7, 

11; Opetusministeriö 2007; 16; Opetushallitus 2016, 61; Takala 2016, 13). Kuitenkin Suomessa 

erillistä erityisopetusta on vielä paljon, sillä erityisen tuen oppilaista 38 prosenttia opiskeli ko-

koaikaisesti erityisryhmässä vuonna 2016 (Tilastokeskus 2017). Tästä voidaan päätellä, että 

inkluusion tavoitetta ei ole vielä Suomessa täysin saavutettu.  

Inkluusion tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle koulutukseen pääsy, pyrkimys parantaa ope-

tuksen laatua ja taata kaikille valmiudet elämää ja jatkokoulutusta varten sekä hyvän oppimis-

ympäristön ja yksilöllisen tuen tarjoaminen. Hyvällä oppimisympäristöllä ja yksilöllisellä tuella 

tarkoitetaan sitä, että opetuksen lähtökohtana ovat oppilaiden yksilölliset tarpeet, oppimisen 

esteiden poistaminen ja riittävän tuen antaminen kaikille oppilaille, jolloin jokaisen oppilaan 

on mahdollista saavuttaa hyviä oppimistuloksia. (Janney & Snell 2010, 215; Odom, Buysse & 

Soukakou 2011, 345; Opetusministeriö 2007; 20.) Näiden tavoitteiden toteutuminen edellyttää 

kaikille oppilaille yhteisiä aktiviteetteja ja he tietävät, kuinka suhtautua toisiinsa ja kuinka olla 

toimivassa vuorovaikutuksessa (Janney & Snell 2010 215).  

Inklusiivisessa ympäristössä tukea tarvitsevat oppilaat eivät leimaudu erityisoppilaiksi, sillä 

kaikki opettajat tekevät yhteistyötä vastatakseen oppilaiden tarpeisiin. Inklusiivisessa koulussa 

erilaisuuden hyväksyntä lisääntyy, sillä sekä opettajat että oppilaat toimivat yhteistyössä ja op-

pivat toistensa heikkouksista ja vahvuuksista. Inklusiivinen koulu myös auttaa rakentamaan 

suhteita niin oppilaiden kuin opettajien välillä. (Murawski 2010, 8.) Onnistunut, oppilaita hyö-

dyttävä inkluusio edellyttää yhteistyötä aikuisten välillä. Se myös edellyttää kouluhallinnolta 

riittäviä resursseja opettajien koulutukseen, valmennukseen ja yhteistyöhön sekä riittävästi yh-

teistä suunnitteluaikaa, jotta opettajat olisivat mahdollisimman valmiita opettamaan luokkaa, 

jossa on monenlaisia oppilaita ja monenlaisia tuen tarpeita. (Odom ym. 2011, 348.)  

Inkluusio on kehittynyt vähitellen segregaatiosta ja integraatiosta, mutta kaikkia kolmea toteu-

tetaan yhä tänäkin päivänä. Segregaatiolla tarkoitetaan tukea tarvitsevien oppilaiden erillistä 

opetusta ja heidän erottamistaan muista oppilaista. Oppilas voi esimerkiksi opiskella erityisluo-

kassa tai sairaalakoulussa, jolloin oppilas opiskelee kokoaikaisesti erityisluokassa tai -koulussa, 

eikä osallistu yleisopetukseen millään tavalla. Segregaatiota on myös tilanne, jossa oppilaalle 
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on järjestetty henkilökohtainen avustaja sekä säännöllisesti laaja-alaista erityisopetusta yleis-

opetukseen. Integraatiossa oppilas puolestaan opiskelee pääsääntöisesti erityisluokalla, mutta 

tietyillä oppitunneilla hän osallistuu yleisopetukseen. Integraatiolla voidaan myös tarkoittaa op-

pilaan siirtämistä kokonaan yleisopetuksen luokkaan, jolloin hänellä edelleen voi olla erityisen 

tuen päätös tietyissä oppiaineissa, mutta riittävät tukitoimet annetaan yleisopetuksessa. In-

kluusiosta voidaan puolestaan puhua silloin, kun oppilas saa kaiken tarvitsemansa tuen yleis-

opetuksessa heti aloittaessaan koulun. Inkluusio eroaa integraatiosta siinä, että oppilasta ei mis-

sään vaiheessa eroteta erilliseen erityisopetukseen. (Takala 2016, 14-15; Hicks-Monroe & 

Sherry 2011, 63.) Laajemman käsityksen mukaan inkluusio on kuitenkin muutakin kuin oppi-

laan opiskelemista samassa fyysisessä tilassa muiden kanssa. Sillä voidaan myös tarkoittaa tu-

kea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuutta osallisuuteen yhteisöissä ja yhteiskunnassa. (Odom, 

Buysse & Soukakou 2011, 345.)  

Inkluusion vahvistumiseen ovat vaikuttaneet monet kansainväliset velvoitteet. Salamancan ju-

listuksessa sovittiin 90 maan hallituksen edustajien kesken siitä, että kaikilla lapsilla tulisi olla 

oikeus käydä tavallista koulua riippumatta fyysisestä, älyllisestä, sosiaalisesta, emotionaali-

sesta, kielellisestä tai muusta statuksesta ja opiskella yhdessä (UNESCO 1994). Suomessa ope-

tusministeriö julkaisi vuonna 2007 Erityisopetuksen strategian, joka painotti inkluusiota ja var-

haista tukea. Lähtökohtaisesti oppilaan tarvitsema tuki tulisi antaa yleisopetuksessa, oppilaan 

omassa lähikoulussa. (Opetusministeriö 2007, 55, 59.) Myös Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden mukaan peruskoulua tulisi kehittää inkluusioperiaatteen mukaisesti. YK:n 

yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen perustuen on Suomessa opetusta järjestettäessä si-

touduttu noudattamaan useita kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, jotka velvoittavat huoleh-

timaan jokaisen lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista. Näitä ovat muun muassa Lapsen oikeuk-

sien sopimus, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus, Euroopan ihmisoikeuksien sopimus sekä Vammaisten henkilöiden oikeuksien 

sopimus. (Opetushallitus 2016, 14-15, 18.) 

Hicks-Monroen ja Sherryn (2011) metatutkimuksen mukaan inkluusio on hyödyttänyt oppi-

laita, mutta on myös saatu tutkimustuloksia, joissa inkluusiolla on ollut oppilaisiin negatiivinen 

vaikutus. Heidän tutkimuksensa osoittaa, että on tutkimuksia, joissa inklusiivisessa opetuksessa 

tukea tarvitsevien oppilaiden itsetunto ja oppimistulokset ovat huonot. Toisten tutkimustulosten 

mukaan inkluusiolla puolestaan on positiivinen vaikutus kaikkien oppilaiden sosiaalisiin taitoi-

hin sekä oppimistuloksiin.  
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Rea kollegoineen (2002) on vertaillut tukea tarvitsevien yläkouluikäisten oppilaiden oppimis-

tuloksia ja käyttäytymistä inklusiivisessa opetuksessa sekä erillisessä erityisopetuksessa.  Hei-

dän tutkimustuloksensa osoittivat, että inklusiivisessa opetuksessa opiskelevat tukea tarvitsevat 

oppilaat saivat merkittävästi parempia kurssiarvosanoja matematiikassa, äidinkielessä, tiedeai-

neissa sekä yhteiskuntaopissa. Lisäksi oppilaiden oppimistuloksia mitattiin testeillä, joiden mu-

kaan inklusiivisessa opetuksessa opiskelevien oppilaiden tulokset olivat yhtä hyviä kuin erilli-

sessä erityisopetuksessa opiskelevien oppilaiden. Tutkimustulosten mukaan inklusiivisessa 

opetuksessa olevilla oppilailla oli myös merkittävästi vähemmän poissaoloja ja häiriökäyttäy-

tymistä kuin oppilailla, jotka saivat erillistä erityisopetusta. Myös Kocaj kumppaneineen (2014) 

on tutkinut vaikuttaako alakouluikäisten, tukea tarvitsevien oppilaiden oppimistuloksiin se, että 

opiskelevatko he erityiskoulussa vai tavallisessa koulussa saaden tuen yleisopetuksessa. Heidän 

tutkimustuloksien mukaan tukea tarvitsevat oppilaat inklusiivisessa koulussa saivat Saksan 

kansallisessa testissä merkittävästi parempia tuloksia luetun- ja kuullunymmärtämisessä sekä 

matematiikassa kuin tukea tarvitsevat oppilaat erityiskoulussa.  

Daniel ja King (1997) vertailivat alakouluikäisten oppilaiden vanhempien mielipiteitä, opetta-

jien ja vanhempien raportointeja käytöshäiriöistä, oppimistuloksia sekä itsetuntoa inklusiivisen 

luokan ja erityisluokan välillä. Heidän tutkimuksessaan inklusiivisen luokka oli yleisopetuksen 

luokka, jossa opiskelee tukea tarvitsevia oppilaita. Heidän tutkimustulosten mukaan inklusiivi-

sessa luokassa opiskelevien oppimistulokset olivat parempia lukemisessa mutta he eivät ha-

vainneet merkittävää eroa matematiikassa, tavaamisessa eivätkä kielissä. Tutkimustuloksista 

selvisi myös, että inkluusioluokan opettajat ja vanhemmat olivat raportoineet enemmän käy-

töshäiriöistä koulussa ja inkluusioluokan oppilaat kokivat itsetunnon huonommaksi kuin eri-

tyisluokan oppilaat. 

2.1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki inklusiivisessa koulussa 

Inkluusion myötä erityisopetus on muuttunut, ja erillisten erityiskoulujen ja luokkamuotoisen 

erityisopetuksen rinnalle on kehittynyt osa-aikainen erityisopetus. Osa-aikainen erityisopetus, 

jota kutsutaan myös laaja-alaiseksi erityisopetukseksi, voi olla yksilö- tai pienryhmäopetusta 

erityisopettajan luokassa tai yhteisopetusta erityisopettajan ja luokan- tai aineenopettajan vä-

lillä. Osa-aikainen erityisopetus eroaa nimensä mukaisesti luokkamuotoisesta erityisopetuk-

sesta siten, että oppilas ei saa erityisopetusta kokoaikaisesti, vaan vain osan koulupäivästään. 

(Takala 2016, 49 ,61, 63.)  
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Inkluusio vaikuttaa myös oppimisen tukemisen keinoihin, kun tuki pyritään antamaan yleisope-

tuksessa, oppilaan omassa luokassa sekä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Inklusiivi-

sessa luokassa oppilasryhmä on hyvin moninainen ja oppilailla on monenlaisia tuen tarpeita. 

Toisaalta, kun erityisryhmiä puretaan, erityisopettajan resurssit vapautuvat luokan- ja aineen-

opettajien käyttöön ja työtä voidaan tehdä useamman aikuisen voimin (Takala 2016, 17). Op-

pimisen tukeminen tarkoittaa oppilaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista sekä huomion kiin-

nittämistä myös yhteisöön ja oppimisympäristöön. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen 

merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin 

tarpeisiin vastaamista. (Opetushallitus 2016, 61.) 

Niin Suomessa kuin maailmallakin on otettu käyttöön erityis- ja yleisopetusta yhdistäviä mal-

leja. Yhdysvalloissa on käytössä muun muassa kolmikehäisen tuen malli 3-tier model eli Res-

ponse To Intervention (RTI) ja Englannissa kolmen aallon malli eli 3-wave model sekä muita 

useamman tason malleja. Myös Kanadassa on käytössä samantapaisia malleja. (Jahnukainen & 

Itkonen 2016, 142, 146-147; LukiMat -sivusto.) Malleille yhteistä on tuen kohdistaminen yksi-

löllisesti oppilaan tarpeisiin mukautuen. Oppimisvaikeudesta puhutaan vasta sitten, kun oppilas 

ei yksilöllisestä ja intensiivisestä tuesta sekä laadukkaasta opetuksesta huolimatta ole edistynyt 

riittävästi. (LukiMat -sivusto.) Niiden avulla pyritään tunnistamaan tuen tarve varhaisessa vai-

heessa, turvaamaan tarvittava tuki kaikille oppilaille, edistää inkluusiota sekä vähentää erityis-

opetuksessa opiskelevien oppilaiden määrää ja erityisopetuksen kasvavia kuluja (Jahnukainen 

& Itkonen 2016, 147). Näiden mallien tarkoitus on parantaa opetuksen laatua ja hyödyttää kaik-

kia oppilaita sekä lisäksi tarjota tukea tarvitseville oppilaille heidän tarvitsemaansa tukea ja 

varmistaa, että kaikki pärjäävät koulussa hyvin (Odom ym. 2011, 351). 

Jahnukainen ja Itkonen (2016) ovat vertailleet Suomen kolmiportaisen tuen mallia ja Amerikan 

RTI -mallia. Suomen mallissa korostetaan pedagogisia ratkaisuja oppimisen tukemisessa ja py-

ritään erottamaan se lääketieteellisestä ja sosiaalitieteellisestä ajattelusta (Jahnukainen & Itko-

nen 2016, 143, 145). RTI -mallissa keskeistä on kartoittaa oppilaiden taidot, suunnitella sen 

pohjalta tutkittuihin interventioihin ja tukikeinoihin perustuvaa opetusta sekä arvioida oppilaan 

oppimisen edistystä. (Odom ym. 2011, 351.) Erona Amerikan RTI -malliin on myös se, että 

Suomen kolmiportainen malli on lakisääteinen, mutta RTI -malli on vain suositus. Mallien tasot 

ovat kuitenkin periaatteiltaan samantapaisia. Molemmissa malleissa ensimmäisellä taso koos-

tuu laadukkaasta opetuksesta, jolla pyritään vastaamaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin ja koh-

teena ovat kaikki oppilaat. Toisella tasolla keskitytään oppilaisiin, joilla on vaikeuksia laaduk-

kaasta opetuksesta huolimatta. Opetusta ja sisältöä muokataan oppilaiden tarpeiden mukaan ja 
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erityisopettaja on törkeässä roolissa. Kolmas taso vastaa perinteistä erityisopetusta, mutta eri-

tyisopetus annetaan siellä, missä oppilas on.  (Jahnukainen & Itkonen 2016, 143, 145.)  

2.1.1 Kolmiportainen tuki  

Erityisopetuksen strategian (2007) pohjalta uudistettu perusopetuslaki (642/2010) astui voi-

maan 1.1.2011 ja sääti oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolmiportaisuudesta. Kolmiportaisen 

tuen mallissa tuki etenee portaittain yleisestä tuesta tehostettuun tukeen ja edelleen erityiseen 

tukeen. Kun oppilaalla ilmenee tuen tarve, hän saa yleistä tukea. Yleinen tuki koostuu yksittäi-

sistä pedagogisista ratkaisuista sekä ohjaus- ja tukitoimista, joilla vaikutetaan tilanteeseen heti 

alkuvaiheessa, koulun arjessa. (Opetushallitus 2016, 61-63.) Tällöin oppilasta tuetaan uusilla 

tavoilla ja enemmän, opetusta eriytetään ja lisäksi oppilaalle voidaan laatia oppimissuunni-

telma. Myös erityisopettajaa voidaan tarvittaessa konsultoida. (Takala 2016, 22.)  

Yleinen tuki aloitetaan heti, kun tuen tarve ilmenee, eikä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä 

tarvita. Jos yleinen tuki ei riitä, tehdään pedagoginen arvio, jonka perusteella oppilas saa tehos-

tettua tukea. Tehostettu tuki on vahvempaa ja pitkäjänteisempää, kuin yleinen tuki ja yleensä 

tarvitaan useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan yleisopetuksessa joustavin järjeste-

lyin. Osa-aikainen erityisopetus, opintojen yksilöllinen ohjaus sekä yhteistyö kodin kanssa ko-

rostuvat, ja lisäksi oppilashuollon asemaa vahvistetaan oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja yl-

läpitäjänä. Tehostetun tuen aikana annettu tuki kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan ja sitä 

seurataan ja arvioidaan, jotta oppilas saa riittävän tuen. (Opetushallitus 2016, 62-69, Takala 

2016, 23-24.) 

Jos tehostettu tuki ei riitä, niin opetuksen järjestäjä laatii pedagogisen selvityksen, jonka perus-

teella tehdään kirjallinen erityisen tuen päätös. Erityiseen tukeen sisältyy erityisopetus ja kaikki 

muu oppilaan tarvitsema tuki. Erityisen tuen piirissä oppilas voi opiskella yleistä tai pidennettyä 

oppivelvollisuutta ja hän voi opiskella joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Erityisen tuen 

päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva 

suunnitelma eli HOJKS, jonka mukaisesti hänelle suunnitellaan oppimista tukevia pedagogisia 

ratkaisuja ja annetaan erityisopetusta. Lisäksi erityisen tuen päätöksen saanut oppilas on oikeu-

tettu muuhun tukeen, kuten ohjaukseen, yksilölliseen oppilashuoltoon, tulkitsemis- ja avustus-

palveluihin sekä erityisiin apuvälineisiin. (Opetushallitus 2016, 62-69, Takala 2016, 23-24.) 
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3 Yhteisopetus 

Yhteisopetus on yksi keino toteuttaa inklusiivista opetusta (Conderman ym. 2009, 17; Cook & 

Friend 1995; Magiera & Zigmond 2005, 79; Murawski 2010, 12). Perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteissa samanaikaisopetus esitetään yhtenä oppimisen ja koulunkäynnin keinona 

kaikilla tuen tasoilla kolmiportaisen tuen mallissa. (Opetushallitus 2016). Kansainvälisessä tut-

kimuksessa yhteisopetuksesta käytetään käsitettä co-teaching ja suomen kielessä puolestaan 

käsitteitä yhteisopetus ja samanaikaisopetus. Yhteisopetus voidaan nähdä opetustilannetta suu-

rempana kokonaisuutena, jossa opettajilla on enemmän opetuksellisia rooleja ja ne ulottuvat 

opetustilanteen ulkopuolelle. Yhteisopetuksessa kaksi opettajaa jakaa työn, josta opettaja on 

ollut perinteisesti vastuussa yksin (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 5). Yhteisopetuksessa koros-

tuu koko opetusprosessi yhteisestä opetuksen suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin (Mo-

rocco & Aquilar 2002, 317–318; Murawski 2010, 25–26; Takala, 2016, 64). Yhteisopetus on 

kuvaavampi käsite myös siksi, että se korostaa yhteistyön näkökulmaa alkuperäisen englannin-

kielisen käsitteen tavoin (Ahtiainen ym. 2011, 17, Pulkkinen & Rytivaara 2015, 5). Yhteisope-

tusta voidaan tarkastella myös koko koulun laajuisena, inklusiivisen koulun mallina, jolloin 

yhteisopetus ulottuu luokkahuoneen ulkopuolelle ja tarvitsee koko organisaation tukea (Mo-

rocco ja Aquilar 2002, 317–318). 

Näillä perusteilla tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä yhteisopetus, sillä se kuvastaa parem-

min opettajien yhteistyötä koko opetusprosessin ajan. Myös tutkimukseen osallistuvan koulun 

opettajat käyttävät käsitettä yhteisopetus kuvatessaan opetusjärjestelyään, joka vastaa edellä 

esitettyä yhteisopetuksen käsitettä. Käsitteenä yhteisopetus täsmentyy tässä tutkimuksessa ope-

tustilannetta laajemmaksi yhteistyöksi, joka ulottuu suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin. 

Lisäksi yhteisopetus näyttäytyy tutkimuksessa koko koulun yleisenä toimintamallina, jota koko 

organisaatio tukee. Samanaikaisopetusta tarkastellaan tässä tutkimuksessa vain yhtenä yhteis-

opetuksen muotona. 

3.1 Yhteisopetuksen määrittelyä  

Yleisimmin käytetty yhteisopetuksen määritelmä on Cookin ja Friendin (1995) määritelmä, jo-

hon tutkimuskirjallisuudessa lähes poikkeuksetta viitataan (Murawski 2010, 25). Tarkastelen 

myös Ricen ja Zigmondin (2000) sekä Moroccon ja Aquilarin (2002) määritelmiä yhteisope-

tuksesta, jotka ovat hyvin samansuuntaisia, mutta eroavat hieman toisistaan.  
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Cookin ja Friendin (1995) määritelmän mukaan yhteisopetus on kahden tai useamman ammat-

tilaisen yhteisesti heterogeeniselle oppilasryhmälle samassa fyysisessä tilassa toteuttamaa ope-

tusta. Murawski (2010, 11, 25–26, 36) tarkentaa määritelmää niin, että yhteisopetukseen kuuluu 

yhteisen opettamisen lisäksi yhteinen suunnittelu ja arviointi. Lisäksi opetuksen tulisi tapahtua 

yleisopetuksen luokassa. Yhteisopetuksen tulisi käsittää koko opetusprosessi (Cookin & Friend 

1995). Todelliseen yhteisopetukseen kuuluu yhteisen opettamisen lisäksi yhteinen suunnittelu 

ja yhteistyössä toteutettu arviointi (Morocco & Aquilar 2002, 317–318; Murawski 2010, 25–

26, Takala 2016, 64).  

Cookin ja Friendin (1995) määritelmässä on lisäksi neljä tarkentavaa periaatetta, jotka erottavat 

yhteisopetuksen muista työtavoista ja menetelmistä. Heidän mukaansa näiden kaikkien periaat-

teiden tulisi toteutua, jotta voidaan puhua yhteisopetuksesta. Ensimmäisen periaatteen mukaan 

yhteisopetusta toteuttaa kaksi tai useampi opettaja. Toinen on opettaja ja toinen erityisopettaja 

tai vastaava erityisasiantuntija, kuten esimerkiksi puheterapeutti. Luokanopettajalla voi olla yh-

teisopettajaparina esimerkiksi toinen luokanopettaja, aineenopettaja, valmistavan luokan opet-

taja, suomi toisena kielenä -opettaja tai muu asiantuntija. Yhteisopetusta voi toteuttaa myös 

useampi kuin kaksi opettajaa (Ahtiainen ym. 2011, 28–35; Conderman ym. 2009, 2; Pulkkinen 

& Rytivaara 2015, 5; Takala 2016, 66). Tällainen yhteistyö luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia 

yhdistää molempien ammattilaisten erityisosaaminen sekä yhdistää erilaisia mutta toisiaan täy-

dentäviä näkökulmia. Opettajan osaamisaluetta on ymmärtää, jäsentää ja toteuttaa opetussuun-

nitelman mukaista opetusta opetusryhmälle, ja erityisopettaja puolestaan on erikoistunut oppi-

misen yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen sekä opetussuunnitelman ja opetuksen tehostami-

seen näiden tarpeiden mukaisiksi. (Cook & Friend 1995.)  

Myös Ricen ja Zigmondin (2000, 9-10) määritelmässä yhteisopetusta toteuttaa kaksi pätevää 

opettajaa, jotka jakavat vastuun luokasta. Vaatimus pätevistä opettajista on tärkeä, sillä molem-

milla tulisi olla koulutusta kasvatuksesta ja opetuksesta, jotta he voisivat aidosti olla tasavertai-

sia. Jos toinen ei ole opettaja, asetelmasta tulee epätasa-arvoinen, jolloin ristiriitatilanteessa 

opettajalla on päätösvalta. Myös oppilaat saattavat kokea opettajien epätasa-arvoisen aseman ja 

arvottaa toisen opettajan ”oikeaksi opettajaksi”. Yhteisopetus on perinteisesti mielletty opetta-

jan ja erityisopettajan väliseksi työmuodoksi, mutta sitä voidaan toteuttaa myös mulla tavoin. 

(Murawskin 2010, 33.) 
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Toinen periaate velvoittaa molemmat opettajat aktiiviseen oppilaiden opettamiseen. Molem-

pien tulee opettaa tasapuolisesti kaikkia oppilaita, eikä toinen saa jäädä ainoastaan yhden oppi-

laan tukijaksi, opiskelutilan valvojaksi, opetuksen aikaiseksi tarkkailijaksi tai avustajaksi. 

(Cook & Friend 1995.) Jos näin kuitenkin käy, tulisi huomioida, että opettajat ovat keskenään 

epätasa-arvoisessa asemassa ja oppilaiden mielestä toisella on enemmän auktoriteettia (Mu-

rawski 2010, 37). Myös Ricen ja Zigmondin (2000, 9-10) määritelmän mukaan opettajat jakavat 

vastuun opetuksen suunnittelusta ja opetuksesta. Heidän mukaansa molempien opettajien tulee 

myös sitoutua antamaan sisältöopetusta. Aktiivisen osallistumisen käsite on kuitenkin hyvin 

tulkinnanvarainen ja epäselvä. Aktiivisen osallistuminen voidaan määritellä opetustilanteessa 

aktiivisesti läsnä olemiseksi joko aktuaalisessa opetustilanteessa tai muulla tavoin opetustilassa 

(Ahtiainen ym. 2011, 18). Pelkkä erityisopettajan läsnäolo ei riitä tekemään opetuksesta yhteis-

opetusta, vaan opettajien välillä tulisi olla todellista yhteistyötä (Cook & Friend 1996, 45). Ope-

tuksen tulisi lisäksi olla laadullisesti erilaista kuin yhden opettajan toteuttama opetus. Yhteis-

opetus antaa opettajille mahdollisuuden tutkia uusia ja erilaisia tapoja opettaa kaikkia oppilaita. 

(Conderman ym. 2009, 2.)  

Kolmannen periaatteen mukaan oppilasryhmän on oltava heterogeeninen ryhmä, jossa on tukea 

tarvitsevia oppilaita (Cook & Friend 1995; Murawski 2010, 34). Myös Rice ja Zigmond (2000, 

9-10) puhuvat monimuotoisesta, oppimisvaikeuksia omaavia oppilaita sisältävästä luokasta. 

Murawski (2010, 34) huomauttaa, että myös ryhmien tulisi olla heterogeenisiä, jolloin luokan 

sisälle ei muodostu erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ryhmää ja he eivät leimaudu. Yhteis-

opetukseen ryhdytään usein yleisopetuksessa olevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden yk-

silöllisten tarpeiden pohjalta. Tällöin erityisopettajan ja opettajan välinen yhteisopetus nähdään 

keinona tuoda erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarvitsema apu yleisopetukseen. (Cook & 

Friend 1995.) Yhteisopetuksen keskiössä tulisi olla oppilas ja hänen etunsa (Thousand ym. 

2006, 246).  

Neljäs periaate on opettaminen yhdessä fyysisessä tilassa. Yhteisopetus ei ole työmuoto, jossa 

opettajat suunnittelevat opetuksen yhdessä ja toteuttavat sitä itsenäisesti. Oppilaita voidaan kui-

tenkin ajoittain opettaa eri tiloissa esimerkiksi äänekkään aktiviteetin vuoksi. (Cook & Friend 

1995.) Periaatetta ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan ajoittain oppilasryhmä voidaan jakaa useam-

paan tilaan opettajien kesken. Tärkeintä on, että opetus tapahtuu pääosin samassa tilassa ja 

eriytettävän ryhmän kokoonpano vaihtelee. Samassa tilassa opettamisen vaatimus on pakotta-

nut opettajat toimimaan yhdessä, eikä perinteinen yksin opettamisen malli ole ollut mahdollista. 

(Ahtiainen ym.  2011, 18, 56.) Yhteisen tilan vaatimusta voidaan perustella myös sillä, että se 
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estää erityisopetuksen jatkumisen yleisopetuksesta erillisenä. Opetuksen tapahtuessa samassa 

tilassa erityisoppilaita ei ole mahdollista erottaa muista oppilaista eri tilaan saamaan tarvitse-

maansa tukea. (Murawski 2010, 33.) 

Morocco & Aquilar (2002, 318, 330) puolestaan määrittelevät yhteisopetuksen koko koulun 

laajuiseksi toimintamalliksi. Walther-Thomasia (1999) mukaillen he esittelevät kaksi erilaista 

kouluorganisaation rakenteellista mallia, joilla koko koulun laajuista yhteisopetusta toteute-

taan: monitieteiset tiimit ja heterogeeninen ryhmittely. Monitieteisten tiimien mallilla he tar-

koittavat koulussa olevia monitieteisiä tiimejä, jotka koostuvat opettajista ja erityisopettajista. 

Jokainen tiimi on vastuussa yhden oppilasryhmän ja sen opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta 

ja arvioinnista useamman vuoden. Tästä mallista käytetään nimitystä looping. Heterogeenisella 

ryhmittelyllä he tarkoittavat kouluorganisaation periaatetta, jonka mukaan erityistä tukea tar-

vitsevat oppilaat sijoitetaan tasaisesti eri ryhmiin.  

Yhteisopetus määrittyy myös vertaamalla sitä lähikäsitteisiin. Cook ja Friend (1995) vertaavat 

sitä opettajien muihin yhteistyömuotoihin sekä inkluusioon. Heidän mukaansa tulisi selkeästi 

erottaa yhteisopetus muusta opetuksen parantamiseen tähtäävästä yhteistyöstä, kuten yhteisestä 

arvioinnista, konsultoinnista, ongelmanratkaisusta sekä interventioiden ja yksilöllisen opetuk-

sen suunnittelusta. Heidän mukaansa nämä kaikki yhteistyömuodot hyödyttävät yhteisopetusta, 

mutta yhteisopetus on nimenomaan ainutlaatuinen keino erityisopettajalle tarjota erityisope-

tusta suoraan sitä tarvitsevalle oppilaalle yleisopetuksessa. Muista yhteistyömuodoista poiketen 

erityisopettaja työskentelee suoraan oppilaan kanssa. Cook ja Friend (1995) korostavat, että 

muissa yhteistyömuodoissa erityisopettaja ei työskentele suoraan tukea tarvitsevan oppilaan 

kanssa, vaan opettajan kanssa, joka puolestaan työskentelee tukea tarvitsevan oppilaan kanssa.  

Murawskin (2010, 11) mukaan yhteisopetus voidaan erottaa käsitteistä mainstreaming, yhteis-

työ, konsultointi, inkluusio, tiimiytyminen, tiimiopetus ja työn jakaminen. Mainstreaming -kä-

sitteellä hän tarkoittaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamista yleisopetuksen luok-

kaan osa-aikaisesti ja ilman tukitoimia. Cookin ja Friendin (1995) sekä Ricen ja Zigmondin 

(2000) yhteisopetuksen määritelmien perusteella mainstreaming ei ole yhteisopetusta, sillä sii-

hen ei kuulu kahden pedagogisen ammattilaisen välinen yhteistyö ja opettaminen, eivätkä nii-

den mahdollistamat tukitoimet yleisopetuksessa. Yhteistyön Murawski (2010, 10) määrittelee 

Cookin ja Friendin (2003) määritelmän mukaisesti, jonka mukaan yhteistyö on kahden ammat-
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tilaisen välistä yhteistyötä, jolla on myös yhteinen päämäärä. Yhteistyön määritelmässä ei kui-

tenkaan erikseen mainita pedagogisia ammattilaisia, opettamista eikä tarkenneta yhteistyön 

päämääriä. Näin ollen yhteistyötä ei voida pitää yhteisopetuksen synonyymina.  

Konsultaatio on Murawskin (2010, 11) määritelmän mukaan vuorovaikutusta, jossa toisella on 

erityisosaamista, jota tarjotaan toiselle. Edellä esitettyjen Cookin ja Friendin (1995) periaattei-

den mukaan konsultaatio ei ole yhteisopetusta, sillä yhteisopetuksessa molempien opettajien 

tulisi aktiivisesti opettaa oppilaita ja molempien toisiaan täydentävää osaamista tulisi hyödyn-

tää. Tiimiytymisen Murawski (2010, 11) määrittelee samaa oppilasryhmää koskevaksi opetta-

jien kommunikaatioksi ja yhteistyöksi, opetuksen tapahtuessa eri tilassa. Cookin ja Friendin 

(1995) periaatteiden mukaan tämä ei ole yhteisopetusta, sillä yhteisopetukseen kuuluu vaatimus 

samassa tilassa opettamisesta. Tiimiopetuksen Murawski määrittelee Cookia ja Friendiä (1995) 

mukaillen yhteisopetuksen yhdeksi muodoksi ja yhteisopetuksen pääkäsitteeksi. Inkluusio on 

Murawskin (2010, 11) mukaan aate, jossa erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus opis-

kella ja saada tarvitsemaansa tukea yleisopetuksessa. Cook ja Friend (1995) puolestaan muis-

tuttavat yhteisopettajuuden olevan muutakin kuin inklusiivinen käytäntö. He näkevät yhteis-

opetuksen vain yhtenä mahdollisena keinona erityisopetuksen tarjoamiseen yleisopetuksessa.  

Inkluusio voidaan oppilaan tarpeista riippuen saavuttaa muillakin tavoilla. Heidän mukaansa 

yhteisopetuksella voi myös olla muitakin tavoitteita kuin inkluusio, kuten opettajien toistensa 

tukeminen ja ammatillinen kehittyminen. Tällöin yhteisopetus voidaan nähdä laajemmin kuin 

pelkkänä inkluusion toteuttamisen keinona. 

3.2 Yhteisopetuksen muodot  

Yhteisopetus on luonteeltaan moninainen ja sitä toteutetaan monin eri tavoin. Jokainen yhteis-

opettajapari toteuttaa sitä omalla tavallaan. Toteutustavat eivät ole toisiaan parempia ja ne ovat 

vain yleistyksiä, eivät kaiken kattavia. (Ahtiainen ym. 2011, 21; Thousand ym. 2006, 243.) 

Yhteisopettajien välisen suhteen kehittyessä myös yhteisopetuksen toteutus muokkautuu ja ke-

hittyy. Yhteisopetuksen toteuttamistapoja kehittää myös opettajien uskallus kokeilla uusia toi-

mintatapoja yhdessä. Kahden opettajan on mahdollista kokeilla erilaisia opetusmuotoja, joita 

he eivät voisi toteuttaa yksin. (Murawski 2010, 29–40.) Todellisuudessa yhteisopetuksen toteu-

tus on esiteltyjä yhteisopetuksen muotoja monimuotoisempaa ja saman oppitunnin aikana use-

ampia muotoja saatetaan yhdistellä tai käyttää useampaa eri yhteisopetuksen muotoa. (Ahtiai-

nen ym. 2011, 24, 26.)  
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Yhteisopetuksen muotoja ovat esitelleet Cook ja Friend (1995), Morocco ja Aquilar (2002) sekä 

Thousand, Villa ja Nevin (2006). Heidän jaottelunsa ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta pieniä 

eroavaisuuksia löytyy. Yhteisopetuksen muodot eroavat sen mukaan, kuinka tiiviissä yhteis-

työssä opettajat toteuttavat ja suunnittelevat opetuksen (Pancsofar & Petroff 2016, 1043). Coo-

kin ja Friendin (1995) mukaan yhteisopetuksen muodot voidaan jakaa viiteen eri muotoon. Mo-

rocco ja Aquilar (2002) puolestaan esittelevät kuusi erilaista yhteisopetuksen muotoa. Thou-

sand ja hänen kollegansa (2006) erottavat neljä yhteisopetuksen muotoa ja lukevat osan Cookin 

ja Friendin (1995) sekä Moroccon ja Aquilarin (2002) mainitsemien muotojen alamuodoiksi.  

Cook ja Friendin (1995) mukaan viisi yhteisopetuksen muotoa ovat: yksi opettaa yksi avustaa, 

työpistetyöskentely, rinnakkaisopetus, eriyttävä opetus ja tiimiopetus. He määrittelevät yksi 

opettaa, yksi avustaa -muodon opetukseksi, jossa toinen opettaja opettaa ja toinen opettaja avus-

taa. Opetustilanteessa molemmat opettajat ovat läsnä, mutta toisella opettajalla on selkeästi ve-

tovastuu opetuksesta ja toinen havainnoi oppilaita sekä avustaa tarpeen vaatiessa. Tämän muo-

don haasteena on se, että toinen opettaja voi jäädä avustajan rooliin, jolloin hän itse voi kokea 

olevansa vain avustaja, jolloin oppilaat voivat alkaa kyseenalaistaa hänen auktoriteettiaan. 

Opettajien tulisikin vaihdella rooleja riittävän usein. Morocco ja Aquilar (2002, 317) käyttävät 

tästä muodosta nimeä vuorotteleva opetus ja Thousand kollegoineen (2006) käyttävät nimitystä 

avustava opetus. Tämä on opettajien useimmin käyttämä yhteisopetuksen muoto (Pancsofar & 

Petroff 2016, 1048; Solis, Vaughn, Swanson & McCulley 2012, 507; Strogilos, Stefanidis, Tra-

goulia 2016, 352-353).  

Työpistetyöskentelyn Cook ja Friend (1995) määrittelevät opetukseksi, jossa opeteltava asia 

jaetaan luokassa erillisiin työpisteisiin opettajien kesken. Osalla työpisteitä opettaja on opetta-

massa ja toisissa oppilaat voivat työskennellä itsenäisesti. Oppilaat kiertävät eri pisteillä ja sama 

opetus toistetaan seuraaville oppilaille. Tämän työskentelytavan etuja ovat pienentynyt opet-

taja-oppilassuhdeluku ja mahdollisuus hajauttaa tukea tarvitsevat oppilaat eri ryhmiin, jolloin 

heitä ei tarvitse erottaa muista oppilaista. Cookin ja Friendin (1995) mukaan työpistetyösken-

tely voi olla esimerkiksi uuteen aiheeseen johdattelua, aikaisemman aiheen kertausta, kokeen 

tekemistä tai kokeeseen valmistautumista. Tässä yhteisopetuksen muodossa molemmat opetta-

jat opettavat, joten he ovat myös statukseltaan tasavertaisia. Myös Moroccolla ja Aquilarilla 

(2002) on vastaava työpistetyöskentelyn muoto, jossa opettajat asettavat erilaisia tehtäviä ym-

päri luokkaa ja joissa oppilaat kiertävät vuorotellen (Morocco & Aquilar 2002, 317). Thousand 

ja kumppanit (2006) puolestaan sisällyttävät työpistetyöskentelyn rinnakkaisopetuksen yhdeksi 

muodoksi.  
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Rinnakkaisopetus on Cookin ja Friendin (1995) mukaan opetusta, joka suunnitellaan yhdessä 

mutta toteutetaan erillään, ja molempien oppilasryhmässä tulisi olla erityistä tukea tarvitsevia 

oppilaita. Rinnakkaisopetus vaatii opettajilta yhteistyötä, jotta opetus olisi molempien opetta-

jien ryhmissä mahdollisimman samanlaista. Tämän muodon etuja ovat pienentynyt oppilas-

opettajasuhdeluku sekä mahdollisuus saman aiheen käsittelemiseen eri näkökulmasta. Myös 

Morocco ja Aquilar (2002) mainitsevat rinnakkaisopetuksen, joka vastaa lähes täysin Cookin 

ja Friendin (1995) määritelmää rinnakkaisopetuksesta. Rinnakkaisopetus on kuitenkin ristirii-

dassa aiemmin esiteltyjen yhteisopetuksen periaatteiden kanssa. Oppilaan näkökulmasta vain 

yksi opettaja on läsnä, jolloin vaatimus molempien opettajien aktiivisesta osallistumisesta ope-

tukseen ei toteudu. Toisaalta, rinnakkaisopetus vastaa yhteisopetuksen vaatimukseen siitä, että 

opetuksen tulisi erota perinteisestä yhden opettajan toteuttamasta opetuksesta, sillä rinnakkais-

opetus mahdollistaa luokan jakamisen opettajien kesken ja mahdollisuuden opettaa sisältöä eri 

näkökulmista.  

Myös Thousandin ja hänen kollegansa (2006) ovat listanneet rinnakkaisopetuksen yhdeksi yh-

teisopetuksen muodoksi. Heidän määritelmänsä on kuitenkin laajempi kuin Cookin ja Friendin 

(1995) sekä Moroccon ja Aquilarin (2002). Heidän mukaansa rinnakkaisopetus on muutakin 

kuin luokan jakamista opettajien kesken. Heidän mielestään rinnakkaisopetusta ovat myös työ-

pistetyöskentely, opettajien vuorottelu ryhmissä, muoto, jossa opettajat opettavat oppitunnin eri 

osat, tarkkailijan ja avustajan roolin vaihteleminen opettajien kesken, tieteellisten kokeilujen 

tai laboratoriotöiden havainnointi, oppimistyyleittäin opettaminen sekä opetuksen täydentämi-

nen.  

Eriyttävän opetus on Cookin ja Friendin (1995) mukaan opetusta, jossa toinen opettaja opettaa 

suurryhmää ja toinen pienryhmää. Eriyttävästä opetuksesta hyötyvät erityisesti tukea tarvitsevat 

oppilaat. Pienryhmässä voidaan kerrata, syventää tai käsitellä opiskeltavaa aihetta vaihtoehtoi-

sella tavalla. Eriyttävällä opetuksella voidaan myös varmistaa, että jokainen oppilas saa tar-

peeksi vuorovaikutusta opettajan kanssa. (Cook & Friend 1995.) Eriyttävässä opetuksessa on 

riski, että tukea tarvitsevat oppilaat leimautuvat, jos heidät sijoitetaan jatkuvasti pienryhmään 

(Cook & Friend 1995; Murawski 2010, 34). Pienryhmän kokoonpanoa tulisikin vaihdella, ja 

sijoittaa oppilaita pienryhmään jaksoittain. Myös Morocco ja Aquilar (2002, 317) ovat määri-

telleet eriyttävän opetuksen samalla tavalla. 
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Tiimiopetuksen Cook ja Friend (1995) määrittelevät opetukseksi, jossa opettajat opettavat yh-

täaikaisesti ja heidän välinen opetuskeskustelu on vuorottelevaa. Toisen opettajan puhuessa toi-

nen opettaja voi demonstroida tai mallintaa. Tiimiopetuksessa opettajien välillä tulee olla paljon 

sitoutumista ja luottamusta, eivätkä kaikki opettajat koe tätä lähestymistapaa mukavaksi. (Cook 

& Friend 1995.) Tiimiopetuksen on yhteisopetuksen muodoista haasteellisin ja vaatii opettajilta 

paljon kokemusta (Ahtiainen ym. 2011, 24). Toisaalta monien opettajien mielestä muoto on 

palkitseva, sillä se antaa uutta energiaa opetukseen sekä uusia tapoja tavoittaa kaikki oppilaat 

(Cook & Friend 1995). Myös Moroccon ja Aquilarin (2002) sekä Thousandin ja kumppaneiden 

jaotteluista löytyy tiimiopetus. Moroccon ja Aquilarin (2002) määrittelevät tiimiopetuksen hy-

vin samankaltaisesti opetukseksi, jossa koko luokkaa opettaa kaksi opettajaa yhtä aikaa ja opet-

tajat vaihtelevat opetusvastuuta opetuksen aikana sekä aktiviteettien välissä. Keskustelun ai-

kana opettajat voivat jatkaa keskustelua, siitä mihin toinen opettaja jäi tai selventää oppilaille 

opetettavaa asiaa yksityiskohtaisemmin. (Morocco & Aquilar 2002, 317.) Myös Thousand ja 

hänen kollegansa (2006) määrittelevät tiimiopetuksen samalla tavalla.  

Moroccon ja Aquilarin (2002) jaottelusta löytyy lisäksi vielä joustava ryhmittely, jossa oppi-

laita voidaan ryhmitellä opettajien kesken ja ryhmien kokoonpanoja vaihdella. Tällaiset jousta-

vat ryhmittelyt, joissa tukea tarvitsevat oppilaat mukana yleisopetuksen ryhmässä tai ryhmissä, 

joissa on kaiken tasoisia oppilaita, ovat yhteisopettajuudessa yleisiä (Strogilos, ym. 2016, 353). 

Thousand ja hänen kollegansa (2006) puolestaan lisäävät yhteisopetuksen muotoihin vielä täy-

dentävän opetuksen, jossa toinen opettaja jollain tavalla tuo toisen opettajan opetukseen jotain 

lisää, täydentää tai parantaa sitä.  

Yhteisopetuksen muodon valintaan tulisi vaikuttaa oppilaiden piirteet ja tarpeet, opettajan miel-

tymykset, opetussuunnitelman vaatimukset sekä käytännön kysymykset, kuten luokan koko. 

Oppitunnin aikana voidaan käyttää useampia yhteisopetuksen muotoja. Tärkeää on kokeilla eri 

muotoja, varioida niitä sekä hyödyntää opettajan osaaminen. Muotoa valitessa tärkein tavoite 

tulisi aina olla oppilaan oppimisen parantaminen. Lisäksi valintaan vaikuttaa yhteisopettajien 

välinen suhde. (Cook & Friend 1995.) Aloittelevat yhteisopettajat käyttävät usein listan alku-

päässä esiteltyjä muotoja, kuten avustavaa opetusta, rinnakkaisopetusta tai pistetyöskentelyä, 

sillä ne vaativat vähemmän jäsenneltyä suunnittelua. Kokeneilla yhteisopettajilla tiimiopetus 

oli käytössä yleisempää. (Ahtiainen ym. 2011, 21; Thousand ym. 2006, 243; Pancsofar & Pet-

roff 2016, 1050.) Myös opettajien saama koulutus yhteisopetukseen vaikuttaa muotojen valin-

taan ja käyttöön. Eniten yhteistyötä vaativia muotoja käyttävät ne opettajat, jotka ovat saaneet 
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koulutusta yhteisopetuksesta opiskelu- tai työuransa aikana, ja vastaavasti vähemmän koulu-

tusta saaneet opettajat käyttävät eniten yksi opettaa, yksi avustaa -mallia. (Pancsofar & Petroff 

2016, 1050-1051.) 

3.3 Yhteisopetuksen hyötyjä ja haasteita 

Yhteisopetus on kasvattanut suosiotaan opettajien ja tutkijoiden keskuudessa, mutta empiiristä 

tutkimusta sen vaikuttavuudesta oppilaiden oppimistuloksiin on vähän (Ahtiainen ym. 2011, 

58; Solis ym. 2012, 507; Strogilos & Stefanidis 2015, 221; Tremblay 2013, 251). Tutkimustu-

lokset yhteisopetuksen vaikuttavuudesta oppilaiden oppimistuloksiin ovat ristiriitaisia. Kvali-

tatiivisen tutkimuksen mukaan opettajat ovat sitä mieltä, että yhteisopetuksella on positiivisia 

tuloksia (Strogilos & Stefanidis 2015, 224). Kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmin yhteis-

opetuksen vaikutuksista on puolestaan saatu vaihtelevia tuloksia (Murawski & Swanson 2001, 

264; Strogilos & Stefanidis 2015, 220). Tutkimuksessa esiin tuodut hyödyt perustuvat siis pää-

osin opettajien kokemuksiin. Erityisen lupaavana yhteisopetus on nähty monimuotoisen oppi-

lasjoukon ja tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisessa (Magiera & Zigmond 2005, 79; Salo-

viita & Takala 2010, 394; Solis ym. 2012, 507). Oppilaiden lisäksi yhteisopetuksesta hyötyvät 

myös opettajat (Ahtiainen ym. 2011, 37; Murawski 2010, 28 Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7). 

3.3.1 Hyötyjä oppilaalle 

Yhteisopetuksessa opetusta voidaan eriyttää, tehdä joustavia ryhmittelyjä ja oppimisen tuki voi-

daan antaa omassa yleisopetuksen luokassa, minkä lisäksi oppilaan saama vuorovaikutus ja yk-

silöllinen tuki lisääntyvät kahden opettajan työskennellessä samassa luokassa. Tämän uskotaan 

parantavan oppilaiden oppimistuloksia ja tekevän yhteisopetuksesta tehokkaan opetusmallin. 

(Ahtiainen ym. 2011, 37; Palmu ym. 2017, 71-74.) Yhteisopetuksen vaikutuksia on tutkittu 

oppilaiden oppimisen sekä sosiaaliseen osallistumisen ja käyttäytymisen näkökulmasta (Stro-

gilos & Stefanidis 2015, 220). Yhteisopetuksen oppilaille tarjoamia hyötyjä tutkittaessa on 

useimmiten keskitytty tarkastelemaan, miten tukea tarvitsevat oppilaat ovat hyötyneet yhteis-

opetuksesta (esim. Hang & Rabren 2009; Strogilos & Stefanidis 2015).  

Yhteisopetus mahdollistaa tukea tarvitsevan oppilaan tehokkaan tukemisen. Kun luokassa työs-

kentelee kaksi opettajaa, opetusta voidaan eriyttää, tuen tarve huomataan varhaisemmassa vai-

heessa ja yksittäisten oppilaiden tukemiseen jää enemmän aikaa. (Ahtiainen ym. 2011, 37; 

Coock & Friend 1995; Mastroprieri, Scruggs, Graetz, Norland, Gardizi & McDuffie, 2005, 268; 
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Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7). Magiera & Zigmond (2005, 82, 84) huomasivat tutkimukses-

saan, että yhteisopetusluokassa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat saivat hieman enemmän opet-

tajan yksilöllistä ohjausta kuin luokassa, jossa opetti vain yksi opettaja. He kuitenkin huomaut-

tavat, että toisaalta erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettajalta saama yksilöllinen ohjaus 

yksipuolistui yhteisopetusluokassa erityisopettajan keskittyessä yksilöllisen ohjauksen antami-

seen tukea tarvitseville oppilaille ja opettajan keskittyi muiden oppilaiden opettamiseen. Mo-

lemmat opettajat voivat myös hyödyntää omaa osaamistaan oppilaan hyväksi. Erityisopettaja 

voi esimerkiksi selkiyttää vaikeita oppisisältöjä ja mahdollistaa jokaiselle oppilaalle niiden op-

pimisen. (Ahtiainen ym. 2011, 37; Morocco & Aquilar 2002, 338-339.) Toinen opettaja voi 

myös olla suomi toisena kielenä -opettaja, jonka antama oikea-aikainen kielituki luokassa hyö-

dyttää maahanmuuttajaoppilaiden lisäksi myös muita oppilaita (Ahtiainen ym. 2011, 58).  

Yhteisopetus tekee opetuksesta monipuolisempaa ja rikkaampaa, kun opettajat uskaltavat ko-

keilla uudenlaisia tapoja opettaa ja saavat toiselta opettajalta apua kokeilujen toteuttamisessa 

(Murawski 2010, 40; Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7; Rytivaara 2012, 1006–1007). Tämä hyö-

dyttää oppilaita, sillä uusien ja luovien opetusmenetelmien kokeilu lisää heidän opiskelumoti-

vaatiotaan (Murawski 2010, 40). Yhteisopetus mahdollistaa myös opettajan ja erityisopettajan 

tai muun spesialistin osaamisen yhdistämisen, mikä synnyttää uusia lähestymistapoja ja ope-

tusmenetelmiä, joita vain yksi opettaja ei voi toteuttaa (Cook & Friend, 1995). Täytyy kuitenkin 

muistaa, että yhteisopetuksen käyttö ei itsessään takaa oppilaan tuen lisääntymistä tai opetuksen 

laadun parantumista (Ahtiainen ym. 2011, 58). 

Yhteisopetuksen arvojen mukaan kaikkein tarkeintä on asettaa lapsen etu kaiken edelle. Täl-

laisten arvojen pohtiminen ja niihin sitoutuminen johtaa yhteisölliseen koulukulttuuriin, jolloin 

kaikista oppilaista otetaan vastuu. Yhteinen vastuu kasvattaa oppilaan turvaverkkoa, kun tuttuja 

aikuisia on enemmän. (Ahtiainen ym. 2011, 52, 57–58.) Kun tuttuja aikuisia on enemmän, op-

pilaan turvallisuudentunne kasvaa (Pulkkinen & Rytivaara 2015, 9). Oppilaantuntemus voi 

myös parantua, kun toinen opettaja voi välillä keskittyä havainnoimaan toisen huolehtiessa ope-

tuksesta. Myös keskustelut samojen oppilaiden kanssa työskentelevän kollegan kanssa paran-

tavat oppilaantuntemusta, ja oppilaiden mahdolliset tuen tarpeet havaitaan aikaisemmin. (Ahti-

ainen ym. 2011, 52, 57–58.)  

Yhteisopetuksen on myös havaittu kehittävän tukea tarvitsevien sosiaalisia taitoja, osallistu-

mista sekä parantavan käyttäytymistä. Kun tukea tarvitsevat oppilaat opiskelevat yleisopetuk-

sen luokassa, he voivat ottaa mallia opettajien yhteistyötaidoista ja imitoida niitä (Ahtiainen 
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ym. 2011, 52; Thousand ym. 2006, 245). Tukea tarvitsevat oppilaat voivat myös oppia toisilta 

oppilailta suotuisan käytöksen malleja (Austin 2001, 251; Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7; 

Scruggs ym. 2007, 401). Kun oppilaan tarvitsema tuki järjestetään oppilaan omassa yleisope-

tuksen luokassa, tukea tarvitseva oppilas ei leimaudu erityiseksi tai syrjäydy (Ahtiainen ym. 

2011, 37; Coock & Friend 1995). Käytöshäiriöitä ei myöskään yhdistetä niin helposti yhteen 

oppilaaseen, kun luokassa on kaksi opettajaa puuttumassa häiriötilanteisiin (Rytivaara 2012, 

190). Opettajien kokemusten mukaan yhteisopetuksessa kaikki oppilaat oppivat suvaitsevai-

suutta erilaisuutta kohtaan ja yleisetä hyväksyvää ilmapiiriä (Austin 2001, 251).  

Strogilos ja Stefanidis (2015, 224-225) saivat tutkimuksessaan selville, että opettajien koke-

musten mukaan yhteisopetuksella on positiivinen vaikutus tukea tarvitseviin oppilaisiin. Opet-

tajien mukaan luokanopettajan aktiivinen osallistuminen tukea tarvitsevien oppilaiden opetuk-

seen, tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittaminen ryhmiin, joissa on eritasoisia oppilaita, sekä 

oppisisältöjen yksilöllinen muokkaaminen edistää tukea tarvitsevien oppilaiden oppimista ja 

sosiaalista osallistumista sekä parantaa heidän käyttäytymistään. Myös Scruggs ja kumppanit 

(2007, 401) ovat tutkineet, hyötyvätkö tukea tarvitsevat oppilaat yhteisopetuksesta. Myös heille 

selvisi, että opettajien mielestä yhteisopetus vaikuttaa positiivisesti tukea tarvitsevien oppilai-

den oppimiseen ja sosiaalisiin taitoihin. Opettajien mukaan yhteisopetuksen myötä tukea tar-

vitsevat oppilaat saivat enemmän opettajien huomiota ja oppivat vertaisiltaan suotuisan käytök-

sen malleja, mikä lisäsi myös oppilaiden välistä yhteistyötä luokassa.   

Tremblay (2013) tutki alkuopetusikäisten tukea tarvitsevien oppilaiden oppimistuloksia sekä 

yhteisopetuksessa ja erityisluokassa. Tutkimustulokset osoittivat, että tukea tarvitsevat oppilaat 

pärjäsivät muita oppilaita huonommin molemmissa malleissa, mutta yhteisopetuksessa tukea 

tarvitsevien oppilaiden erot oppimistuloksissa muihin oppilaisiin verrattuna kaventuivat tai py-

syivät samana kahden lukuvuoden aikana. Samanaikaisesti erot oppimistuloksissa erityisluo-

kassa opiskelevien tukea tarvitsevien oppilaiden ja muiden oppilaiden välillä kasvoivat.  

Hangin ja Rabrenin (2009, 265–266) tutkimuksessa opettajat ja oppilaat olivat sitä mieltä, että 

yhteisopetuksella on positiivisia vaikutuksia erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden oppimiseen 

ja käyttäytymiseen. Opettajien ja oppilaiden mielestä yhteisopetuksen ansiosta tukea tarvitse-

vien oppilaiden itseluottamus parani, he oppivat enemmän ja tarkoituksenmukainen tuki lisään-

tyi. Tutkimuksen mukaan yhteisopetuksella oli positiivinen vaikutus tukea tarvitsevien oppilai-

den oppimistuloksiin matematiikassa ja lukemisessa ensimmäisenä vuotena, jolloin oppilas oli 
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yhteisopetusluokassa. Seuraavana vuonna tutkimukseen osallistuvien tukea tarvitsevien oppi-

laiden ja muiden saman luokka-asteen oppilaiden oppimistulosten välillä ei ollut havaittavissa 

eroa. 

On myös saatu tutkimustuloksia, joissa yhteisopetuksella ei nähty olevan merkittävää positii-

vista vaikutusta oppilaiden oppimiseen, sosiaaliseen osallistumiseen tai käyttäytymiseen (Stro-

gilos & Stefanidis 2015, 220). Soliksen ja hänen kumppaneidensa (2012, 507) mukaan oikein 

toteutettuna yhteisopetuksella voi parhaimmillaan olla vain pieniä positiivisia vaikutuksia. Mu-

rawskin ja Swansonin (2001) puolestaan toteavat meta-analyysissään, että erityisopettajan ja 

opettajan välisen yhteisopetuksen efektikoko on 0.40, minkä perusteella he kutsuvat sitä melko 

tehokkaaksi työtavaksi oppilaiden kannalta. He muistuttavat, että tähän tulokseen tulisi suhtau-

tua varauksella, sillä efektikoko laskettiin lopulta vain kolmen aikaisemman tutkimuksen poh-

jalta, jotka olivat hyvin erilaisia. (Murawski & Swanson, 2001, 264.) Myös Solis (2012) kolle-

goineen päätyi samansuuntaiseen tulokseen meta-analyysissään todeten, että tarkoituksenmu-

kaisesti toteutettuna yhteisopetuksella voi olla pieni vaikutus oppilaiden oppimistuloksiin (So-

lis ym. 2012, 507).  

Murawskin (2006) myöhempi tutkimus ei tuonut esille merkittävää eroa erityistä tukea tarvit-

sevien oppilaiden oppimisessa ja arvosanoissa yhteisopetusluokkien ja muiden luokkajärjeste-

lyjen välillä. Hän kuitenkin huomauttaa, että yhteisopetusluokassa tukea tarvitsevat oppilaat 

olivat kehittyneet enemmän esitestien ja myöhempien testien välillä tavauksessa ja luetun ym-

märtämisessä kuin tukea tarvitsevat oppilaat luokassa, jossa ei toteutettu yhteisopetusta. Toi-

saalta matematiikassa ja sanastotesteissä erityistä tukea tarvitsevien oppimistulokset paranivat 

esitestin tuloksista huolimatta siitä, oliko oppilas yhteisopetusluokassa vai ei. Kirjoitustestien 

välillä puolestaan yhteisopetusluokassa tukea tarvitsevien oppilaiden testitulokset huononivat 

verrattuna muihin tukea tarvitseviin oppilaisiin. Murawskin mukaan tuloksiin saattoi vaikuttaa 

opettajien toteuttama yhteisopetus. Hänen mukaansa yhteisopetus ei ollut tarpeeksi laadukasta, 

sillä se ei juuri poikennut perinteisestä opetuksesta. Opettajat käyttivät paljon suurryhmän opet-

tamista, opetuksen yksilöllistämistä oli vähän ja erityisopettaja jäi pääasiassa avustajan rooliin. 

Opettajat eivät myöskään olleet saaneet riittävästi koulutusta, minkä vuoksi toteutettu yhteis-

opetus oli epäjohdonmukaista. (Murawski 2006, 238-241.) 
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3.3.2 Hyötyjä opettajalle 

Opettajat ovat kuvanneet yhteisopetusta positiiviseen sävyyn (Austin 2001, 250; Saloviita & 

Takala 2010, 394). Opettajat kokevat yhteisopettajuuden tuovan myönteistä vaihtelua opetus-

työhön, ja he pitävä enemmän yhdessä tekemisestä kuin yksin tekemisestä, mikä puolestaan 

lisää innostusta ja motivaatiota opetustyötä kohtaan. Opettajat kuvasivat yhteisopetusta myön-

teisillä käsitteillä, kuten vapaus, innostus, luovuus, monipuolisuus, elämyksellisyys, usko omiin 

kykyihin opettajana, myönteinen auktoriteetin vahvistuminen, vastuun jakautuminen, jousta-

vuus ja toiseen opettajaan tukeutuminen. (Ahtiainen ym. 2011, 37.) Yhteisopettajien työhyvin-

vointia edistää työmäärän jakaminen (Ahtiainen ym. 2011, 51–52; Rytivaara 2012, 190; Uusi-

talo-Malmivaara & Takala 2012; 383). Opettajilla on mahdollisuus kollegiaaliseen jakamiseen, 

työparin vertaistuen saamiseen sekä kahden tai useamman aikuisen vahvuuksien hyödyntämi-

seen (Ahtiainen ym. 2011, 36). Työtaakan jakaminen lisää opettajien hyvinvointia (Rytivaara 

2012, 190).  

Yhteisopetus kehittää opettajaa ammatillisesti (Ahtiainen ym. 2011, 52; Austin 2001, 250; 

Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7; Uusitalo-Malmivaara & Takala 2012; 383), minkä voidaan 

nähdä johtuvan siitä, että luokassa toimii ja on läsnä myös toinen ammattilainen, jolloin opet-

tajat oppivat toisiltaan (Scruggs ym. 2007, 401). Yhteisopetusksen on nähty parantavan erityis-

opettajan sisältötietoa ja opettajan luokanhallintaa ja taitoa mukauttaa opetussuunnitelmaa jo-

kaiselle oppilaalle sopivaksi (Austin 2001, 250). Opettajan ammatillista kehittymistä seuraa 

myös ideoiden, strategioiden, metodien ja materiaalien jakamisesta (Conderman ym. 2009, 4). 

Lisäksi opettajat saavat toisiltaan vinkkejä erilaisista pedagogisista toimintatavoista (Ahtiainen 

ym. 2011, 36). Ammatillisen kasvun lisäksi yhteisopetus edistää myös opettajan henkilökoh-

taista kasvua (Rytivaara 2012, 190). 

Yhteisopetus tarjoaa opettajille myös työvälineitä luokanhallintaan, sillä yhteisopetuksessa 

läsnä on kaksi tai useampi aikuinen, mikä mahdollistaa uusien strategioiden käytön. Opettajat 

pystyvät yhdessä puuttumaan työrauhaongelmiin paremmin. Yhteisopetusluokassa työrauha-

ongelmiin on mahdollisuus puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja äärimmäisessä tilanteessa toinen 

opettaja voi keskittyä selvittämään tilannetta ja toinen jatkaa opettamista. (Ahtiainen ym. 2011, 

53.) Aikuisen läsnäolo tukee lapsen myönteistä käyttäytymistä, ja tämän strategian käyttö on 

mahdollista yhteisopetusluokassa kahden tai useamman opettajan ollessa läsnä. Yhteisopetuk-

sessa oppilaiden ominaisuudet voidaan ottaa paremmin huomioon ja haasteellisissa tilanteissa 
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myös opettajat voivat huomioida oman persoonallisuutensa. Toinen opettajista voi vetäytyä ti-

lanteesta, kun toinen opettaja ottaa tilanteen haltuun. Yhteisopetustilanteessa on aina läsnä toi-

nen aikuinen, joka tuntee oppilaat yhtä hyvin ja on voinut jopa olla paikalla, kun jotain on sat-

tunut. Yhteisopetuksessa käytöshäiriöitä ei myöskään yksilöidä niin helposti tiettyyn oppilaa-

seen, koska luokassa on kaksi aikuista, jotka avustavat ja antavat emotionaalista tukea haasta-

vissa tilanteissa. (Rytivaara 2012, 186, 189-190.) 

3.3.3 Haasteita ja edellytyksiä 

Suurin haaste yhteisopettajille on yhteisen suunnitteluajan puute (Ahtiainen ym. 2011, 38; Con-

derman ym. 2009, 24–25; Mastropieri ym. 2005, 269; Murawski 2010, 31; Saloviita & Takala 

2010, 394; Solis ym. 2012, 505, 507; Strogilos ym. 2016, 351, 353). Saloviidan ja Takalan 

(2010, 394) tutkimukseen osallistuneista suomalaisista yhteisopettajista jopa 70 % mainitsi yh-

teisen suunnitteluajan puutteen yhteisopetuksen haasteeksi. Riittämätön suunnitteluajan puute 

voi vaikuttaa opetuksen laatuun ja aiheuttaa epäselvyyttä opettajien rooleihin. Opettajat eivät 

jaa vastuuta, vaan vastuu tukea tarvitsevien opetukseen suunnittelusta jää erityisopettajalle. 

(Ahtiainen ym. 2011, 38; Conderman ym. 2009, 24; Strogilos ym. 2016, 351, 354; Takala 2016, 

65.) Tällaisessa tilanteessa opettajat päätyvät yleensä käyttämään yksi opettaa, yksi avustaa -

mallia, eikä kahden opettajan tuomia mahdollisuuksia hyödynnetä (Conderman ym. 2009, 25). 

Riittämätön suunnitteluaika vaikuttaa myös luokanhallintaan. Opettajat kokivat virallisen yh-

teisen suunnitteluajan usein riittämättömäksi, sillä sen puitteissa oli hoidettava myös monia 

muita asioita (Ahtiainen ym. 2011, 38–39). Kouluhallinto voi tukea tätä järjestämällä lukujär-

jestykseen päivittäiselle suunnittelulle aikaa (Conderman ym. 2009, 25). 

Riittävän suunnitteluajan lisäksi kouluhallinnon tulisi tukea yhteisopetusta ja tarjota opettajille 

riittävästi koulutusta sekä tietoa yhteisopetuksesta (Murawski 2010, 30-31; Solis ym. 2012, 

505, 507; Strogilos ym. 2016, 344). Riittämätön koulutus yhteisopetuksesta voi olla haaste, sillä 

silloin yhteisopetus ei välttämättä toimi ja voi syntyä huonoja kokemuksia yhteisopetuksesta. 

Tällöin myös yhteisopetussuhteen rakentaminen voi olla vaikeaa. Resurssipula voi myös olla 

yksi haaste. Opettajia, pulpetteja, pöytiä, opettajanoppaita ja muita resursseja voi olla liian vä-

hän, jotta yhteisopetus olisi mahdollista. (Murawski 2010, 30.) Yhteisopetusluokan ollessa 

suuri voidaan myös pohtia, saadaanko yhteisopetuksesta silloin hyötyä. Joidenkin opettajien 

mielestä myös yksilö- ja pienryhmäopetus on tärkeää. Esimerkiksi rauhattomat oppilaat hyöty-
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vät omassa rauhassa työskentelystä oman opettajan johdolla tietyin rutiinein ja säännöin. Yh-

teisopetusta tulisi harkita aina tapauskohtaisesti ja oppilaan yksilölliset tarpeet huomioon ot-

taen. (Ahtiainen ym. 2011, 39.) 

Yhteisopetus on työskentelyä toisen kanssa, joten haasteena voi myös olla epäselvä ja epätasa-

arvoinen roolien jako opettajien välillä (Conderman ym. 2009, 20, 24; Murawski 2010, 30). 

Työkokemus, tutkinto tai ikä ei saa asettaa toista opettajaa korkeampaan auktoriteettiasemaan, 

vaan yhteisopetuksen periaatteen mukaan molemmat opettajat ovat keskenään tasavertaisia. 

Päätökset tehdään yhdessä, ja molemmilla opettajilla on tasavertainen vastuu oppituntien suun-

nittelusta, toteutuksesta sekä arvioinnista. Opettajilla on kuitenkin omat vahvuutensa, taitonsa, 

kokemuksensa ja tietonsa, jotka he tuovat yhteisopetukseen. Toisen vahvuuksia ei tule vähä-

tellä, vaan niitä tulisi hyödyntää niin, ettei toinen monopolisoi ja molempien ainutlaatuisia ky-

kyjä arvostetaan. Kun molempien opettajien tiedot ja taidot tunnustetaan tasavertaisen tärkeiksi, 

molemmat opettajat voivat vapaasti tarjota asiantuntijuuttaan ja luovia ideoita ilman, että tar-

vitsee pelätä nöyryytystä. Opettajien tulisi täydentää toisiaan. (Conderman ym. 2009, 3-4, 10.)  

Luokanopettaja hallitsee opetussuunnitelman mukaisten sisältöjen opettamisen, kun taas eri-

tyisopettajan erikoisosaamista on löytää jokaiselle oppilaalle tukikeinoja sisältöjen oppimiseen. 

Opettajilla on erilaiset tietopohjat ja valmiudet opettaa eri aiheita, mutta jokainen opettaja tuo 

kuitenkin omat kykynsä ja taitonsa yhteisopetukseen. (Conderman ym. 2009, 10, 13.) Jos eri-

tyisopettaja keskittyy ainoastaan tukea tarvitseviin oppilaisiin, opettajan vuorovaikutus tukea 

tarvitsevien oppilaiden kanssa vähenee (Magiera & Zigmond 2005, 82). Strogilos ja hänen kol-

legansa (2016, 353) havaitsivat tutkimuksessaan erityisopettajien ottaneen vastuun tukea tar-

vitsevien oppilaiden opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Opettajat selittivät haastatte-

luissa tätä käsityksillä erityisopettajan paremmista valmiuksista vastata oppilaiden yksilöllisiin 

valmiuksiin ja erityisopettajien näkemyksellä yksilöllisen tuen toimivuudesta tukea tarvitsevien 

oppilaiden opetuksessa. Myös erityisopettajan heikko sisällönhallinta voi aiheuttaa epätasapai-

noa opettajien välille, jolloin erityisopettaja saattaa jäädä avustajan rooliin (Murawski 2010, 

24; Takala 2016, 64). 

Hangin ja Rabrenin (2009, 265-266) tutkimuksessa huomattiin kiintoisa ristiriita, joka heidän 

mielestään saattoi johtua juuri yhteisopettajien epäselvästä ja epätasaisesta roolien jakamisesta. 

Tutkimuksessa havaittiin, että yhteisopetusvuoden aikana oppilaiden poissaolot, myöhästymi-

set sekä kurinpito-ongelmat tilastojen mukaan lisääntyivät, mutta opettajien mielestä oppilaiden 

käytös parani. Tutkijat pohtivat, olisivatko oppilaiden lisääntyneet poissaolot, myöhästymiset 
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ja käytöshäiriöt voineet johtua opettajien raportoimista epäselvyyksistä yhteisopetustilanteen 

roolien jakamisessa. Tutkimukseen osallistuvat opettajat ja erityisopettajat olivat molemmat 

kokeneet olevansa enemmän vastuussa luokan hallinnasta, jolloin opettajaparilla on voinut olla 

epäselvää, kumpi käytöshäiriöihin oppitunnin aikana puuttuu. Muita mahdollisia selityksiä hei-

dän mielestään voisivat olla opettajien erilaiset käsitykset sallitusta käyttäytymisestä oppitun-

nin aikana, yhteisen suunnitteluajan puute, muilta oppilailta saadut käyttäytymismallit sekä 

kahden opettajan myötä lisääntynyt valvonta luokassa.  

Toimiva yhteisopetus perustuu opettajaparin molemminpuoliselle luottamukselle ja toisen asi-

antuntemuksen arvostukselle (Mastropieri ym. 2005, 268; Conderman ym. 2009, 3). Luottamus 

opettajien välille rakennetaan sopimalla keinoista, joilla selvitetään mahdollisesti ilmenevät 

konfliktitilanteet opettajien välillä (Ahtiainen ym. 2011, 20). Myös yhteinen näkemys tehok-

kaasta opetuksesta, eli opetusfilosofisten näkemysten yhteensovittaminen, on tärkeää toimivan 

yhteisopetuksen kannalta (Murawski 2010, 30-31). Jos opettajilla on erilainen näkemys ope-

tuksen suunnittelusta, luokan hallinnasta ja oppilaiden kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta, 

se rajoittaa opettajien välistä positiivista suhdetta (Mastropieri ym. 2005, 269). Opettajilla tulisi 

olla selvillä opetustilanteen roolit, heidän tulisi keskustella käsityksistään ja uskomuksistaan 

oppilaiden eri tavoista oppia ja näin muodostaa yhteinen näkemys tai tiedostaa mahdolliset erot 

tulkinnoissa. Lisäksi opettajien tulisi sopia yhteisistä luokkahuonekäytännöistä eli siitä, kuinka 

oppilaiden odotetaan asettuvan luokkaan, toimivan oppitunnilla, kuinka oppitunnilla pyydetään 

puheenvuoroa tai apua, yhteisistä pelisäännöistä sekä luoda yhteinen näkemys esimerkiksi siitä, 

millainen melutaso on milloinkin sallitun rajoissa.  (Ahtiainen ym. 2011, 20; Conderman ym. 

2009, 16.) Erilaiset opetustyylit saattavat häiritä osaa oppilaista (Takala 2016, 65). Näistä haas-

teista opettajat voivat päästä yli neuvottelemalla, olemalla avoimia ja kertomalla, mitä yhteis-

opetustilanteelta odottavat sekä keskustelemalla isoista ongelmista. Jos jokin asia häiritsee, siitä 

pitäisi kertoa omalle työparille sekä keskustella siitä hänen kanssaan. Opettajien tulisi lisäksi 

reflektoida säännöllisesti yhteisopetuskokemustaan. (Conderman ym. 2009, 20, 24; Murawski 

2010, 30.) 

Opettajilla tulee olla yhteiset tavoitteet. Tärkeintä on, että tavoitteet ovat oppilaskohtaisia, millä 

usein viitataan oppilaan lisääntyneisiin akateemisiin taitoihin, käytöksen parantumiseen tai pa-

rantuneeseen mahdollisuuteen omaksua yleisopetuksen opetussuunnitelman sisältöjä. Molem-

mat opettajat käyttävät oman opetettavan aineensa normeja ja mittareita, mutta yhteistyöllä op-

pitunneilla sovelletaan molempien aineiden mittareita ja normeja. Kun tavoitteet ilmaistaan sel-

keästi jo mahdollisimman aikaisin yhteisopetussuhteessa, tavoitteet antavat yhteisopettajille 
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suunnan ja tarkoituksen sekä vastuun ja kasvun mittarit. (Conderman ym. 2009, 4.) Viranomai-

nen on voinut päättää opettajien puolesta, että heidän on pakko harjoittaa yhteisopetusta, mikä 

ei ole paras mahdollinen syy. Opettajat voivat myös olla sitä mieltä, että haasteita omaavat 

oppilaat oppivat paremmin yleisopetuksen luokassa ja saadessaan tukea siellä. Lisäksi heidän 

mielestään myös oppilaat, joilla ei ole vaikeuksia, voivat hyötyä yhteisopetuksesta. Opettajat 

voivat myös olla tyytymättömiä erillisen erityisopetuksen tuloksiin. Heidän koulunsa alue voi 

tukea inklusiivisia käytänteitä. Opettajat voivat lisäksi uskoa, että heillä on taitoja, jotka hyö-

dyttävät kaikkia oppilaita. Opettajat ovat innoissaan saadessaan työskennellä kaikenlaisten op-

pilaiden kanssa. Opettajien tavoitteena voi myös olla ammatillisia syitä heidän ryhtyessä yh-

teisopetukseen. He voivat esimerkiksi nauttia kollegalta oppimisesta, kollegan kanssa työsken-

telystä ja kollegan toveruudesta. Opettajat voivat haluta kasvaa ammatillisesti oppimalla kolle-

galta ja kollegan kanssa. (Conderman ym. 2009, 7.) 

Opettaja on perinteisesti opettanut luokkaa yksin: se on joillekin opettajille miellyttävin tapa 

opettaa ja tällöin yhteisopetukseen suhtautuminen voi olla vastahakoista (Conderman ym. 2009, 

24; Murawski 2010, 30). Erityisesti opettajilla on vaikeaa luopua kontrollista, sillä he ovat tot-

tuneet kontrolloimaan omaa luokkahuonetta, oppilaita, aikatauluja ja opetettavaa sisältöä. 

Kontrollin jakaminen toisen opettajan kanssa voi olla vaikeaa, etenkin jos toinen on asiantuntija 

aivan eri asioissa. (Murawski 2010, 30.) Opettajalla tulee myös olla halu yhteisopetukseen. 

Opettajan tulisi olla itselleen rehellinen ja selvittää, miksi suhtautuu yhteisopetukseen vastaha-

koisesti. (Conderman ym. 2009, 24.) 

Opettajien yhteensopivuus on yksi edellytys yhteisopetuksen onnistumiselle, ja se koostuu use-

asta tekijästä. Joskus opettajat eivät vain tule toimeen keskenään, sillä heidän persoonallisuu-

tensa ovat liian erilaiset. Tällöin yhteisopetus on enemmän taistelua kuin nautintoa. Meillä on 

taipumus työskennellä hyvin niiden kanssa, jotka muistuttavat meitä itseämme, ja tunnemme 

olomme mukavammaksi niiden kanssa, jotka käyttäytyvät samalla tavalla kuin me itse. Yhteis-

opettajien täytyy olla tietoisia omista ja opettajaparinsa kommunikointitavoista Yhteisopettajan 

tulee myös olla valmis tarpeen vaatiessa muokkaamaan niitä tehdäkseen toisen opettajan olon 

mukavaksi ja hyväksytyksi. (Conderman ym. 2009, 10.)  
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen empiirisen osuus. Tavoitteena on tuoda esiin oppilaiden 

kokemuksia yhteisopetuksesta. Tutkimus on metodologisilta lähtökohdiltaan laadullinen ja fe-

nomenologinen tutkimus. Tutkimusaineisto koostuu yhteisopetusluokan nykyisten ja entisten 

oppilaiden teemahaastatteluista sekä oppilaiden piirustuksista. Teemahaastattelusta saatu ai-

neisto on analysoitu fenomenologista analyysiä käyttäen. Piirustukset on analysoitu fenomeno-

logisen analyysin tuloksena syntyneiden sisältöalueiden mukaisesti taulukkoon.  

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Millaisia kokemuksia oppilailla on yhteisopetusluokassa opiskelusta? 

2. Millaisia kokemuksia oppilailla on oppimisen tukemisesta yhteisopetusluokassa?  

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta. Lisäksi py-

ritään selvittämään, millaisia kokemuksia oppilailla on oppimisen tukemisesta yhteisopetusluo-

kassa. Inklusiivinen opetus lisääntyy (Murawski 2010, 7, 11; Opetushallitus 2016, 61; Takala 

2016, 13), minkä vuoksi yhteisopetus ja oppilaiden kokemukset ovat tärkeä tutkimusaihe. Op-

pilaiden kokemukset voivat myös mahdollisesti auttaa kehittämään yhteisopetusta ja inklusii-

vista opetusta toimivammaksi ja sitä kautta parantaa oppilaiden koulumenestystä.  

4.2 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laadullisella tutkimuksella tarkoite-

taan tutkimusta, joka tutkii ihmistä ja heidän kokemuksiaan useilla eri tavoilla. Laadullisessa 

tutkimusprosessissa tutkija kerää, järjestää ja tulkitsee tietoa ihmisistä. (Lichtman, 2013, 5.) 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ihmisten kokemusten syvällinen kuvaaminen ja ym-

märtäminen. Se kuvaa, ymmärtää ja tulkitsee ihmisiin liittyviä ilmiöitä, ihmisten välistä vuoro-

vaikutusta ja diskursseja. (Creswell 2007, 39; Lichtman, 2013, 17, 20; Saldaña, 2011, 3.) Tämä 

tutkimus on laadullinen, sillä tutkimuksen keskiössä ovat oppilaiden kokemukset yhteisopetuk-

sesta, joita kuvataan, tulkitaan ja pyritään ymmärtämään. 

Laadulliseen tutkimukseen sisältyy sosiokonstruktivistinen näkökulma, jonka mukaan objektii-

visen ja yhteneväisen todellisuuden sijaan todellisuus on subjektiivinen ja yhtä moninainen kuin 
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tutkittavien kokemukset ja jokaisen todellisuus on erilainen. Todellisuus ja tieto ovat sosiaali-

sesti konstruoitu eli yhdessä rakennettu. Laadullisessa tutkimuksessa tutkittava ja tutkija ovat 

keskenään vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 22-23.) Tutkimus liittyy aina tiet-

tyyn kontekstiin (Creswell 2007, 39-40). Laadullinen tutkimus ei pyri yleistettävyyteen, vaan 

sen pyrkimyksenä on toimijoiden näkökulmien syvällinen tulkinta ja ymmärtäminen (Licht-

man, 2013, 17). Laadullinen tutkimus voidaan myös nähdä tutkijan rakentamana näkemyksenä 

todellisuudesta, johon vaikuttavat hänen kokemuksensa, tietonsa, taitonsa sekä taustansa (Cres-

well 2007, 39; Lichtman 2013, 13, 21).  

Lähtökohdiltaan tutkimukseni on fenomenologinen tutkimus. Fenomenologian juuret ovat filo-

sofiassa, ja fenomenologiaa voidaan tarkastella laajemmin filosofisena suuntauksena. Fenome-

nologia pohjautuu Edmund Husserlin ja Martin Heideggerin tulkinnoille filosofiasta. Myöhem-

min useat filosofit ovat kehittäneet fenomenologiaa transsendentaaliseen, hermeneuttiseen, 

lingvistiseen ja eettiseen fenomenologiaan. (Creswell 2007, 58; Given, 2008, 615; Lichtman 

2013, 84; Virtanen 2011, 157, 160.) Fenomenologia voidaan nähdä filosofisen suuntauksen li-

säksi tutkimusmetodina (Lichtman 2013, 87; Virtanen 2011, 158).  

Tutkimusmetodina fenomenologia on kiinnostunut ihmisten kokemuksista, tapahtumista ja il-

miöistä sekä yrittää kuvailla, tulkita ja ymmärtää niitä (Creswell 2007, 57-58; Given 2008, 614; 

Lichtman 2013, 83; Virtanen 2011, 156). Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on ko-

kemuksellisen ilmiön ymmärtäminen ja kuvaaminen mahdollisimman aitona, sellaisena kuin se 

on (Lehtomaa 2009, 163; Virtanen 2011, 171). Tämän tutkimuksen tutkimusmetodiksi se so-

veltuu hyvin, sillä tutkimus pyrkii selvittämään oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta. Fe-

nomenologisessa tutkimuksessa tutkittavana ovat ne ihmiset, joilla on kokemuksia tutkittavasta 

ilmiöstä (Lichtman 2013, 84; Virtanen 2011, 176). Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena 

ovat oppilaat, jotka ovat tai ovat opiskelleet yhteisopetusluokassa, joten heillä on siitä omakoh-

taista kokemusta. Ihminen on suhteessa elämäntilanteeseen eli siihen todellisuuteen, jossa elää 

(Perttula 2009, 116). Fenomenologiassa ihminen nähdään intentionaalisena olentona, jonka toi-

minta on aina suuntautunut johonkin. Kokemus puolestaan nähdään tajuavan subjektin, hänen 

tajunnallisen toimintansa ja toiminnan kohteen välisenä merkityssuhteena. (Virtanen 2011, 160; 

Perttula 2009, 116.) Kokemus rakentuu psyykkisen ja henkisen eli ihmisen tajunnallisen toi-

minnan seurauksena. Psyykkisessä toiminnassa suhde elämäntilanteeseen on suora, välitön ja 

tiedostamaton. Henkisen toiminta merkityksellistää elämäntilannetta kielen ja sosiaalisen maa-

ilman avulla. Henkisessä toiminnassa ihminen voi ajatella, järkeillä, teoretisoida ja kuvata ko-

kemuksia toisille. (Perttula 2009, 117-119.)  
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Fenomenologinen tutkimusprosessi alkaa ihmettelystä ja kiinnostuksesta toisen ihmisen koke-

muksia kohtaan. Alussa tutkija muotoilee, mitä toisille merkityksellisiä kokemuksia hän haluaa 

ymmärtää. Ennen empiiristä tutkimusta hänen on tutustuttava tutkittavaan ilmiöön ja saatava 

käsitys ilmiön perusluonteesta. (Lehtomaa 2009, 163; Perttula 2009, 136-137.) Kun tutkimus-

aihe on selvinnyt, tulee löytää vapaaehtoisia tutkittavia, joiden elämäntilanteisiin sisältyy ko-

kemuksia, joista tutkija on kiinnostunut (Perttula 2009, 136-137). Ennen empiiristä tutkimusta 

tutkijan tulisi myös pyrkiä eroon ennakko-oletuksista sekä teoreettisesta tutkimusasenteesta 

(Lehtomaa 2009, 163; Virtanen 2011, 17).  

Fenomenologisen tutkimuksen empiirisessä osassa hankitaan tutkimusaineisto eli tutkittavien 

kuvauksia kokemuksistaan. Kokemukset täytyy olla kuvattuna jollakin tavalla, jotta niitä voi 

empiirisesti tutkia. Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkija ei ole kiinnostunut ilmaisuta-

voista, joilla tutkittavat kokemuksiaan kuvaavat, vaan kokemuksista. Fenomenologisessa tutki-

muksessa tutkija voikin käyttää mitä tahansa hyväksi katsomaansa aineistonkeruutapaa, mutta 

aineistoon on myöhemmin kuitenkin voitava palata. (Perttula 2009, 140.) Tutkimusaineisto tu-

lisi kerätä niin, että tutkija vaikuttaa mahdollisimman vähän kokemuksiin, joita tutkittavat tuo-

vat esille (Virtanen 2011, 174).  

Fenomenologisessa tutkimusmetodissa keskeistä on tutkijan toiminta tutkimuksen aikana.  Tut-

kijan tehtävä on ymmärtää sitä, mikä toisten kokemuksessa on olennaista. (Perttula 2009, 144.) 

Reduktiolla tarkoitetaan epäolennaisuuksien laittamista syrjään ja huomion keskittämistä tut-

kittavan ilmiön olennaisiin seikkoihin (Lehtomaa 2009, 164-165). Reduktiossa tutkija ottaa ai-

neistoon objektiivisemman lähestymistavan ja alkaa reflektoimaan keräämäänsä aineistoa 

(Perttula 2009, 144; Virtanen 2011, 173). Reduktion avulla tutkijan on tarkoitus kokea uudel-

leen tutkittavien kuvaama kokemus. Reduktioon kuuluu sulkeistaminen, joka tarkoittaa tutkijan 

tutkimusaiheeseen liittämien merkityssuhteiden tunnistamista ja niiden syrjään asettamista tut-

kimuksen ajaksi. Tällöin tutkija voi ymmärtää tutkimusaineistosta muutakin, kuin mitä ennak-

kotietämyksensä ja -oletustensa perusteella ymmärtäisi. (Perttula 2009, 145.) Sulkeistaminen 

on tutkimusasenne, joka koskee fenomenologista tutkimusta alusta loppuun saakka, sillä tutki-

jan ymmärrys tutkimastaan ilmiöstä muuttuu tutkimuksen aikana, ja ennakkokäsitykset saatta-

vat tulla esille vasta aineiston hankinta- tai analyysivaiheessa (Lehtomaa 2009, 166).  
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4.3 Tutkimusaineisto ja aineistonkeruu 

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu ja lasten piirustukset, sillä laadullisen 

tutkimuksen tutkiessa ihmisten kokemuksia tutkimusaineisto koostuu ihmisten selityksistä ja 

kuvauksista (Saldaña, 2011, 3). Useimmiten laadullinen aineisto koostuukin erilaisista teks-

teistä, kuten haastatteluista, muistiinpanoista, asiakirjoista tai visuaalisesta materiaalista, kuten 

taideteoksista, valokuvista ja videomateriaalista (Lichtman, 2013, 22-23; Saldaña, 2011, 3-4). 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavia tutkitaan heidän luonnollisessa ympäristössään sellai-

sina, kuin he ovat (Creswell 2007, 37; Lichtman, 2013, 7, 20).  

Myös fenomenologisessa tutkimuksessa tutkittavan subjektiivinen merkitysmaailma on tavoi-

tettavissa mielen kokemusten kertomisen ja kuvailemisen kautta (Virtanen 2011, 162). Elämyk-

sellisessä muodossa kokemuksia ei voi tutkia. Toisin sanoen tutkittavan kokemukset on muun-

nettava tutkijalle näkyväksi. Kokemuksia voidaan kuvata esimerkiksi puheen, tekstien, piirros-

ten, valokuvien, liikkeiden, eleiden ja ilmeiden avulla. Kokemusten kuvauksiin tulisi aina voida 

palata jälkikäteen. (Perttula 2009, 140.) Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkittavana ovat ne 

ihmiset, joilla on kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä (Lichtman 2013, 84; Virtanen 2011, 176), 

joten tutkittavaksi valikoitui oppilaita, jotka opiskelevat tai ovat opiskelleet yhteisopetusluo-

kassa.  

4.3.1 Tutkimuskonteksti ja tutkittavat 

Tutkimukseen osallistui oppilaita pohjoispohjanmaalaisesta alakoulusta. Tutkimukseen osallis-

tuneen opettajaparin löysin Alakoulun Aarreaitta -Facebookryhmästä, jonne laitoin ilmoituksen 

tutkimuksestani. Koulussa suhtauduttiin myönteisesti yhteisopetukseen, ja siellä toimii useampi 

yhteisopettajapari. Tutkimani luokan yhteisopettajapari on opettanut yhdessä viisi vuotta. Toi-

nen opettaja on hallinnollisesti ensimmäisen luokan opettaja ja toinen toisen luokan opettaja, 

mutta käytännössä vastuu oppilaista jaetaan kahden opettajan kesken. Opettajat vastaavat yh-

dessä opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opettajat toteuttavat opetuksen 

täysin yhteisopetuksena. Opettajat myös käyttävät monipuolisesti kaikkia eri yhteisopetuksen 

muotoja opetuksessaan. Luokassa on yhteensä 40 oppilasta, joista kaksi on tehostetun tuen op-

pilaita ja loput yleisen tuen oppilaita. Näin ollen opettajaparin opetus täyttää yhteisopetukselle 

asetut vaatimukset kahdesta opettajasta, jotka tekevät yhteistyötä koko opetusprosessin ajan, ja 

jakavat vastuun heterogeenisestä oppilasryhmästä. Luokan oppilaat ovat opiskelleet ainoastaan 

yhteisopetuksessa. Yhteisopetuksen lisäksi luokka on joustavan alkuopetuksen luokka, jossa oli 
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sekä ensimmäisen että toisen luokan oppilaita. Luokan toiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että 

suurimmaksi osaksi oppilaat opiskelevat oman taitotasonsa mukaan, eivätkä luokka-asteen mu-

kaisesti.  

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaista haastateltavat valikoituivat äänestyksen perusteella. 

Opettajat olivat ennen vierailuani kertoneet oppilaille yleisesti tutkimuksestani sekä yhdessä 

pohtineet, mitä haastateltavana oleminen tarkoittaa ja millainen olisi hyvä haastateltava. Tämän 

jälkeen oppilaat olivat saaneet vapaaehtoisesti ilmoittautua haastateltaviksi ja vapaaehtoisista 

oppilaista luokan oppilaat äänestivät oppilasta, joka heidän mielestään olisi hyvä haastateltava. 

Haastateltaviksi valittiin kolme eniten ääniä saanutta oppilasta. Lisäksi yhteisopettajapari va-

litsi minulle halukkaista oppilaista neljä haastateltavaa entisistä oppilaistaan, jotka tällä hetkellä 

opiskelevat yhden opettajan luokassa 3- ja 4. luokalla. Opettajaparin entisiä oppilaita päädyin 

haastattelemaan, jotta voisin tutkia oppilaiden kokemuksia mahdollisista yhteisopetusluokan ja 

yhden opettajan luokan eroista, sillä heillä on kokemusta molemmista.  

Haastateltavia oppilaita oli yhteensä seitsemän, joista yksi oli ensimmäiseltä luokalta, kaksi 

toiselta luokalta, kaksi kolmannelta luokalta ja kaksi neljänneltä luokalta. Haastateltavista 

kolme oli poikia ja neljä tyttöjä. Haastateltavat oppilaat olivat haastatteluhetkellä tai aikaisem-

min olleet saman yhteisopettajaparin opetuksessa. Haastatteluun valikoituneet oppilaat olivat 

yleisen tuen oppilaita, ja suurimmalla osalla heistä opetusta on eriytetty ylöspäin. Piirustusteh-

tävään osallistui 39 oppilasta opettajaparin nykyisistä 1. ja 2. luokan oppilaista.  

Tutkimusaineisto kerättiin 27.2-1.3.2018. Olin ollut luokan opettajiin etukäteen yhteydessä säh-

köpostin välityksellä ja lähetin heille tutkimuslupalomakkeen, jonka he lähettivät edelleen op-

pilaiden huoltajille. Näin tutkimusluvat olivat kunnossa jo ennen ensimmäistä vierailuani. Vie-

railin luokassa kolmena päivänä, joista ensimmäisenä päivänä esittelin itseni ja tutkimusaiheeni 

oppilaille. Ensimmäisenä päivänä yhteisopetusluokan oppilaat suorittivat myös piirustustehtä-

vän. Kahtena seuraavana päivänä haastattelin oppilaat. Haastattelut tapahtuivat oppituntien ai-

kana erillisessä pienessä luokassa ja oppilaat haastattelin yksitellen. Haastattelut nauhoitin iPa-

dille erillisellä nauhoitusohjelmalla, jonka jälkeen litteroin haastatteluaineiston. Haastattelut 

olivat kestoltaan 18-36 minuuttia. Litteroitua aineistoa kertyi fontilla Times New Roman, font-

tikoolla 12 ja rivivälillä 1,5 yhteensä 39 sivua.  
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4.3.2 Aineistonkeruu 

Oppilaiden teemahaastattelu 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston keräsin teemahaastattelulla. Haastattelu on yleisimmin 

käytetty aineistonkeruumenetelmä laadullisessa ja fenomenologisessa tutkimuksessa (Hirsjärvi 

& Hurme 2008, 34; Virtanen; 174; Saldaña, 2011, 32). Haastattelu on tehokas tapa saada tietoa 

tutkittavan näkökulmista, tunteista, mielipiteistä, arvoista, asenteista, uskomuksista ja koke-

muksista heidän omin sanoin kertomana (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48; Lichtman, 2013, 190; 

Saldaña, 2011, 32). Teemahaastattelussa keskeistä on ihmisten tulkinnat asioista, niille annetut 

merkitykset sekä se, että nämä merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 48). Lapsia tutkittaessa haastattelu on hyvä aineistonkeruumenetelmä, kun se antaa lap-

selle mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan, mielipiteistään ja tietämyksestään (Raittila ym. 

2017, luku 15) 

Tutkimushaastattelun lajit jaetaan yleensä sen mukaan, kuinka strukturoituja ne ovat. Toisin 

sanoen, kuinka tarkasti haastattelukysymykset on muotoiltu ja kuinka paljon haastattelija jä-

sentää tilannetta. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 43; Lichtman 2013, 189; Saldaña, 2011, 32.) Eri-

tyisesti vapaamuotoisia ja vähän strukturoituja haastatteluja käytetään paljon. Teemahaastattelu 

on puolistrukturoitu haastattelu, jossa keskitytään käsittelemään tiettyä teemaa tarkkojen ja en-

nalta päätettyjen haastattelukysymysten sijaan. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 34, 48.) Puolistruk-

turoidulla teemahaastattelulla tarkoituksena oli tukea ja helpottaa oppilaiden vapaata kerrontaa 

kokemuksistaan ja välttää suljettujen kysymysten aiheuttamaa johdattelua.  

Teemahaastattelun ongelmallisuus on se, että tutkija ohjaa haastattelun kulkua valitsemalla ky-

symykset, hallitsemalla haastattelutilannetta ja tulkitsemalla vastaukset. Fenomenologisen tut-

kimuksen periaatteiden mukaan tutkijan tulisi vaikuttaa tutkittavan kokemusten esiintuomiseen 

mahdollisimman vähän. Kysymysten tulisi olla mahdollisimman avoimia, ja tutkijan tulisi an-

taa haastateltavan kertoa vastauksessaan mielikuvia ja elämyksiä aiheeseen liittyen. (Virtanen 

2011, 174.) Erityisesti lasten kohdalla haastattelukysymysten muotoiluun tulee kiinnittää huo-

miota. Teemojen ja kysymysten tulisi olla lapsille ymmärrettäviä ja innostavia, eivätkä ne saa 

valmiiksi rajoittaa käsiteltävän teeman näkökulmia (Raittila ym. 2017, luku 15). Liian abstrak-

teja kysymyksiä tulisi välttää ja suosia mahdollisimman konkreettisia kysymyksiä (Ritala-Kos-

kinen, 2001, 157). Konkreettisten kysymysten tulisi liittyä lasten arkeen ja jokapäiväisiin ta-

pahtumiin (Hyvärinen ym. luku 15). Tutkijan tulee varmistaa, että lapsi varmasti ymmärtää 

käytetyt käsitteet (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 131). Fenomenologisen sulkeistamisen periaatteen 
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mukaisesti pyrin kartoittamaan omat ennakkokäsitykseni tutkittavasta aiheesta, jolloin huoma-

sin, miltä osin ennakkokäsitykset olivat ohjanneet haastattelukysymyksiäni, ja muutin niitä vä-

hemmän ohjaileviksi ja avoimemmiksi. Haastattelu eteni oppilaan kerronnan mukaan ja teema-

haastattelurungon kysymyksiä käytin vain tarpeen mukaan silloin, kun tarvitsin lisätietoa tai 

varmistuakseni siitä, että olin ymmärtänyt oppilaan kertoman asian oikein. 

Tutkimuksessa tutkijan valta-asema korostui, sillä tutkittavana oli lapsia ja aikuishaastattelijalla 

on aina jonkinlainen auktoriteettirooli suhteessa lapsiin (Ritala-Koskinen, 2001, 156). Haastat-

telun tulisi kuitenkin olla prosessi, jossa rakennetaan merkityksiä yhdessä ja valtasuhteita ja 

pätevyyttä tulisi tarkastella kriittisesti. Kun lapsi tuntee aidosti voivansa osallistua haastatteluun 

yhdessä neuvotelluissa puitteissa, hän kertoo paremmin kokemuksestaan (Alderson ym. 2005, 

luku 8). Tutkijana korostin oppilaille, että olen nimenomaan täällä kuulemassa heidän koke-

muksiaan ja pyrin aidosti antamaan heille tilaa kertoa kokemuksistaan sekä olemaan kiinnostu-

nut kuulemastani. Pyrin luomaan asetelman, jossa nimenomaan lapsi on omien kokemustensa 

asiantuntija, ja minun roolini on olla niistä kiinnostunut ja antaa lapsille mahdollisuuden kertoa 

niistä.   

Perinteisesti lapsia on pidetty ajattelultaan ja ymmärrykseltään kehittymättöminä, minkä vuoksi 

heitä on pidetty tutkimuksessa erityisryhmänä, sekä heidän tietojaan ja etenkin kykyjään tuottaa 

luotettavaa tietoa tutkimuskäyttöön on epäilty. Toisin sanoen, lasten tietoa ei ole pidetty riittä-

vän hyvänä tieteelliseen tutkimukseen ja tietoa lapsista on kerätty pääasiassa aikuisilta: oppi-

laiden vanhemmilta, opettajilta ja hoitajilta. Lapset ovat olleet enemmän passiivisia tutkimuk-

sen kohteita kuin oman elämänsä aktiivisia tutkijoita. (Alderson ym. 2005, luku 8; Ritala-Kos-

kinen 2001, 145.) Lapsitutkimuksessa lasten tiedon arvokkuutta ja lasten oman äänen kuule-

mista on kuitenkin tuotu esille (Helavirta 2007, 629; Ritala-Koskinen, 2001, 146). Sosiologinen 

lapsitutkimus uskoo, että lapsi on kykenevä tiedon tuottamiseen ja sosiaalinen todellisuus näyt-

täytyy erilaisena lapsen näkökulmasta, mikä edellyttää tiedon saamista suoraan lapsilta. Lapsia 

tutkittaessa kertomusten totuutta voidaan pohtia toisesta näkökulmasta. Sen sijaan, että selvite-

tään, onko lapsen kertomus totta ja kuvaako se todellisuutta sellaisena kuin se on, kiinnosta-

vampaa on se, kuinka lapset haastattelupuheessaan elämäänsä jäsentävät ja millaisia merkityk-

siä he erilaisille elämän tapahtumille antavat. (Ritala-Koskinen, 2001, 146, 149-152.) Tämä 

tutkimus onkin kiinnostunut nimenomaan oppilaiden näkökulmasta ja heidän kokemuksistaan 

yhteisopetusluokassa opiskelusta, vaikka se eroaisi aikuisten, eli tässä tapauksessa opettajien, 

näkemyksestä. Lisäksi oppilaat nähdään aktiivisina tutkimuksen osapuolina ja tiedon tuottajina. 
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Haastattelutilanteen tulisi olla mahdollisimman vuorovaikutuksellinen ja antaa tilaa lapsen 

omalle kerronnalle ja tutkijan tulisi kuunnella lasta (Helavirta 2007, 634). Parhaimmillaan haas-

tattelutilanne lasten kanssa on keskustelua, jossa molemmat osapuolet ovat aktiivisia. Haastat-

telutilanteen näkeminen keskusteluna voi tasoittaa osapuolten valtasuhteita. Haastattelutilanne 

ei ole opetus- tai kasvatustilanne, vaikka haastattelu tapahtuisikin koulussa tai päiväkodissa. 

Keskustelun onnistuminen vaikuttaa koko tutkimuksen onnistumiseen. (Raittila ym. 2017, luku 

15.) Haastattelija ei saa keskittyä liikaa tuloksiin, vaan hänen tulisi olla haastattelutilanteessa 

läsnä ja rakentaa lapsen kanssa yhdessä keinoja, joilla merkityksiä luodaan. Lapsella tulisi olla 

mahdollisuus selittää, mitä vastauksillaan tarkoitti, ja tehdä aloitteita luodakseen kontekstista 

merkityksellisen. Näin lapsi on haastatteluprosessin aktiivinen osallistuja, ja kertojan ja kuun-

telijan roolit ovat jaetut ja yhdessä luodut (Alderson ym. 2005, luku 8.) Tästä syystä oppilaat 

haastateltiin yksitellen, jotta jokainen haastateltu oppilas sai mahdollisuuden kertoa omista ko-

kemuksistaan ja tulla aidosti kuulluksi. Yksilöhaastattelun tarkoituksena oli myös välttää tois-

ten oppilaiden vaikutusta vastauksiin. 

Fenomenologisessa tutkimuksessa haastattelutilanteen tulisi olla myös sosiaalisesti neutraali, 

jolloin tutkija ei edusta tietynlaista elämänmuotoa tai instituutiota, mikä edesauttaa tutkittavia 

välttämään sosiaalis-kulttuurisesti jo ymmärrettyjä kokemusten kuvaustapoja. Ihanne olisi, että 

tutkittava voisi valita ilmaisutavat, jotka tuovat kokemukset parhaiten esiin. Parhaimmillaan 

haastattelu on tutkittavan kokemuksiaan kuvaavaa yksinpuhelua, jossa tutkija vain ohjaa tutkit-

tavaa kertomaan kokemuksistaan. Tutkijan ei tule tulkita tutkittavan kuvaamia kokemuksia eikä 

pakottaa kertomaan enempää, kuin hänen kokemuksensa antaa myöten tai hän on halukas niitä 

kuvaamaan. (Perttula 2009, 141.) Tämäkin korostui oppilaita tutkittaessa ja pyrin tekemään 

heille selväksi, että en ole opettaja, vaan olen tutkija, enkä millään tavalla ole koulun henkilö-

kuntaa. Tällä pyrin välttämään sitä, että oppilaat kertoisivat asioita, joita opettajat yleensä ha-

luavat kuulla. Aikuisen haastattelijan tulisikin ottaa huomioon, että lapset eivät välttämättä ole 

tottuneet, että heille puhutaan tai heitä todella kuunnellaan, elleivät he ole tehneet, jotain väärin 

(Alderson ym. 2005, luku 8). 

Tutkija tarvitsee erityisiä lasten haastattelun taitoja. Haasteena on lasten tieto ja löytää erilaiset 

keinot saada se esiin. Lasten ja aikuisten välillä on kulttuurinen kuilu, johon aikuisen tutkijan 

pitäisi päästä sisälle. Tutkijan olisi tavoitettava lasten maailma, ja kyseenalaista on aikuisen 

mahdollisuus ja kyky tulkita lasten kertomuksia. (Ritala-Koskinen 2001, 145, 161.) Tutkijan 

tulee saada lapsi motivoitua kertomaan omista kokemuksistaan ja luoda luottamus lapseen. 
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Lapsen motivaatiota ja luottamusta tutkija voi rakentaa kertomalla tutkimuksesta, sen tarkoi-

tuksesta ja siitä, miksi tutkija pitää juuri heidän tietoaan tärkeänä. Haastatteluun osallistumisen 

tulisi kuitenkin aina olla vapaaehtoista, mikä eettisestä näkökulmasta korostuu, kun haastatel-

tavina on lapsia. (Alderson ym. 2005, luku 8; Ritala-Koskinen, 2001, 152-154). Luottamuksella 

tarkoitetaan sitä, että tutkija ja haastateltavat lapset tulevat toimeen keskenään ja tutkija saa 

lapset puhumaan ja kertomaan tarinoita, omia näkemyksiään ja mielipiteitään.  

Luottamus tutkijan ja lapsen välille ei synny itsestään, vaan tutkijan on rakennettava sitä aktii-

visesti. Lapsi ei kerro vieraalle aikuiselle asioistaan, joten lapseen tutustuminen ja suhteen luo-

minen on tärkeää. (Alderson ym. 2005, luku 8; Ritala-Koskinen, 2001, 154; Hirsjärvi & Hurme, 

2008, 130.) Lasten kannalta on tärkeää, että he voivat tutustua tutkijaan edes jonkin verran 

ennen tutkimusta. Tutkijan olisi hyvä käydä tutustumassa lapsiin etukäteen ja kertoa tutkimuk-

sestaan ja haastattelusta lapsille henkilökohtaisesti sekä samalla varata aikaa lasten kanssa oles-

keluun. (Raittila ym. 2017, luku 15.) Minulla ei omien aikataulujeni puitteissa ollut käytettä-

vissä paljoa aikaa oppilaisiin tutustumiseen, mutta ensimmäisenä vierailupäivänä esittelin itseni 

ja tutkimusaiheeni oppilaille. Varasin myös aikaa oppilaiden mieltä askarruttaville kysymyk-

sille. Koen, että tähän tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden kohdalla reipas ja avoin esittäy-

tyminen, tutkimusaiheen esittely sekä mahdollisuus kysyä minulta kysymyksiä olivat riittäviä 

luomaan luottamusta sekä motivoimaan oppilaita osallistumaan tutkimukseen. Oppilaat olivat 

todella avoimia minua ja tutkimustani kohtaan sekä erittäin innokkaita osallistumaan tutkimuk-

seeni.  

Tutkijan tulisi myös muistaa, että lasten kerronta on erilaista kuin aikuisten. Puhuessaan lapset 

rönsyilevät, asiasta toiseen yllättäen siirtyvää ja kerronta kehon sekä liikkeen kautta tapahtuvaa 

(Helavirta 2007, 633.) Haastattelun kestossa tulisi puolestaan ottaa huomioon lasten keskitty-

miskyky. Haastattelut eivät saisi olla kestoltaan liian pitkiä (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 130.) 

Tutkijan tulisi myös varautua siihen, että lapset ja jopa nuoretkin saattavat käyttäytyä tutkimus-

tilanteessa odottamattomalla tavalla. (Ritala-Koskinen 2001, 145.)  

Lasten haastattelussa tulee huomioida tutkimuseettisiä kysymyksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

on pohdittava, mitä lapsilta voi kysyä ja millä tavalla tutkija on lapsista vastuussa. Tutkijalta 

vaaditaan erityistä moraalia, sillä lasten tulisi olla tietyllä tapaa tutkijan suojeluksessa. (Ritala-

Koskinen 2001, 159.) Tutkijan tulisi huolehtia lapsen hyvinvoinnista sekä pohtia lapselle haas-

tatteluun osallistumisesta koituvia seurauksia ja hyötyjä. Parhaimmillaan haastattelun tulisi olla 
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lapselle positiivinen kokemus, jossa hän on saanut aikuisen jakamattoman huomion ja kunnioi-

tuksen sekä olla kuuntelun kohteena, mikä voi saada lapsen ymmärtämään itseään paremmin. 

(Alderson ym. 2005, luku 8.) Tämän tutkimuksen aihe ei ollut eettisesti ongelmallinen, ja se 

käsitteli lapsille arkipäiväistä asiaa. Koen, että oppilaat voivat hyötyä tutkimuksesta: he saavat 

kokemuksen omien kokemusten esille tuomisesta ja omaan arkeen vaikuttamisesta, sillä par-

haassa tapauksessa heidän opettajansa voivat tutkimuksen tulosten pohjalta kehittää opetustaan.  

Oppilaiden piirustukset  

Haastatteluaineiston tueksi oppilaita kerättiin piirustuksia, jotta saatiin laajempi tutkimusai-

neisto. Tarkoituksena oli myös selvittää, nouseeko piirustuksista samoja teemoja, kuin teema-

haastatteluista. Tarkoituksena oli myös saada piirustuksista tukea haastatteluaineiston tulkin-

taan. Piirustustehtävän ohjeistuksena oli piirtää toiselle hyviä kokemuksia kahdesta opettajasta 

ja toiselle puolelle huonoja kokemuksia kahdesta opettajasta. Piirustuksiin pyysin oppilaita 

myös kirjoittamaan itse tai avustuksellani lyhyesti, mitä kuvat esittivät tai mitä niissä tapahtuu. 

Tämä sen vuoksi, jotta piirustusten kuvat ja aiheet avautuisivat minulle paremmin, sillä lasten 

oma kuvailu voi syventää tutkimusaineistona olevan visuaalisen materiaalin tulkintaa (Raittila, 

Vuorisalo & Rautanen 2017, luku 15). 

4.4 Teemahaastatteluaineiston fenomenologinen analyysi 

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän oppilaan litteroiduista haastatteluista sekä 39 

oppilaan piirustuksista. Haastattelut on litteroitu ennen aineiston analyysiä. Litteroitua aineistoa 

kertyi Times New Roman -fontilla, fonttikoolla 12 sekä rivivälillä 1,5 yhteensä 49 A4 -sivua. 

Haastattelut on litteroitu sanasta sanaan, mutta turhia sanoja, kuten esimerkiksi ”niinku”, 

”tuota” ja ”no”, on jätetty pois. Anonymiteetin suojaamiseksi annoin jokaiselle haastatteluun 

osallistuneelle oppilaalle numeron. (Oppilas 1, Oppilas 2 jne.) 

Litteroidun aineiston analysoin fenomenologisella analyysimenetelmällä. Käyttämäni fenome-

nologinen analyysimenetelmä on (Perttulan 1995) menetelmä, joka pohjautuu Giorgin (1985a, 

1985b, 1997) menetelmään. Perttula on muokannut Giorgin menetelmää haastatteluaineistoon 

sopivammaksi. Analyysiprosessi jaetaan kahteen osaan, joista ensimmäisessä muodostetaan 

yksilökohtaisia merkitysverkostoja ja toisessa yleisiä merkitysverkostoja. Molemmat osat 

koostuvat seitsemästä vaiheesta. (Lehtomaa 2008, 180-181.) Alla Perttulan (1995) analyysime-

netelmän vaiheet: 
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I Yksilökohtaisen merkitysverkoston muodostaminen 

1. Tutkimusaineistoon perehtyminen avoimin mielin, kokonaisuuden hahmottaminen ja en-

nakkokäsitysten sulkeistaminen. 

2. Tutkimusaineistoa jäsentävien keskeisten sisältöalueiden muodostaminen. 

3. Aineiston jako merkityksen sisältäviin yksiköihin eli merkityssuhteiden erottaminen toi-

sista. 

4. Merkityksen sisältävien yksiköiden eli merkityssuhteiden muuntaminen tutkijan kielelle. 

5. Merkitystä sisältävien yksiköiden eli merkityssuhteiden ja niiden muunnosten liittäminen 

sisältöalueisiin.  

6. Sisältöalueittaisten yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen. 

7. Sisältöalueista riippumattomien yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen. 

II Yleisen merkitysverkoston muodostaminen 

1. Tutkimusasenteen omaksuminen. 

2. Merkityssuhteiden erottaminen ja muuntaminen merkityssuhde-ehdotelmiksi. 

3. Sisältöalueiden muodostaminen. 

4. Merkityssuhde-ehdotelmien sijoittaminen sisältöalueisiin. 

5. Sisältöalue-ehdotelmien muodostaminen. 

6. Muodostetaan ehdotelma yleiseksi merkitysverkostoksi. 

7. Yleisen merkitysverkoston muodostaminen. 

Yksilökohtaisen merkitysverkoston muodostaminen 

Analyysin ensimmäisessä osassa jokaista tutkittavaa ajatellaan kokonaisuutena. Yksilökohtai-

sia merkitysverkostoja muodostetaan analysoimalla yksilö kerrallaan. (Lehtomaa 2008, 189.) 

Seuraavaksi kuvailen analyysin yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostamista vaihe 

vaiheelta analyysin ensimmäisessä osassa.  

Ensimmäisessä vaiheessa tutustutaan avoimesti tutkimusaineistoon, ja tutkijan on sulkeistet-

tava itsensä tutkimusaiheeseen liittyvistä ennakkokäsityksistä (Virtanen 2011, 186). Aineisto 

tuli minulle hyvin tutuksi jo litteroidessani sitä, mutta hahmottaakseni kokonaiskuvan luin ai-

neiston vielä huolellisesti läpi useaan otteeseen. Pyrin lukemaan aineistoa oppilaiden näkökul-

masta ja eläytymään heidän kertomiinsa kokemuksiin. Tässä analyysin vaiheessa en myöskään 

lukenut teoriakirjallisuutta lainkaan, jotta saatoin aidosti keskittyä siihen, mitä oppilaat ovat 
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kertoneet. Lisäksi kirjoittaessani tämän tutkimuksen teoriaosuutta olin tiedostanut monia omia 

ennakkokäsityksiäni jo valmiiksi, eivätkä ne näin ollen häirinneet analyysin tätä vaihetta.  

Toisessa vaiheessa tutkija saa kokonaiskuvan aineistosta ja muodostaa sen pohjalta alustavat 

sisältöalueet, joiden avulla tutkija jäsentää tutkimusaineistoaan. Ne saavat tässä vaiheessa olla 

vielä laajoja ja kattavia, ja niiden tarkoituksena on hahmottaa tutkimusaineistoa. Tässä vai-

heessa aineistoa ei ole vielä tarkoitus tulkita ja spesifioida sisältöalueiden avulla. (Virtanen 

2011, 187.) Tutustuessani aineistoon yksi haastattelu kerrallaan aineistosta nousi yhteisiä sisäl-

töalueita. Alustaviksi sisältöalueiksi muodostuivat: 1) Arki yhteisopetusluokassa, 2) Opetta-

jien toiminta 3) Ilmapiiri, 4) Oppiminen, 5) Fyysinen oppimisympäristö, 6) Oppilaiden määrä 

ja 7) Oppimisen tuki. 

Kolmannessa vaiheessa merkityssuhteet erotetaan toisistaan merkitysyksiköiksi (Virtanen 

2011, 188). Tutkija etsii aineistosta sitä, mikä on välttämätöntä tutkittavan aiheen kannalta kun-

kin tutkittavan ymmärtämiseksi (Lehtomaa 2008, 182-183). Tutkija muodostaa aineistosta mer-

kitysyksiköitä aina tutkittavan antaessa merkityksen. Merkitysyksiköt erotetaan tekstistä siten, 

että on mahdollista fyysisesti nähdä, mistä ne alkavat ja mihin ne päättyvät. Tutkija rajaa mer-

kitysyksiköitä intuitiivisesti ja oman tieteenalansa rajaamana. (Virtanen 2011, 188.) Tässä vai-

heessa etsin aineistosta merkitysyksiköitä, jotka liittyivät tutkimusaiheeseeni ja tutkimuskysy-

myksiini. Toisin sanoen merkitysyksiköitä olivat kaikki ilmaisut, joilla oppilaat kuvasivat ko-

kemuksiaan yhteisopetuksesta. Alleviivasin litteroidusta haastatteluaineistosta löytämäni mer-

kitysyksiköt seuraavan esimerkin mukaisesti.  

H: Mitä hyviä puolia tai hyötyjä on siinä, että oppitunnilla on kaks opettajaa? 

O1: No siihen piirustukseen mää ainaki laitoin, että se on aika hyvä puoli, että kummassaki 

luokassa on opettaja, koska sitten ei tarvi mennä toiseen luokkaan tai ettiä sitä siitä.  

 

Neljännessä vaiheessa aineistosta erotetut merkitysyksiköt muutetaan tutkijan yleiselle kielelle. 

Kieli ei saa olla teoreettista, ja tutkijan on tässäkin vaiheessa kiinnitettävä huomiota sulkeista-

miseen, jotta olisi mahdollista löytää aineistosta alkuperäiset ja ydinmerkitykset. (Virtanen 

2001, 189.) Kuvatessani merkitysyksiköitä valitsin Lehtomaata (2008, 183) mukaillen kirjoi-

tustyylin, joka muistuttaa tutkijaa siitä, että hän on kuvaamassa yksilön kokemusmaailmaa. 

Tutkijan kielelle käännetyn merkitysyksikön kuvauksen kirjoitin suoraan alkuperäisen merki-

tysyksikön perään. Seuraavassa esimerkki siitä, miten muutin merkitysyksiköt tutkijan kielelle. 
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O1: kummassaki luokassa on opettaja, koska sitten ei tarvi mennä toiseen luokkaan tai ettiä 

sitä siitä (Oppilas kertoo, että kahdessa opettajassa hyvää on se, että kummassakin luokassa on 

opettaja. Silloin ei tarvitse mennä toiseen luokkaan, tai etsiä opettajaa luokasta, jossa oppilas 

on.) 

Viidennessä vaiheessa alkuperäinen ja tutkijan kielelle käännetty merkitysyksikkö sijoitetaan 

aiemmin muodostettuihin sisältöalueisiin. Tarvittaessa sama merkitysyksikkö voidaan sijoittaa 

useamman sisältöalueen alle. (Virtanen 2011, 190.) Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka sijoitin 

merkitysyksiköitä sisältöalueiden alle.  

Opettajien toiminta  

kummassakin luokassa on opettaja, koska sitten ei tarvi mennä toiseen luokkaan tai ettiä (Op-

pilas kertoo, että kahdessa opettajassa hyvää on se, että kummassakin luokassa on opettaja. 

Silloin ei tarvitse mennä toiseen luokkaan tai etsiä opettajaa luokasta, jossa oppilas on.)  

Kuudennessa ja seitsemännessä vaiheessa muodostetaan yksilökohtaiset merkitysverkostot. 

Tämä tapahtuu kirjoittamalla sisältöalueittain kertomus yksilökohtaisista merkitysverkostoista 

eli liittämällä yhteen tutkijan kielelle käännetyt merkitysyksiköt yhdeksi tarinaksi. Yksi kappale 

voi koostua yhdestä sisältöalueesta. (Virtanen 2011, 191.) Yhden oppilaan yksilökohtainen 

merkitysverkosto on esitetty liitteessä 2.  

Yleisen merkitysverkoston muodostaminen  

Fenomenologisen analyysin toisessa osassa yksilökohtaisten merkitysverkostojen perusteella 

muodostetaan yleinen merkitysverkosto seitsemän eri vaiheen kautta. Nämä seitsemän vaihetta 

muistuttavat paljon analyysin ensimmäisen osan vaiheita. Yleinen merkitysverkosto rakenne-

taan kaikille yksilökohtaisille merkitysverkostoille yhteisistä ydinmerkityksistä. Yleisiä merki-

tysverkostoja voi muodostua yksi tai useampi. (Lehtomaa 2008, 185.) Tässä analyysin vai-

heessa pyrin löytämään oppilaiden yhteisopetuskokemuksista oleellisuuksia eli toistuvia ydin-

merkityksiä. Toteutin kaikki seitsemän vaihetta jokaiselle yksilökohtaiselle merkitysverkos-

tolle erikseen.  

Ensimmäisessä vaiheessa analyysissä siirrytään yksilötasolta yleiselle tasolle, sillä merkitykset 

eivät ole enää yksilöllisiä vaan osa yleistä kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Tutkija on kiinnos-

tunut niistä merkityssuhteista, jotka näyttäytyvät kaikkien tutkittavien koetuissa maailmoissa. 

(Perttula 1995, 154; Virtanen 2011, 193.) Tutkija omaksuu tutkimusasenteen, jossa yksilökoh-

taiset merkitysverkostot ovat ehdotelmia yleisestä tiedosta (Lehtomaa 2008, 181, 186).  
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Toisessa vaiheessa analyysin edellisessä osassa syntyneet yksilökohtaiset merkitysverkostot 

jaetaan merkitysyksiköihin ja merkitysyksiköt muutetaan merkityssuhde-ehdotelmiksi. Tämä 

vastaa analyysin ensimmäisen osan kolmatta ja neljättä vaihetta. Tässäkin vaiheessa poimin 

tekstistä ilmauksia, jotka kuvaavat oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta. Merkitysyksikön 

perään kirjasin sulkuihin oppilaan tunnuksen, jotta myöhemmin erottaisin, kenen merkitysver-

kostosta ne ovat alun perin. Tässä kohtaa poikkesin Perttulan (1995) esittämästä järjestyksestä, 

enkä muuttanut merkitysyksiköitä vielä tässä vaiheessa merkityssuhde-ehdotelmiksi. Muutin 

yksilökohtaisista merkitysverkostoista erottelemani merkityssuhteet merkityssuhde-ehdotel-

miksi vasta neljännen vaiheen yhteydessä. Alla esimerkkinä osa yksilökohtaisesta merkitysver-

kostosta merkitysyksikköihin eroteltuna.  

Oppilas 2 

1. Hän kertoo, että tunnin alussa kaikki menevät penkeille istumaan, jonka jälkeen vaihde-

taan puolia ja oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Tämän jälkeen oppilaat alkavat teke-

mään tehtäviä. (O2) 

2. Hän kertoo, että tunnin alussa opetettavan asian kertoo se, kuka sen on keksinyt ja 

yleensä opettajat kertovat. Myös oppilaat voivat kertoa, jos opettajien kanssa on sovittu 

niin. Opettajat kuitenkin kertovat asian ensin ja sitten jos opettaja ei osaa niin sitten 

lapsi voi itse selittää mitä pitää tehdä. (O2) 

3. Hän kertoo, että sen jälkeen, kun ollaan istuttu penkeillä, niin jakaudutaan ryhmiin teke-

mään tehtäviä. (O2) 

4. Hän kertoo, että opettajat selittävät vuorotellen. Ensin toinen opettaja sanoo jotakin ja 

sitten toinen. Tämän jälkeen opettajat voivat kysyä kysymyksiä. (O2) 

5. Hän kertoo, että kakkosluokan opettaja jää kakkosluokkaan opettamaan kakkos- ja yk-

kösluokkalaisia, jotka sinne luokkaan jäävät ja sitten ykkösluokan opettaja menee opet-

tamaan niitä, jotka menevät ykkösluokan puolelle. (O2) 

6. Hän kertoo, että molemmat opettajat ovat välillä samalla puolella yhtä aikaa. (O2) 

7. Hän kertoo, että molemmat opettajat ovat samalla puolella yleensä silloin, kun ykkösillä 

tai kakkosilla on alkanut koulu aikaisemmin tai kakkosluokkalaisilla loppunut aikaisem-

min. Silloin ei tarvitse jakaantua ja opettajat voivat olla molemmat samalla puolella, 

missä lapsetkin ovat. (O2) 

8. Hän kertoo, että opettajat eivät ole missään ryhmässä, vaan opettavat vuorotellen eri 

ryhmiä. (O2)  

9. Hänen mielestään opettajat olisivat madoissa, jos heidän pitäisi molempien olla jossakin 

ryhmässä, sillä opettajat ovat jo aikuisia ja hyviä lukemaan. (O2) 

10. Hän kertoo, että riitatilanteissa toinen opettaja voi tulla käytävään selittämään riitaa ja 

toinen voi jatkaa opettamista luokassa. (O2)… 

Kolmannessa vaiheessa muodostetaan jälleen sisältöalueet samaan tapaan kuin analyysin en-

simmäisen osan toisessa vaiheessa. Tässä vaiheessa muutin kahden sisältöalueen nimiä hieman, 

jotta ne olisivat entistä kuvaavampia. Sisältöalue ”Arki yhteisopetusluokassa” muuttui sisältö-
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alueeksi ”Opiskelu yhteisopetusluokassa” ja Sisältöalue ”Opettajien toiminta” muuttui sisältö-

alueeksi ”Opettajien toiminta ja opetus”. Lopulliset sisältöalueet olivat: 1) Opiskelu yhteisope-

tusluokassa, 2) Opettajien toiminta ja opetus, 3) Ilmapiiri, 4) Oppiminen, 5) Fyysinen oppi-

misympäristö, 6) Oppilaiden määrä ja 7) Oppimisen tuki. 

Neljännessä vaiheessa yksilökohtaisista merkitysverkostoista poimitut merkityssuhde-ehdotel-

mat sijoitetaan sisältöalueisiin. En ollut vielä muuttanut erottelemiani merkitysyksiköitä mer-

kityssuhde-ehdotelmiksi vaan sijoitin jokaisen yksilökohtaisen merkitysverkoston merkitysyk-

siköt ensin sisältöalueisiin ja yhdistin eri oppilaiden yksilökohtaisista merkitysverkostoista 

erottelemat samaa asiaa tarkoittavat merkitysyksiöt. Tämän jälkeen muutin merkitysyksikköyh-

distelmät merkityssuhde-ehdotelmiksi. Päädyin muuttamaan merkitysyksikköyhdistelmät yk-

sittäisten merkitysyksiköiden sijaan merkityssuhde-ehdotelmiksi, sillä tällä tavalla sain luotet-

tavia ja kuvaavampia merkityssuhde-ehdotelmia, kun niihin sisältyi usean oppilaan merkitys-

yksiköitä. Tämä korvaa myös Perttulan (1995) esittämän seuraavan vaiheen sisältöalue-ehdo-

telmien tekemisestä, sillä tähän mennessä olen yhdistänyt merkitysyksiköitä ja muodostanut 

niistä merkityssuhde-ehdotelmia. Näin muodostuneet merkityssuhde-ehdotelmat kuvaavat si-

sältöalueita mielestäni hyvin, joten en kokenut enää tarpeelliseksi muodostaa erillisiä sisältö-

alueita täsmentäviä sisältöalue-ehdotelmia. Merkityssuhde-ehdotelmat on kirjoitettu tummen-

netulla tekstillä merkitysyksiköiden perään. Alla esimerkki tästä vaiheesta sisältöalueen ”Op-

pilaiden määrä” osalta.  

Oppilaiden määrä: 

1. Hän kertoo, että koulussa hauskinta on kaverit. (O1) Hän kertoo, että heillä oli ollut 

kavereiden kanssa hauskaa hymynaamoissa, kun he leikkivät käsinukkeleikkiä ja kaikki 

nauroivat toisten jutuille. (O1) Hänen mielestään paras asia koulussa on, että siellä saa 

laajan ystäväpiirin, sillä siellä on paljon ihmisiä. (O2) Hän kertoo, että joustisluokassa 

hyvä asia on se, että luokassa on tosi paljon lapsia ja pahassa tilanteessa saa paremmin 

puolustusta. Toisaalta luokassa on vilkkaampaa, mutta kuitenkin hauskaa. (O2) Hän 

kertoo, että yhteisopetusluokassa on hyvä, kun saa paljon kavereita ja esimerkiksi ruo-

kailussa ei tarvitse jäädä yksin pöytään istumaan. (O2) Hän tykkäsi ympäristöopin tun-

neista, koska siellä sai läträtä vesijuttuja kavereiden kanssa. (O5) Hän kertoo, että yh-

teisopetusluokassa oli enemmän oppilaita. (O7) Hän kertoo, että kavereiden kanssa ole-

minen on koulussa mukavinta. (O7) Hän kertoo, että yhteisopetusluokassa oli paljon 

oppilaita. (O7) Hän kertoo, että hänellä oli todella paljon ja enemmän kavereita, kun 

hän oli yhteisopetusluokassa (O7) Hän kertoo, että yhteisopetusluokassa oli enemmän 
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väkeä, niin oli mukavampaa leikkiä yhdessä. (O7) Oppilaiden kokemusten mukaan 

paras asia yhteisopetusluokassa on se, että siellä on paljon oppilaita ja paljon ka-

vereita. Kaverit tekevät koulunkäynnistä mukavaa ja hauskaa. Toisaalta voi olla 

vilkkaampaa, kun luokassa on paljon oppilaita, mutta tärkeämpää on, että on pal-

jon kavereita. Kun on paljon kavereita, niin on mukavampaa leikkiä yhdessä. 

2. Hän kertoo, että tietoa saa enemmän sillä oppilaita on enemmän, mikä on hyvä asia 

(O2) Hän kertoo, että heidän luokassaan saa helposti apua, koska lapsia on enemmän. 

(O4) Kun oppilaita on enemmän, luokkakavereilta saa myös apua enemmän. 

Luokkakavereilta myös oppii asioita.  

3. Hän kertoo, että heidän luokassaan on joskus hirveä melu. (O1) Hän kertoo, että melu 

häiritsee oppimista, kun ei voi keskittyä tehtävien tekemiseen. (O1) Hän kertoo, että 

heidän luokassaan on vaikea oppia silloin, kun luokassa on melua. (O1) Luokassa on 

yleensä melua silloin kun opettaja ei ole paikalla. (O1) Hän kertoo, että hiljaisessa pai-

kassa on hyvä oppia. Sellaisessa, jossa ei ole paljoa melua ja siellä viitataan kysymyk-

siin. (O1) Hänen mielestään pienempiin ryhmiin jakautuminen on myös hyvä asia, sillä 

silloin ei tule niin paljoa melua. (O2) Hän kertoo, että oppilaat metelöivät silloin, kun 

opettajat ovat toisessa luokassa tai muualla käymässä. Hän kertoo, että penkillä istu-

essa monet oppilaat supattelevat ja puhuvat ääneen. (O3) Hän kertoo, että yhteisope-

tusluokassa melu häiritsi oppimista. (O4) Hänen mielestä rauhallinen paikka on paras 

paikka oppimiseen. (O4) Hän kertoo, että oppimista hankaloitti se, että luokan pojat 

saattoivat joskus meluta. (O5) Hän kertoo, että häirintätilanteet olivat yleensä silloin 

kun opettajat eivät olleet luokassa, esimerkiksi ruokailun jälkeen. (O6) Hän kertoo, että 

välillä luokassa oli paljon melua, sillä luokassa oli neljäkymmentä oppilasta. Onneksi 

luokka kuitenkin jaettiin aina kahden opettajan kesken kahteen eri luokkaan. (O7) Hän 

kertoo, että matematiikan tunnilla toisen luokan oppilaiden puolella on rauhallisempaa, 

sillä oppilaat ovat vuoden vanhempia ja rauhallisempia. Toisen luokan oppilaat ovat 

tottuneet jo käytäntöön. Hän kertoo, että ensimmäisen luokan oppilaiden luokassa on 

meluisampaa. (O7) Hän kertoo, että huonoin asia yhteisopetusluokassa oli melu. (O7) 

Hän muistelee, että hänelle tuli aina pää kipeäksi ja joskus hänen piti jopa olla koulusta 

pois, sillä hänelle tuli melun takia migreeni. (O7) Hänen mielestään luokassa olisi hir-

veä melu, jos oppilailla olisi vain yksi opettaja. Oppilas kertoo, että yhteisopetusluo-

kassa oli paljon melua ja hänellä oli joka päivä pää kipeä melun vuoksi. (O7) Oppilai-

den kokemusten mukaan yhteisopetusluokassa on paljon melua, koska oppilaita 

on paljon. Melu on oppilaiden mielestä huono asia, sillä se häiritsee oppimista, kun 
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ei voi keskittyä. Luokassa on melua usein silloin, kun opettajat eivät ole paikalla. 

Kaksi opettajaa ehtii puuttua meluun paremmin kuin yksi opettaja. Oppilaat ko-

kevat ryhmiin ja luokkiin jakautumisen tärkeäksi, sillä pienemmissä ryhmissä 

opiskelu on rauhallisempaa, eikä melua tule niin paljon.  

4. Hän kertoo, että huono puoli on se, että kun on enemmän oppilaita, voi myös tulla hel-

pommin riitoja. Luokassa voi myös olla enemmän pahoja poikia. (O2) Kun on paljon 

oppilaita, niin myös riitoja voi tulla enemmän oppilaiden välillä. 

5. Hän kertoo, että kaverit on kivointa koulussa. Häntä harmitti, että koko luokka lähti 

aina luokkaretkelle. Hän olisi halunnut olla ”oman” luokan kanssa. (O5) Hänen mie-

lestään kaksi opettajaa on liikaa yhdessä luokassa. Mutta jos on neljäkymmentä oppi-

lasta, niin silloin on hyvä juttu, että siellä on enemmän opettajia. (O5) Hänen kokemuk-

sensa mukaan kaksi opettajaa oli sopiva määrä, kun oppilaita oli neljäkymmentä oppi-

lasta. (O5) Hänen mielestään neljäkymmentäkaksi oli sopiva määrä oppilaita, eikä 

luokkaan olisi voinut tulla enempää oppilaita. (O5) Hänen mielestään se riippuu siitä 

monta oppilasta luokkaan olisi tulossa. Muutaman oppilaan olisi voinut jakaa opetta-

jien kesken. Jos oppilaita olisi tullut enemmän, olisi pitänyt tulla kolmaskin opettaja. 

(O5) Hänen mielestään luokassa oli sopiva määrä oppilaita, sillä kaksi opettajaa pystyi 

auttamaan paremmin. (O6) Hänen mielestään oppilaita ei olisi tarvinnut vähentää tai 

tulla lisää. Oppilaita oli luokassa sopiva määrä. (O6) Hän kertoo, että nyt heidän luo-

kassaan on rauhallista, kun on vähemmän oppilaita ja he ovat tutustuneet toisiin hyvin 

ja oppitunnilla on helpompaa. Nykyään hän kysyy apua useimmiten samassa pöytäryh-

mässä istuvilta kaverilta. (O7) Hän kertoo koulunkäynnin olevan helpompaa, kun oppi-

laita on luokassa vähemmän. (O7). Hän kertoo, että olisi huono, jos luokaan tulisi 

monta oppilasta lisää. (O7) Luokassa oli 40 oppilasta ja se oli oppilaiden mielestä 

sopiva määrä, kun opettajia on kaksi. Heidän mielestään luokkaan ei olisi voinut 

tulla enää kovin monta oppilasta lisää. He kokivat oppilasmäärän sopivaksi, sillä 

nykyisellä oppilasmäärällä opettajat ehtivät auttaa kaikkia oppilaita. Entiset yh-

teisopetusluokan oppilaat kokivat, että nykyisessä parinkymmenen oppilaan luo-

kassa yksi opettaja riittää hyvin.  

Kuudennessa vaiheessa muodostetaan ehdotelma yleisestä merkitysverkostosta. Tein tämän 

poimimalla ehdotelmaan vain muodostamani merkityssuhde-ehdotelmat. Esimerkkinä käytän 

samaa sisältöaluetta kuin aikaisemmin. 
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Oppilaiden määrä: 

1. Oppilaiden kokemusten mukaan paras asia yhteisopetusluokassa on se, että siellä 

on paljon oppilaita ja paljon kavereita. Kaverit tekevät koulunkäynnistä mukavaa 

ja hauskaa. Toisaalta voi olla vilkkaampaa, kun luokassa on paljon oppilaita, 

mutta tärkeämpää on, että on paljon kavereita. Kun on paljon kavereita, niin on 

mukavampaa leikkiä yhdessä. 

2. Kun oppilaita on enemmän, luokkakavereilta saa myös apua enemmän. Luokka-

kavereilta myös oppii asioita.  

3. Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetusluokassa on paljon melua, koska op-

pilaita on paljon. Melu on oppilaiden mielestä huono asia, sillä se häiritsee oppi-

mista, kun ei voi keskittyä. Luokassa on melua usein silloin, kun opettajat eivät ole 

paikalla. Kaksi opettajaa ehtii puuttua meluun paremmin kuin yksi opettaja. Op-

pilaat kokevat ryhmiin ja luokkiin jakautumisen tärkeäksi, sillä pienemmissä ryh-

missä opiskelu on rauhallisempaa, eikä melua tule niin paljon.  

4. Kun on paljon oppilaita, niin myös riitoja voi tulla enemmän oppilaiden välillä. 

5. Luokassa oli 40 oppilasta ja se oli oppilaiden mielestä sopiva määrä, kun opettajia 

on kaksi. Heidän mielestään luokkaan ei olisi voinut tulla enää kovin monta oppi-

lasta lisää. He kokivat oppilasmäärän sopivaksi, sillä nykyisellä oppilasmäärällä 

opettajat ehtivät auttaa kaikkia oppilaita. Entiset yhteisopetusluokan oppilaat ko-

kivat, että nykyisessä parinkymmenen oppilaan luokassa yksi opettaja riittää hy-

vin.  

Seitsemännessä, eli analyysin viimeisessä vaiheessa, yleisen merkitysverkoston ehdotelmasta 

rakensin yleisen merkitysverkoston. Analyysin tuloksena syntynyt yleinen merkitysverkosto on 

esitetty liitteessä 3. 

4.5 Piirustusten analyysi 

Piirustukset on analysoitu jaottelemalla ne haastatteluaineiston pohjalta löytyneiden sisältöalu-

eiden mukaisesti, sillä oppilaiden piirtämissä kuvista löytyi samoja sisältöalueita. Analysoitavia 

piirustuksia oli 39. Muutama piirustuksista on sijoitettu kahteen eri sisältöalueeseen, sillä niissä 

oli selkeästi kuvattu useampaa sisältöaluetta. Oppilaat kirjoittivat piirustusten yhteyteen ku-

vauksia piirtämistään kuvista, mutta osaan oppilaat olivat kirjoittaneet myös asioita, joita he 

eivät olleet piirtäneet kuvaan. Nämä on kuitenkin otettu huomioon piirustuksia analysoidessa, 
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sillä myös oppilaiden kirjoittamat tekstit olivat tärkeää aineistoa. Alla olevaan taulukkoon on 

merkitty, kuinka monta mainintaa kustakin sisältöalueesta oppilaiden piirustuksista löytyi ja 

onko ne mainittu hyötyinä vai haasteina.  

Taulukko 1. Oppilaiden piirustukset sisältöalueittain jaoteltuina 

  

  

 Hyöty (kpl) Haaste (kpl) 

Opiskelu yhteisopetus luokassa                   9                   4 

Opettajien toiminta ja opetus                  10                   4 

Ilmapiiri                   4                   1   

Fyysinen ympäristö                   1                   1 

Oppilaiden määrä                   1                   3 

Oppiminen                   1   

Oppimisen tuki                   9   
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5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa esitetään sekä teemahaastattelujen fenomenologisen analyysin että piirustusten 

analyysin perusteella saatuja tutkimustuloksia oppilaiden kokemuksista. Teemahaastattelujen 

fenomenologisessa analyysissä löytyi seitsemän oppilaiden kokemuksia kuvaavaa sisältöalu-

etta: opiskelu yhteisopetusluokassa, opettajien toiminta ja opetus, ilmapiiri, oppiminen, fyysi-

nen oppimisympäristö, oppilaiden määrä sekä oppimisen tuki. Samat sisältöalueet kuvaavat 

myös oppilaiden piirustuksia. Tulokset esitetään näiden seitsemän sisältöalueen mukaisesti ala-

lukuihin jäsenneltyinä ja fenomenologisen analyysin yleistä merkitysverkostoa mukaillen. Tut-

kimustuloksia havainnollistamaan on liitetty lainauksia oppilaiden haastatteluista sekä kuvia 

oppilaiden piirustuksista. 

5.1 Opiskelu yhteisopetusluokassa 

Oppilaat suhtautuvat yhteisopetukseen pääosin positiivisesti, mutta kokevat siihen liittyvän 

myös haasteita. Oppilaat kokevat rutiinit ja selkeät käytännöt tärkeiksi yhteisopetusluokassa ja 

opettajien tärkeäksi tehtäväksi luokanhallinnan ja työrauhasta huolehtimisen, kun oppilaita on 

paljon. Oppilaat kertoivat liikennevalo- ja hymynaamakäytännöistä sekä samanlaisena toistu-

vasta oppitunnin aloituksesta. Liikennevaloilla opettajat säätelevät melutasoa luokassa ja hy-

mynaamoilla palkitaan oppilaiden toivottua käytöstä. Oppilaiden mukaan rutiinit ja luokan 

omat käytännöt auttavat opettajia luokanhallinnassa. Oppilaat ovat tyytyväisiä, kun luokassa on 

rauhallista ja hiljaista sekä tietävät miten toimia, minne mennä ja mitä milloinkin tapahtuu.  

”No esimerkiksi ku me tehhään sitä matematiikkaa, ni kaikki huutaa. Mutta sitten ku ope pan-

nee punasen palamaan, nii sit se sannoo et hiljaa, nii sitte on rauhallista.” (O3) 

Oppilaat kertovat, että oppitunnit alkavat aina samassa luokassa opettajien aloituksella. Oppi-

laiden kokemusten mukaan tunnin aloituksen tarkoituksena opettajilla on opettaa uusi asia tai 

näyttää mallia ja ohjeistaa, miten tietty tehtävä tehdään. Alustuksen aikana oppilaat istuvat pen-

keillä omilla paikoillaan. Alustuksen jälkeen opettajat kyselevät vielä kysymyksiä. Kysymysten 

jälkeen oppilaat jakaantuvat kahteen eri luokkaan. Osa oppilaista jää luokkaan, jossa oppitunti 

alkoi ja osa menee toiseen luokkahuoneeseen.  

”Käytiin niinku jos meillä oli matikkaa niin me esim. käytiin se niinku läpi. Yhessä se juttu mitä, 

tai siellä oli kakkos- ja ykkösluokka, niin me käytiin ne läpi ja äidinkielen tunnilla tai kuvistun-

nilla niin ne näytti esim. kirjaimen tai kuvistunnilla niinku jotain mitä piirtää tai silleen.” (O7)  
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Oppilaat kokevat, että yhteisopetusluokassa opiskelu eroaa perinteisestä luokassa opiskelusta. 

He eivät osanneet kuvailla eroja kovin tarkasti, mutta pohtivat, että muille oppilaille yhteisope-

tusluokassa opiskelu voisi tuntua erilaiselta. Entiset yhteisopetusluokan oppilaat kuitenkin ker-

toivat yhteisopetusluokassa opiskelun eroavan perinteisestä luokasta siinä, että yhteisopetus-

luokassa oppilaita on enemmän, opettaja ovat enemmän läsnä ja opettajat mallinsivat asioita 

konkreettisemmin verrattuna nykyiseen yhden opettajan luokkaan.  

”Ne näytti siitä niinku heijastimelta niinku, että miten lasketaan joku sellasessa kennossa.” 

(O5)  

” No ei oikeestaan, koska on ne aika samanlaisia, mutta sitten taas niinku enemmän oppilaita. 

-- Ne näytti sieltä dokumentilta tai silleen. Ne näytti niinku ite niin sitten taas ope näyttää tie-

tokoneen näytön kautta, koska ne on varmaan viis vuotta vanhoja kirjoja ja silleen, niin sillä 

on netissä se juttu niin se näyttää sieltä aika ussein ja sitten ne toiset esim. matikassa teki sil-

leen, tai X ja X, niin ne laitto sinne niinku näkymään pötköt.” (O7) 

Entisten oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetukseen liittyy tiettyjä erityispiirteitä, mutta 

koulunkäynti yhteisopetusluokassa ei kuitenkaan eroa merkittävästi normaalista luokasta. Hei-

dän mukaansa opetuksen laatu on yhtä hyvä ja yhteisopettajat osasivat opettaa yhtä hyvin kuin 

heidän nykyinen opettaja.  

”Emmää oo huomannu niinku meijään uuessa opessakkaa semmosta kauheeta eroa, että ne ois 

opettanu paremmin ku meijän oma ope tällä hetkellä tai sillee, mutta silleen ihan yhtä hyvin.” 

(O7) 

5.2 Opettajien toiminta ja opetus 

Oppilaat kokivat luokanhallinnan opettajien tehtäväksi. Opettajien tuli oppilaiden mielestä 

luoda luokkaan rauhaa, järjestystä ja turvallisuutta eli työrauhaa. 

”No vähän niinku seurata, että kaikki kuuntelee tai sitten ei supittele tai.” (O1) 
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Kuva 1. Oppilaan kuvaus hyvistä yhteisopettajista  

Luokanhallinnan lisäksi oppilaat kokivat opettajan tehtäviin kuluvan oppilaiden auttamisen. 

Kun oppilaat tekevät tehtäviä, opettajat kiertelevät luokassa ja auttavat niitä oppilaita, jotka 

tarvitsevat apua. Oppilaiden mielestä on hyvä, että molemmissa luokissa on opettaja, joka aut-

taa tarvittaessa. Oppilaiden mukaan kaksi opettajaa ehtii auttaa paremmin, kun on paljon apua 

tarvitsevia oppilaita.  

 ”Kaks opettajaa voi neuvoa sitten jos on vielä monta vaikka kysymystä siinä.”   (O3) 

 

Kuva 2. Oppilaan piirros opettajista auttamamassa oppilaita 

Jos oppilaat eivät tarvinneet apua, opettajat juttelivat keskenään tai olivat tietokoneella. 

”Tietystihän ne vahti sitä tuntia. Ja ne varmaan aina. Varmaan oli niinku omilla tietokoneillaan 

tai puhu sillon ko kaikki teki läksyjä tai ne keskusteli siinä” (O6) 
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Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetus mahdollistaa opettajille tehtävien ja roolien jaka-

misen. Toinen opettaja voi jäädä luokkaan, jos toisen opettajan täytyy poistua luokasta, tai toi-

nen opettaja voi tehdä muuta sillä aikaa, kun toinen opettaja jatkaa luokan opettamista, tai opet-

tajat voivat toimia toisiaan täydentäen ja auttaen.  

”Jos vaikka on musiikki niin sitten ne välillä vaihtelee, että toinen soittaa ja toinen sitten seuraa 

ja samalla laulaa ja sitten aina toisin päin.” (O3) 

”Pystyy opettaan muita, jos se toinen on vaikka siellä juttelemassa ja, että ei vaan tarvis vaan 

istua penkillä ihan turhaan hirveen kauan.” (O2) 

”No sillon se ylleensä vaikka kysy että. Jos vaikka kysy että paljon 2+4 ni sitten toinen ottaa 
niitä ketkä viittaa niin ottaa niitä silleen vastaan.” (O5) 

 

Kuva 3. Oppilaan piirustus tilanteesta, jossa toinen opettaja jää luokkaan toisen opettajan pois-

tuessa luokasta 

Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopettajat tekevät myös paljon samoja asioita ja tekevät 

asioita yhdessä. Molemmat opettajat opettavat, kiertelevät luokassa auttamassa oppilaita ja sel-

vittävät riitatilanteita.  

”Meillä vielä tullee riitoja, mutta vähemmän. Että siinä ne kummatkin pystyi niinkun tekkeen 
ehdotuksia, että mitä vois tehdä ja siitä tullee sitten. Siitä tullee enemmän paljastuksia vielä, 

että mitä pitäis tehdä.” (O2) 

Oppilaiden mukaan opettajat voivat käyttää monipuolisia ja hauskoja opetusmenetelmiä opet-

taessaan yhdessä. Tästä esimerkkinä aineistossa nousi opettajien draamaesitykset matematiikan 

tunnilla.  



52 

 

”Kato ku ne esitti sitä matikkatyyppii. Niitä tyypejä, ni sitte se oli aika hauskaa. Ja siinä oli 

uusia juttuja ja se oli aika hauska semmonen. Miten mää nyt sanoisin. Semmonen hauska näy-

telmäjuttu.” (O1) 

”Ne esitykset. Siinä niinku näki sen asian.” (O4) 

”No tietystihän sen on silleen, että jos ei oo toista opettajjaa. Niin välttämättä niinku. ei oo sitä, 

että ku ykkösellä on se yks opettaja joka erikseen vähän niinku ykkösille opettaa niin ei oo sama 

tapa välttämättä että miten opettaa. Ja sitten ku on kaks opea, niin niillä kummallaki on se sama 

tapa että esittää, mutta kun on yks opettaja, niin eihän siinä voi esittää silleen” (O6) 

 

Kuva 4. Oppilaan piirros matematiikaesityksestä 

Osa oppilaista koki painostavana, jos molemmat opettajat suuttuivat tai olivat selvittämässä 

riitaa.  

”Se ei tunnu kovin kivalta, jos vaikka on kaks opea, ni jos vaikka tullee. Kerran, kun meillä. 

Mulla ja yhdellä lapsella on ollu aika paljon semmosta riitaa joskus, niin sitten, ku tullee kaks 

opea niin siitä tullee vähän kuumottavampaa.” (O2)  

”Ehkä sillon, ku kumpikin suuttu. Tullee aika kuumottavaa.” (O6) 

 

Suurimmaksi osaksi oppilaat kokivat, että molemmat ovat heidän opettajiaan. Oppilaat kuiten-

kin puhuivat opettajista ensimmäisen tai toisen luokan opettajina sen mukaan kummassa luok-

kahuoneessa opettaja opetti.  

”Se tuntu enemmän, että on vähän niinku kaks opea. Kummaltaki tuli niinku. Tietysti. Pystyy. 

Tai kumpikin jos sää viittasit. Niin sitten kumpikin tuli siihen aina välillä.” (O5) 
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”Siinä oli ykkös ja kakkosluokka. Niin x vähän niinku hoiti sitä kakkosluokkaa ja sitten x sitä 

ykkösluokkaa”. (O6) 

Heidän mielestään ei ollut väliä, kummalle opettajalle mennään kertomaan asioita tai kummalta 

opettajalta pyydetään apua. Oppilaat pyysivät apua tai kertoivat asioita sille opettajalle, joka oli 

lähempänä tai sattui paikalle.  

”Jos vaikka siinä on kaks opea, niin mää vaan viittaan, niin jompikumpi tullee auttamaan.” 

(O3) 

”Mää ylleensä vaan viittasin ja jompikumpi tuli” (O4) 

”Ei tainnu olla niinkö väliä. Kyllähän se oli silleen, että kumpikin aina ossaa sen jutun. Ei sillä 

väliä ollu kumpi” (O6) 

5.3 Ilmapiiri 

Omat opettajat koettiin tärkeiksi, ja moni oppilas mainitsikin yhteisopetuksen hyväksi puoleksi 

sen, että ei tarvinnut sijaisopettajaa, vaan toinen omista opettajista oli paikalla. Kaksi opettajaa 

loi oppilaille turvallisuudentunnetta.  

”No on se, että vaikka, jos joku on saanu jonkun. On saanu. On ollu vaikka vähän sairas, niin 

sitten se toinen luokka jää ihan yksin, jos on vaikka matematiikkaa sinne toiselle puolelle. Ker-

ran ne kummatkin lähti helsinkiin.” (O2) 

”Aina välillä ei toinen päässy vaikka töihin, ni stten aina oli toinen ope kuitenkin joka pysty 

olla siellä. Ei tarttenu sijaista.” (O7) 

Oppilaiden kokemusten mukaan luokassa oli salliva ilmapiiri erilaisten oppijoiden suhteen. Op-

pilaat olivat tottuneet siihen, että he jakautuvat tietyillä oppitunneilla tasoryhmiin, ja heidän 

mielestään se oli normaalia. Opettajat auttavat kaikkia oppilaita samalla tavalla ja suhtautuvat 

kaikkiin oppilaisiin samalla tavalla. Oppitunneilla kaikki saavat käyttää apuvälineitä, ja oppi-

laiden mielestä on hyvä asia, että on erilaisia tasoryhmiä. Oppilaat pitivät tätä normaalina 

asiana, sillä näin tehdään säännöllisesti, ja se on luokan arkea. He kokivat, että oppii paremmin, 

kun saa opiskella oman tasonsa mukaisesti. Tällöin oppilaat saavat onnistumisen kokemuksia, 

mikä vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon. He kertovat, että on hyvä asia, että eri ryhmissä jokai-

nen oppilas saa riittävästi sellaista tukea oppimiseen, jollaista tarvitsee, ja kaikilla on mahdol-

lisuus oppia. Oppilaat eivät kokeneet mitään ryhmää huonompien oppilaiden ryhmäksi, vaan 

eri ryhmässä oppimista vain tuettiin eri tavalla. 
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”Mää monesti nään, ku ne työskentelee, että niillä on aivan. Niillä on aivan hauskaa. Ne on 

tyytyväisiä omiin ryhmiinsä ja ne kummiskin osaa lukea tosi hyvin. --No mää oon madoissa ja 

se on ihan hyvä juttu, nii pystyy itseä kehuskelemaan, että oompa minä hyvä lukemaan ja oon 

ihan tyytyväinen ainakin itse että missä ryhmässä olen.” (O2) 

”Mä olin tottunu siihen niin hyvin, ku se meni aina niinku silleen. Äidinkielessä mä oon ollu 

aika huono tai mulla on varmaan jotain lukihäiriötä tai silleen, niin mä menin aina sinne yk-

kösluokkaan vaikka olin kakkonen ja joskus niin sitten tuota noin niin. No se oli aika niinku 

tavallista.” (O7) 

”Kun mä olin kakkosluokalla sinne tuli x. Se oli vähän erilainen, ku muut. Se on ikävä kyllä 
nytten tuollaaa... Mikä se on… Erityisopetuksessa tai silleen. Mutta kyllä niinku se sai semmo-
sia niiku kavereita siellä ja opettajat oli ihan tasavertasia siihen juttuun.” (O6) 

5.4 Oppiminen 

Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetus vaikuttaa omaan oppimiseen positiivisesti. He 

kertovat, että kaksi opettajaa voi opettaa paremmin. Kaksi opettajaa voi antaa useamman seli-

tyksen, esimerkin ja ajatusmallin, mikä selkeyttää opittavaa asiaa. Oppilaat kokivat myös oppi-

mista edistäväksi sen, että kaksi opettajaa ehtii auttaa oppilaita paremmin kuin yksi opettaja.  

”Ne puhuu paljon enemmän ja selittää paljon enemmän. Ja niiden pitää auttaa paljon enem-
män.” (O2) 

”Niillä on erilaiset silleen että toinen ajattelee sen toisella tavalla ja toinen toisella tavalla, ni 
sitten toinen voi näyttää sillä toisella tavalla ja se toinen toisella tavalla. Niin sit se on niinku 

helpompi tajuta tai silleen, että jos sää ajattelet. Sää et ajattele sillä tavalla, sää haluat ajatella 

sillä toisella tavalla, nii sit se toinen ope näyttää sillä toisella tavalla et se on oikein.” (O5) 

 
Kuva 5. Oppilaan piirros kahdesta opettajasta opettamassa 



55 

 

Toinen opettajista voi myös konkreettisesti näyttää ja demonstroida, miten tehtävä tehdään tai 

miten apuvälineillä lasketaan samalla, kun toinen opettaja selittää sanallisesti.  

”Siinä oli niinku helpompi oppia se, kun ne näytti yhessä sen.” (O7) 

Oppilaat kokivat, että yhteisopetusluokassa on myös asioita, jotka häiritsevät oppimista. Oppi-

laiden kokemusten mukaan yhteisopetusluokassa oppimista häiritsee melu. Heidän mukaansa 

keskittyminen on vaikeaa, kun ympärillä on melua, ja he opiskelisivat mieluiten rauhallisessa 

paikassa. Oppilaat kertovat, että opettajien hiljennettyä luokan siellä on hyvä oppia. Oppilaiden 

mielestä  

”Ehkä semmonen tosi hiljanen paikka. Tai semmonen niinku missä ei oo hirveesti melua että 

sillon niinku viitataan kysymyksiin tai semmosiin juttuihin.” (O1) 

”Välillä oli aika paljon melua, koska oli niinku nelkyt oppilasta, mutta onneks se jaettiin aina 

kahteen.” (O5) 

Myös opettajien toiminta voitiin välillä kokea oppimista häiritsevänä. Oppilaat kokivat, että 

opettajien toiminnan ristiriitaisuus voi vaikeuttaa oppimista. Välillä opettajat saattavat antaa 

ristiriitaisia ohjeita ja kertoa eri asioita, mikä voi aiheuttaa epäselvyyttä. Myös kesken tunnin 

tapahtuva opettajien keskustelu häiritsi osaa oppilaista. Opettajat saattavat oppilaiden mukaan 

keskustella ja supattaa kesken tunnin oppilaiden edessä, mikä kummastutti heitä sekä häiritsee 

oppimista, kun opetus keskeytyy. Heitä myös kiinnostaa tietää, mistä opettajat keskustelevat.  

”Jos vaikka toinen ope sanoo jotain vähän niinku. jos vaikka sanoo jonkun jutun vahingossa 

väärin, niin sitten ne alkaa niinku kesken tunnin jotain keskustelemaan siinä ja supittelemaan 

koko ajan jotain.” (O1) 

”Kato ku ettei kaks opettajaa sitte selitä jotain juttua niinku ihan sekasin. Eihän siitä ymmärrä 

mittään,  jos toinen vaikka puhuu jostaki soluista ja toinen vaikka verisuonista, nii sitte ei ym-

märrä että mistä ne koko ajan puhhuu” (O1) 

Jos ne näyttää siilleen niinku eri tavalla tai silleen. Tai silleen, että jos sää et ossaa päättää 

kummalla tavalla sää haluat laskee ja silleen. (O7)  

5.5 Fyysinen oppimisympäristö 

Oppilaat kertoivat myös fyysisestä oppimisympäristöstä. Oppilaat kokevat, että kaksi erillistä 

luokkaa ei toimi yhteisopetusluokan käytössä, sillä heistä on raskasta liikkua luokasta luokkaan 

käytävän kautta. Heidän mielestään opettaja ehtii auttaa paremmin, kun hänen ei tarvitse kulkea 
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luokkahuoneiden väliä. Myös liikkumisesta aiheutuu melua ja häiriötä. Oppilaat kuitenkin ker-

toivat, että kaksi erillistä luokkaa voi toisaalta olla hyväkin asia, sillä melua ole niin paljon, kun 

oppilaat jakautuvat kahteen eri luokkaan.  

”On se ihan hyvä, mutta jos joka kerta pittää jakautua eri ryhmiin, niin se on vaan luokasta 

luokkaan liikkumista.” (O2) 

”Kyll se on semmosta ihan hauskaa, että pystyy olleen ryhmissä, että ei tuu ihan niin paljon 

melua kaikille puolille.” (O2) 

Aikaisemmin opettajilla oli käytössä yksi iso luokkahuone, jossa oli väliseinä, jolla luokan sai 

tarvittaessa jaettua. Entisten yhteisopetusluokan oppilaiden mielestä väliseinä toimi hyvin ja 

melua oli vähemmän, kun luokkatilaa jaettiin väliseinän avulla.  

”Siinähän se oli välissä se väliseinä. Että sen voi ainakin laittaa kiinni. Ja auki. Siinä oli vähän 

niinku kaks luokkaa vierekkäin, mutta siinä oli väliseinä. Se aina monesti, ku oli vappaa-aikaa 

ni se väliseinä oli auki, että voi käyä muuallakin puolella. Ja sitten ku oli tunti niin, se oli 

monesti kiinni.” (O6) 

”Sillon kun mä ykkösellä, ni meillä oli se luokka, ni se oli aika hyvä, koska siitä sai sen välisei-

nän poissa. Niin ei tarvinnu mennä, ku siitä väliseinästä, ettei tarvinnu häiritä niitä muita, tai 

silleen mennä käytävän kautta, ku siitä siitä tullee aina melua kun kaikki juttelee kun mennee 

käyttävän kautta sinne toiseen luokkaan. Nii sitten se on helpompaa, ku on niinku tämmönen 

että siinä on niinku luokka ja sitten siihen mennee se väliseinä niin siinä on semmonen ovi josta 

pääsee toiselle puolelle.” (O5) 

Toisessa luokassa olevat penkit olivat oppilaiden mielestä tärkeät, sillä ne rauhoittivat tunnin 

aloitusta, kun jokainen tiesi oman istumapaikkansa. Heidän mukaansa penkillä istuessa oppilaat 

eivät voineet häiritä toisia ja pystyivät keskittymään hyvin.  

”Siinä niinku kaikki oli rauhassa, ku ne niinku laitto ne, tai ne keksi ne paikat tai niinku järjes-

teli ne. Siellä oli niitten penkkien niinku kohilla mihin pittää istua, niin nimet tai ne oli varmaan 

niinku joku kolme kuukautta peräkkäin niinku samat tai silleen, niin siinä ei kerenny niinku 

ketkään jutella yhessä tai silleen.” (O5) 

5.6 Oppilaiden määrä 

Oppilasmäärään oppilaat suhtautuivat ristiriitaisesti, ja heidän kokemustensa mukaan se oli 

sekä hyvä että huono asia. Pääosin oppilaat kuitenkin pitivät oppilasmäärää positiivisena asiana, 

sillä oppilaita on enemmän, jolloin myös kavereita saa enemmän. Heidän mukaansa yhteisope-

tusluokassa on helppo saada kavereita. Oppilaiden mukaan kavereiden kanssa koulunkäynti on 

mukavaa ja on paljon leikkikavereita. Kaverit tekevät koulunkäynnistä mukavaa ja hauskaa. 
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Toisaalta voi olla vilkkaampaa, kun luokassa on paljon oppilaita, mutta tärkeämpää on, että on 

paljon kavereita. Kun on paljon kavereita, on mukavampaa leikkiä yhdessä. Kun oppilaita on 

enemmän, luokkakavereilta saa myös apua enemmän. Lisäksi luokkakavereilta oppii asioita. 

”Joskus ne naurattaa aika jännästi. Ja sitten, jos vaikka koulussa joku tehtäväjuttu. Vähän 
niinku meillä hymynaamoissa oli semmonen. Käsinukkeleikki piti tehä. Joku semmonen nii 

kaikki sitten kaikki nauro toisten jutuille siinä koko ajan. Nii se oli vähän. Tai aika paljonki 

hauskaa.” (O1) 

”No se että siellä on niin paljon ihmisiä että siellä pystyy helposti saamaan laajan ystäväpiirin 

ja periaatteessa koko luokka on mun aika hyviä kavereita.” (O2)  

”Ja sillon oli niinku hyvät yhteisleikit tai silleen, että oli niinku esim. kolkyt oppilasta jos kym-
menen ei halunnu mukkaan, niin  oli kiva leikkiä kaikkee. Tai siis oli niinku enemmän väkeä 

niin oli kivempaa leikkiä.” (O5) 

 

Kuva 6. Oppilaan piirros kavereista 

Huonoja puolia suuressa oppilasmäärässä oppilaiden mukaan ovat melu ja työrauhaongelmat. 

Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetusluokassa on paljon melua, koska oppilaita on pal-

jon. Luokassa on melua usein silloin, kun opettajat eivät ole paikalla. Oppilaat kokevat ryhmiin 

ja luokkiin jakautumisen tärkeäksi, sillä pienemmissä ryhmissä opiskelu on rauhallisempaa, 

eikä melua tule niin paljon. Kaksi opettajaa ehtii puuttua meluun paremmin kuin yksi opettaja. 

Kun on paljon oppilaita, myös riitoja voi tulla enemmän oppilaiden välillä.  

”Siellä oli siis se melu. Mulla on jääny ikuisesti se mieleen, ku mulle tuli aina pää kippeeksi. 

Joskus koulustaki piti olla poissa, ku siellä oli niin paljon sitä melua, niin mulle tuli aika usein 

myös migreeni.” (O5) 
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”Meijänki luokassa oli pari, jotka villiinty koko ajan tai silleen. Niin sitten niinku esim. ne aina 

aiheutti sen melun ja sitten kaikki alkaa nauramaan tai useat jos ne pelleili esim. luokassa, niin 

sitten siellä tuli pää kippeeksi, jos siellä oli hirvee melu koko ajan. Nuo tilaanteet on yleensä 

sillon kun opet ei oo luokassa.” (O7) 

 
Kuva 7. Oppilaan piirros rauhattomasta tilanteesta ja melusta 

Toisaalta oppilaiden mielestä nykyinen oppilasmäärä, 40 oppilasta, on sopiva määrä kahdelle 

opettajalle. Heidän mielestään luokkaan ei olisi voinut tulla enää monta oppilasta lisää. He ko-

kokivat oppilasmäärän sopivaksi, sillä nykyisellä oppilasmäärällä opettajat ehtivät auttaa kaik-

kia oppilaita. Entiset yhteisopetusluokan oppilaat kokevat, että nykyisessä parinkymmenen op-

pilaan luokassa yksi opettaja riittää hyvin ja kaksi opettaja olisi ollut liikaa.  

”Ei se silleen niinku huono juttu oo myöskään, koska niinku saa uusia kavereita eikä se silleen 
niinku sun työtä häiritte silleen, jos sinne tullee, mutta jos sinne tulle joku kymmenen uutta, eikä 

kukkaan lähe, niin ehkä se sitten on huono juttu.” (O7) 

”Sopivasti oppilaita niiku silleen, että kun, että kun on kaks opea ja kaks luokkaa ja sitten ne 

opettajat pystyy oikiasti auttaan. Oli se mun mielestä sopivasti siinä.” (O6) 

5.7 Oppimisen tuki 

Oppilaista oli hyvä käytäntö, että molemmissa luokkahuoneissa oli yksi opettaja auttamassa, 

sillä silloin oli aina opettaja auttamassa. Oppilaat kokivat, että yhteisopetusluokassa saa apua 

riittävästi ja aina, kun sitä tarvitsee. Oppilaiden mukaan apua saa helpommin yhteisopetusluo-

kassa myös luokkatovereilta, kun lapsia on enemmän. Entiset yhteisopetusluokan oppilaat ker-

toivat, että nykyään he eivät saa apua yhtä nopeasti ja helposti, kun opettajia on vain yksi. He 

kertovat, että kysyvät nykyään apua enemmän luokkatovereilta. 
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” Ei tarvi oottaa niin kauan jos viittaa.” (O4) 

”Jos sä tarvit apua, niin sitten niinku esim. meijän luokassa on vaan yks ope, ni sitten niinku se 

vaan se vaan kiertelee siellä luokassa silleen, niin jouvut vaikka viis minuuttiakin viittaamaan, 

että sä saat sitä apua tai sitten sää kysyt kaverilta.” (O5) 

 

Kuva 8. Oppilaan piirros opettajista auttamassa oppilaita 

Oppilaat kertoivat, että opettaja auttaa selittämällä asian uudelleen tai näyttämällä konkreetti-

sesti, miten tehtävä tehdään. Oppilaat kertoivat, että tarvitsevat yleensä apua haastavissa tehtä-

vissä tai sellaisissa asioissa, joissa eivät vielä ole hyviä. Oppilaiden kokemusten perusteella 

oppimista tukee myös jakautuminen tasoryhmiin.  

”Ihan hyvä koska niinku se on helpompi oppia, ku seillä on vähän niinku silleen helpompaa. Ja 

siellä sai vähän enemmän opetusta” (O7) 

”Ku ykkösellä esim. kirjoissa ja sellasissa, missä luetaan, niin käytetään monesti tavuviivoja, 

niin sitten niitten tavuviivojen avulla se saattaa paljon enemmän helpottua” (O5) 

Oppimisen tukena luokassa käytettiin erilaisia matematiikan apuvälineitä, ja ne olivat koko ajan 

luokassa kaikkien käytettävissä. Oppilaat kokivat erilaiset apuvälineet normaaliksi asiaksi, jota 

kaikki voivat tarvittaessa hyödyntää. Apuvälineitä ei koettu vain tukea tarvitsevien oppilaiden 

välineiksi, vaan ne oli tarkoitettu kaikkien oppilaiden käyttöön. Oppimisen tukena käytetään 

myös eriytettyä oppimateriaalia, josta oppilaat tekevät omalle tasolleen sopivia tehtäviä.  
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”Ku me tehtiin ykkösellä niitä samoja kirjoja nii jotku on tehny sitä vihreetäki ja keltasta mutta 

onhan suurinosa tehny ne keltaset koska ykkösellähän tehään sitä keltasta.” (O1) 

”Laskettiin semmosilla palikoilla aina. Ja sit siellä oli kaikkia munakennoja ja sellasia.” (O6) 

Pääosin oppilaat kokivat, että yhteisopetusluokka sopii kaikille oppilaille. Osa oppilaista kui-

tenkin pohti, että yhteisopetusluokka ei ehkä ole sopiva paikka oppilaalle, jolla on vaikeuksia 

keskittymisessä ja sosiaalisissa taidoissa. Heidän mukaansa tällaiset oppilaat aiheuttavat luok-

kaan turhaa häiriötä, mikä haittaa muiden keskittymistä ja oppimista.  

”Nytten siinä meijän luokassa on aika paljon semmosii. Vähän semmosii et, kuten vaikka se. Se 

poika, joka oli siellä takarivissä pulpetilla. Niin se ei pysty keskittymmään oikeen mihinkään. 

Se on tosi herkkä. Niin jos siinä laajassa piirissä, niin se ei pysty keskittymään mihinkään ja 

sen kanssa tulee tosi helposti riitaa.” (O2)  

”No vois silleen, mutta periaatteessa jos on hirveen villi oppilas nii ei välttis, koska siellä on 

hirveen vaikee olla niitten muitten jos siellä on niinku nelkyt oppilasta ja vaikka kolme niistä 

riehuu ihan hirveenä.” (O7) 

Osa oppilaista korosti, että yhteisopetusluokka sopii niille oppilaille, joiden on hankala oppia 

tai ymmärtää asioita. 

”Vähän semmonen, joka ei ymmärrä kauhean helposti sitä opetusta. Ja sitten ku siellä oli kaks 

opettajjaa, niin teki niitä esityksiä, niin se teki siitä tosi yksinkertasen ja helposti opittavan siitä 

jutusta. Ehkä semmonen oppilas, joka on niinku tosi semmonen, joka ei välttämättä tajua sitä 

niin helposti ku toiset.” (O5) 

Kuvassa 9 esitellään yhteenveto tutkimustuloksista. 
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Kuva 9. Oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta 
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6 Tulosten tarkastelua 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta sekä oppi-

misen tukemisesta yhteisopetusluokassa. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena oli 

tutkia oppilaiden kokemuksia yhteisopetusluokassa opiskelusta. Tämän tutkimuksen tulokset 

osoittavat, että oppilaat kokevat yhteisopetusluokassa opiskeluun liittyvän sekä hyötyjä että 

haasteita. Oppilaat suhtautuvat yhteisopetukseen pääosin positiivisesti, ja heidän kokemustensa 

mukaan yhteisopetuksessa on monia hyviä puolia. Aikaisemman tutkimuksen mukaan myös 

opettajat ovat kokeneet yhteisopetuksen pääosin positiivisesti (Austin 2001, 250; Ahtiainen ym. 

2011, 62; Saloviita & Takala 2010, 394; Strogilos & Stefanidis 2015, 224) ja kokevat siihen 

liittyvän monia hyötyjä niin oppilaan (Ahtiainen ym. 2011, 37; Strogilos & Stefanidis 2015, 

220), kuin opettajien näkökulmista (Ahtiainen ym. 2011, 37; Murawski 2010, 28 Pulkkinen & 

Rytivaara 2015, 7; Uusitalo-Malmivaara & Takala 2012, 383).  

Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet oppilaat mainitsevat yhteisopetuksen hyväksi puoleksi 

suuren oppilasmäärän, jolloin kavereita on enemmän. Kavereiden kanssa koulunkäynti on haus-

kempaa ja mukavampaa. Kaverit myös auttavat, ja kavereilta voi oppia asioita. Myös Pulkkisen 

ja Rytivaaran (2015, 7) tutkimuksen mukaan yhteisopetusluokassa oppilaat pystyivät auttamaan 

toisiaan ja hyödyntämään mallioppimista. Opiskellessaan yhdessä muiden oppilaiden kanssa 

tukea tarvitsevat oppilaat voivat oppia toisilta oppilailta suotuisan käytöksen malleja (Pulkki-

nen & Rytivaara 2015, 7; Scruggs ym. 2007, 401). 

Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetuksella on positiivisia vaikutuksia oppimiseen.  Hei-

dän mukaansa yhteisopetusluokassa on helppo saada apua, sillä opettajia on kaksi. Myös entiset 

yhteisopetusluokan oppilaat olivat sitä mieltä, että yhteisopetusluokassa sai helpommin ja no-

peammin apua kuin perinteisessä luokassa. Myös Magiera & Zigmond (2005, 82, 84) havaitsi-

vat tutkimuksessaan, että yhteisopetusluokassa tukea tarvitsevat oppilaat saivat hieman enem-

män opettajan yksilöllistä ohjausta kuin yhden opettajan luokassa. Yhteisopetusluokassa työs-

kentelee kaksi opettajaa, jolloin oppilaiden tukemiseen jää enemmän aikaa. Opettajat voivat 

tukea oppilaita tehokkaasti eriyttämällä opetusta, ja tuen tarve myös huomataan varhaisem-

massa vaiheessa. (Ahtiainen ym. 2011, 37; Coock & Friend 1995; Mastroprieri ym. 2005, 268; 

Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7). Oppilaat kokivat omat opettajat tärkeiksi, ja kaksi omaa opet-

tajaa loi oppilaille turvallisuuden tunnetta. Myös Pulkkinen & Rytivaara (2015, 9) ovat havain-

neet tutkimuksessaan, että oppilaan turvallisuudentunne kasvaa, kun tuttuja aikuisia on enem-

män.  
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Oppilaiden kokemusten mukaan kaksi opettajaa myös pystyy opettamaan paremmin. Oppilai-

den mukaan kaksi opettajaa voi antaa useamman selityksen ja toisen opettajan on mahdollista 

demonstroida konkreettisesti oppilaille erilaisten tehtävien suorittamista. Yhteisopetuksen yh-

tenä etuna onkin nähty opetuksen monipuolistuminen ja rikastuminen, kun opettajat uskaltavat 

kokeilla uudenlaisia tapoja opettaa sekä saavat toiselta opettajalta apua kokeilujen toteuttami-

sessa (Murawski 2010, 40; Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7; Rytivaara 2012, 1006–1007). 

Oppilaiden kokemat haasteet liittyvät oppilaiden suureen määrään, työrauhaan, opettajien risti-

riitaiseen toimintaan sekä fyysiseen oppimisympäristöön. Työrauhaongelmien vuoksi oppilaat 

saattavat välillä kokea kaipaavansa pienemmässä ryhmässä opiskelua. Etenkin melu koetaan 

oppimista häiritsevänä. Tästä huolimatta 40 oppilasta on oppilaiden mielestä sopiva määrä kah-

delle opettajalle, eikä oppilasmäärä ole liian suuri. Oppilaiden kokemusten mukaan kaksi opet-

tajaa ehtii puuttua työrauhaongelmiin paremmin. Myös opettajat ovat tehneet saman havainnon 

(Ahtiainen ym. 2011, 44). Aikuisen läsnäolo tukee lapsen myönteistä käyttäytymistä, ja tämän 

strategian käyttö on mahdollista yhteisopetusluokassa kahden tai useamman opettajan ollessa 

läsnä. Yhteisopetuksessa oppilaiden ominaisuudet voidaan ottaa paremmin huomioon ja haas-

teellisissa tilanteissa myös opettajat voivat huomioida oman persoonallisuutensa. Toinen opet-

tajista voi vetäytyä tilanteesta, kun toinen opettaja ottaa tilanteen haltuun. (Ahtiainen ym. 2011, 

53; Rytivaara 2012, 186, 189-190.) 

Työrauhaongelmia yhteisopetusluokassa ratkaistaan oppilaiden mukaan pienempiin ryhmiin ja-

kautumalla sekä selkeillä rutiineilla ja käytännöillä. Opettajilla tulisi olla yhdessä sovitut luok-

kahuonekäytännöt ja pelisäännöt sekä yhteinen näkemys siitä, kuinka oppilaiden odotetaan 

asettuvan luokkaan, toimivan oppitunnilla, kuinka oppitunnilla pyydetään puheenvuoroa ja mil-

lainen melutaso on hyväksyttävää. (Ahtiainen ym. 2011, 20; Conderman ym. 2009, 16.) Ryti-

vaaran (2012, 186) tutkimuksen mukaan luokanhallinta yhteisopetusluokassa perustuukin juuri 

tällaiselle yhteisopettajien luomalle pedagogiselle systeemille, ja johdonmukaisesti sen mukaan 

toimimalla. Myös Palmu kollegoineen (2017, 68) korostaa yhteisopetusluokassa työskentelyn 

onnistumisen perustuvan strukturoinnille, jolla he tarkoittavat tilaan, aikaan, paikkaan, tekemi-

seen ja siirtymiseen liittyviä toimintaodotuksia ja käyttäytymisodotuksia. Kun oppilas on näistä 

tietoinen, hän saa hallinnan kokemuksen ja käsityksen siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu, kenen 

kanssa ja missä.  

Opettajien ristiriitaiseen toimintaan liittyvät oppilaiden mukaan ristiriitaiset ohjeet tai selityk-

set. Toisin sanoen toinen opettaja tekee tai sanoo toista kuin toinen opettaja, mikä aiheuttaa 
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oppilaalle epäselvyyttä, ja voi oppilaiden oppilaiden mukaan vaikeuttaa oppimista. Haasteena 

voikin olla epäselvä ja epätasa-arvoinen roolien jako opettajien välillä (Conderman ym. 2009, 

20, 24; Murawski 2010, 30). Myös erilaiset opetustyylit saattavat häiritä osaa oppilaista (Takala 

2016, 65). Opettajien tulisi sopia yhteisistä yhteisopetuksen toimintaraameista, jotta opettajien 

väliseltä epätasa-arvoisuudelta ja ristiriitaiselta viestinnältä vältyttäisiin (Ahtiainen ym. 2011, 

20).  

Oppilaat kokivat myös haasteena kaksi erillistä luokkahuonetta. Se ei toiminut heidän mieles-

tään yhteisopetusluokan käytössä, ja luokasta luokkaan siirtyminen koettiin raskaana. Sen si-

jaan entiset yhteisopetusluokan oppilaat olivat kokeneet yhden ison luokkahuoneen suljetta-

valla väliseinällä toimivaksi, sillä luokkatilaa sai jaettua ja muokattua tarpeen mukaan, eikä 

siirtyminen ollut niin kuormittavaa ja toisia oppilaita häiritsevää.  

Toisen tutkimuskysymyksen avulla halusin selvittää, millaiseksi oppilaat ovat kokeneet oppimi-

sen tuen opiskellessaan yhteisopetusluokassa. Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetus-

luokassa on salliva ilmapiiri erilaisten oppijoiden ja oppimisen tuen suhteen. Kun oppilasta 

tuetaan omassa yleisopetuksen luokassa, hän ei leimaudu erityiseksi tai syrjäydy (Coock & 

Friend 1995). Oppimisen tuen keinoina yhteisopetusluokassa käytetään opettajan ohjausta, 

luokkakaverin apua, apuvälineitä, eriytettyä oppimateriaalia ja joustavaa ryhmittelyä. Oppilaat 

ovat tottuneet, että he jakautuvat tietyillä oppitunneilla eri ryhmiin ja heidän mielestään se oli 

normaalia. Myös Solis kollegoineen (2012) havaitsi, että inklusiivisessa opetuksessa oppilaat 

suhtautuvat positiivisimmin luokkatyöskentelyssä erilaisiin joustaviin ryhmittelyihin Solis kol-

legoineen (Solis 2012, 507). Oppilaat kokevat, että opettajat auttavat kaikkia oppilaita samalla 

tavalla ja suhtautuvat kaikkiin oppilaisiin samalla tavalla. Oppitunneilla kaikki saavat käyttää 

apuvälineitä, ja oppilaiden mielestä on hyvä asia, että on erilaisia ryhmiä. Oppilaat pitivät tätä 

normaalina asiana, sillä näin tehdään säännöllisesti ja se on luokan arkea. Heidän kokemustensa 

mukaan oppii paremmin, kun jokainen saa opiskella oman tasonsa mukaisesti ja saa tarvitse-

maansa tukea. Tällöin saa onnistumisen kokemuksia, mikä vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon. 

Mitään ryhmää ei koeta huonompien oppilaiden ryhmäksi, vaan eri ryhmässä oppimista tuetaan 

eri tavalla. Oppilaat kertoivat tarvitsevansa tukea oppimiseen haastavissa asioissa tai asioita, 

joita vasta harjoittelevat.  

Tukea tarvitseviin oppilaisiin ei suhtauduta negatiivisesti, vaan oppilaat kokevat yhteisopetus-

luokan olevan hyvä vaihtoehto oppilaille, joilla on hankaluuksia oppimisessa. Myös Austinin 

(2001, 251) tutkimuksessa opettajat kokivat yhteisopettajuuden luovan hyväksyvää ilmapiiriä 
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ja opettavan kaikille oppilaille suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan, sillä oppilailla on mah-

dollisuus tutustua erilaisiin oppimisen vaikeuksiin. Sen sijaan oppilaat kyseenalaistavat yhteis-

opetusluokan sopivuutta oppilaille, joilla on ongelmia sosiaalisissa taidoissa ja keskittymisessä. 

Yhteisopetuksessa lapsen etu on tärkeintä: yhteisopetusta tulisikin harkita aina tapauskohtai-

sesti ja oppilaan yksilölliset tarpeet huomioon ottaen (Ahtiainen ym. 2011, 39). 
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7 Pohdinta 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta. Tutkimus-

tulosten mukaan oppilaat kokevat yhteisopettajuuden pääosin positiivisesti, mutta kokivat sii-

hen liittyvän myös haasteita. Tutkimustulokset olivat samansuuntaisia aikaisempien tutkimus-

tulosten kanssa, jossa opettajat ovat suhtautuneet yhteisopetukseen positiivisesti, ja kokeneet 

siihen liittyvän hyötyjä. Tutkimusprosessin aikana nousi esille myös luotettavuuteen ja eetti-

syyteen liittyviä kysymyksiä, joita tarkastellaan seuraavassa alaluvussa.  

7.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tärkein tutkimuseettinen periaate on, että tutkittaville ei saa aiheuttaa tutkimuksella vahinkoa 

tai vaivaa (Lichtman 2013, 52-53; Saldaña, 2011, 24-25). Tässä tutkimuksessa tämä periaate 

korostuu, sillä tutkittavina ovat lapset, joiden voidaan nähdä olevan heikommassa asemassa 

aikuisiin nähden (Creswell 2007, 61-62). Tutkijalta vaaditaan erityistä moraalia, sillä lasten tu-

lisi olla tietyllä tapaa tutkijan suojeluksessa. Tutkijan on pohdittava, mitä lapsilta voi kysyä ja 

millä tavalla tutkija on lapsista vastuussa. (Ritala-Koskinen 2001, 159.) Tutkijan tulisi huolehtia 

lapsen hyvinvoinnista sekä pohtia lapselle haastattelututkimukseen osallistumisesta koituvia 

seurauksia ja hyötyjä. Parhaimmillaan haastattelun tulisi olla lapselle positiivinen kokemus, 

jossa hän on saanut aikuisen jakamattoman huomion ja kunnioituksen sekä olla kuuntelun koh-

teena, mikä voi saada lapsen ymmärtämään itseään paremmin. (Alderson ym. 2005, luku 8.) 

Lisäksi tutkimukseen osallistuminen tulee olla vapaaehtoista, ja tutkittavilta täytyy saada suos-

tumus tutkimukseen osallistumisesta. Jotta tutkittavat voivat päättää suostumuksestaan, heidän 

tulee saada etukäteen riittävästi tietoa tutkimuksesta. (Creswell 2007, 141-142; Given 2008, 

242; Hirsjärvi & Hurme 2008, 20; Lichtman 2013, 52.) 

Koko tutkimusprosessin ajan toimintaani on ohjannut oppilaiden hyvinvoinnin varmistaminen. 

Tämä tutkimus käsittelee teemaa, jonka ei pitäisi aiheuttaa oppilaille tai opettajille vahinkoa. 

Päinvastoin, olen sitä mieltä, että tutkimalla yhteisopetusta, yhteisopettajien on mahdollista pa-

rantaa toimintaansa, mikä hyödyttää heitä ja oppilaita. Olen myös pohtinut, millaisia eettisiä 

näkökohtia tulee ottaa aineistonkeruussa huomioon, kun tutkittavana on lapsia, jotta tutkimuk-

seen osallistuminen olisi heille mahdollisimman positiivinen kokemus. Kaikki tutkittavat oppi-

laat sekä luokan opettajat osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti. Ennen aineistonkeruuta 

kerroin tutkimuksen aiheesta, tarkoituksesta ja aineistonkeruumenetelmistä etukäteen sekä 
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opettajille että oppilaille. Tutkimusluvat keräsin koulun rehtorilta ja oppilaiden huoltajilta (Gi-

ven 2008, 242). Oppilailta en kerännyt varsinaista tutkimuslupaa, mutta aineistonkeruun aikana 

kysyin heiltä useaan otteeseen ovatko he edelleen halukkaita ja painotin oppilaille useaan ker-

taan, että he voivat jättäytyä pois missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, mikäli heistä tuntuu 

siltä. Tämä oli myös kirjattu tutkimuslupiin. Tutkimuksen aikana sekä opettajat ja oppilaat vai-

kuttivat erittäin halukkailta ja innokkailta osallistumaan tutkimukseen.  

Muita tärkeitä eettisiä periaatteita, joita olen tutkimuksessa noudattanut, ovat tutkittavien yksi-

tyisyyden ja anonymiteetin takaaminen sekä luottamuksellisuus (Creswell 2007, 141; Given 

2008, 242; Hirsjärvi & Hurme 2008, 20; Lichtman 2013, 52-53). Myös nämä asiat kirjattiin 

tutkimuslupiin. Tässä tutkimuksessa en esitä tietoja, joista oppilaat, opettajat tai koulun voisi 

tunnistaa. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden anonymiteetin varmistan käyttämällä oppi-

laista numeroita nimen sijaan (Creswell 2007, 141). Luottamuksellisuus nousi esille tässä tut-

kimuksessa oppilaiden ja minun välisenä luottamuksena, ja opettajat jäivät tutkimuksessa taka-

alalle. Tutkimukseen liittyvät asiat olivat vain minun ja oppilaiden välisiä. Opettajat eivät esi-

merkiksi osallistuneet piirustustehtävän ohjeistukseen, oppilaat kysyivät neuvoa minulta ja an-

toivat piirustuksensa minulle, eivätkä opettajat nähneet niitä. Korostin oppilaille, että tutkimus-

aineisto jää vain minulle tutkimuskäyttöön. Tutkimusaineiston analysoinnissa ja tulkinnassa 

olen pyrkinyt eettisyyteen välttämällä virheellisiä selityksiä, käsityksiä ja tulkintoja (Given 

2008, 243; Lichtman 2013, 55). Olen myös koko tutkimusprosessin pyrkinyt noudattamaan hy-

vää tieteellistä käytäntöä noudattamalla tarkkuutta ja huolellisuutta tutkimuksen suunnittelu-, 

toteutus- ja raportointivaiheissa sekä käyttämällä asianmukaisia lähdeviittauksia (Tutkimuseet-

tinen neuvottelukunta, 2012, 6). 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella pohtimalla, kuinka hyvin tutkija on 

onnistunut avaamaan lukijalle tutkijan rooliaan, kuinka vakuuttavaa tutkijan argumentointi on, 

kuinka tarkasti tutkija on onnistunut kuvaamaan tutkimuksen toteutusta ja kuinka vakuuttava 

esitystapa on (Creswell 2007, 209; Lichtman 2013, 294-297). Tutkijan tulisi avoimesti ja lä-

pinäkyvästi avata rooliaan ja kertoa niistä lähtökohdista, joista käsin tutkija on tutkimusta läh-

tenyt tekemään. Tutkijan tulisi kertoa ennakkokäsityksistään, intresseistään ja suuntauksistaan, 

jotka vaikuttavat tutkijan tulkintoihin ja lähestymistapaan. (Creswell 2007, 208, Virtanen 2011, 

200-201.) Omaa tutkijan rooliani olen avannut johdannossa esittelemällä lähtökohtiani ja yh-

teisopetukseen liittyviä ennakkokäsityksiäni. Olin nähnyt yhteisopetusta käytännössä ja myös 

itse kokeillut yhteisopetusta harjoitteluissa, joten minulla oli positiivisia ennakkokäsityksiä yh-

teisopetuksesta aloittaessani tutkimusprosessin. Olen kuitenkin pyrkinyt tiedostamaan tämän ja 
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lähestymään yhteisopetusta avoimin mielin. Olen myös kirjoittanut kandidaatintutkielman ai-

heesta, joten olin perehtynyt myös yhteisopetuksen teoriaan, mikä on varmasti vaikuttanut va-

lintoihini tutkimusprosessin aikana. Lisäksi aineistonkeruuseen ja aineiston analysointiin liitty-

vissä kappaleissa olen pohtinut tutkijan toimintatapoja. 

Tutkijan tulisi vakuuttaa lukija tutkimusaiheensa tärkeydestä ja sijoittaa tutkimusaihe osaksi 

laajempaa kontekstia eli esittää perusteltu kuvaus siitä, mitä tutkittiin ja mitä tutkimuksessa 

saatiin selville (Lichtman 2013, 294). Tutkimusaiheeni olen esitellyt, perustellut ja sijoittanut 

aikaisempaan tutkimuskenttään johdannossa. Myös rakennettu teoreettinen viitekehys inklusii-

visesta koulusta ja yhteisopetuksesta sijoittaa tutkimusaihettani laajempaan kontekstiin ja yh-

distää aikaisempiin tutkimuksiin. Saatuja tutkimustuloksia on myös verrattu aikaisempaan tut-

kimukseen ja teoriaan. Yhteisopetuksen tutkiminen on tärkeää, sillä inklusiiviset käytännöt eri-

tyisopetuksessa ovat yleistyneet ja yhteisopetus on yksi keino inklusiiviseen opetukseen. Li-

säksi oppilaiden kokemuksia yhteisopetuksesta ja inkluusiosta ei ole juurikaan tutkittu.  

Tutkijan tulisi myös kertoa mahdollisimman tarkkaan, mitä tutkimuksessa tehtiin, millä tavalla 

tutkimus toteutettiin ja miksi. Lukijalle tulisi selvitä, miksi ja miten tutkimuksessa päädyttiin 

tiettyyn metodologiaan ja tiettyihin menetelmiin, miten aineisto kerättiin ja tutkittavat valikoi-

tuivat tutkimukseen. (Lichtman 2013, 296.) Tutkimuksen toteutusta käsittelevässä luvussa on 

pyritty tarkastelemaan näitä asioita, niin että ne selviävät lukijalle. Myös fenomenologisen tut-

kimuksen luotettavuus rakentuu tutkimusprosessin johdonmukaisuudesta, eli tutkimusproses-

sin eri vaiheiden välisestä loogisesta yhteydestä, sekä tutkimusprosessin reflektoinnista ja ku-

vaamisesta sekä tutkimukseen liittyvien valintojen perustelusta. Koska kyseessä on laadullinen 

aineisto, aineiston analysoinnin kuvaaminen lukijalle on tärkeää, sillä tutkimusta tehdään ai-

neistolähtöisesti. Tärkeää on myös muistaa tutkijan subjektiivisuus eli tutkijan tulisi avata luki-

jalle tajunnallisuuttaan tutkimusprosessin eri vaiheissa. Tutkimus tulisi tehdä systemaattisesti 

ja vastuullisesti alusta loppuun saakka. (Perttula 1995, 102-104.) Tutkimuksen ja analyysin ete-

nemistä olen pyrkinyt esittämään mahdollisimman tarkasti, jotta lukijan olisi mahdollista seu-

rata tutkimuksen etenemistä. Tutkimuksen aineistolähtöisyyttä pyrin vahvistamaan sulkemalla 

pois tutkimuksen taustateorian ja käsitteet aineistonkeruun ja analyysivaiheen aikana, jotta ne 

eivät vaikuttaisi tutkimustuloksiin.  

Tutkimukseni luotettavuutta lisää myös tarkoituksenmukaisten ja vertaisarvioitujen lähteiden 

käyttö. Lähteitä olen käyttänyt laajasti ja monipuolisesti ja olen käyttänyt sekä suomalaisia että 
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kansainvälisiä lähteitä. Kansainvälisiä lähteitä käytin paljon, sillä suomalaisia lähteitä yhteis-

opetuksesta ei ole olemassa kovin paljon. Kansainvälisiin lähteisiin tulee kuitenkin suhtautua 

kriittisesti, sillä niissä esitettyjä tutkimustuloksia ei voi välttämättä suoraan verrata suomalai-

seen koulujärjestelmään ja suomalaiseen yhteisopetukseen.  

Fenomenologinen tutkimus on aina sidoksissa tiettyyn kontekstiin eli ihmisen ulkopuoliseen 

todellisuuteen ja sisäiseen kokemusmaailmaan. Tutkimus on siis sidoksissa itse tutkimustilan-

teeseen, ja yksilön antamia merkityksiä voidaan tarkastella vain hänen kokemuksensa kautta. 

(Perttula 1995, 102-103.) Myös tämä tutkimus on toteutettu tietyssä kontekstissa ja tutkimuk-

sessa on tutkittu vain yhden yhteisopettajaparin toteuttamaa yhteisopetusta. Tutkimuskonteksti 

oli monimuotoinen, sillä luokka oli myös joustavan alkuopetuksen luokka, jolloin myös se on 

myös osaltaan vaikuttanut tutkimustuloksiin. Myös luokan opettajien toteuttama yhteisopetus 

on ainutkertaista, mikä vaikuttaa myös tutkimustulosten yleistettävyyteen.  

Laadullinen tutkimus ei pyri tiedon yleistettävyyteen, vaan tavoitteena on tutkittavien näkökul-

mien syvällinen tulkinta ja ymmärtäminen (Lichtman 2013, 17, 296). Fenomenologisen tutki-

muksen luotettavuutta on tutkittavan ilmiön tavoittaminen sellaisena, kuin se tutkittavalle ilme-

nee. Jotta tutkija voi onnistua tässä, tulee hänen sulkeistaa ja reflektoida näkökulmiaan ja en-

nakkokäsityksiään tutkittavasta aiheesta. (Perttula 1995, 104-105.) Fenomenologisen tutkimuk-

sen aineiston laatu ei ole kuvattujen kokemusten monipuolisuutta tai jäsentyneisyyttä vaan se, 

miten elämyksellisyyteensä nähden totuudenmukaisesti tutkittavat ilmaisevat niitä kokemuksia, 

jotka merkityksellistävät tutkimusaihetta (Perttula 2009, 142).  Haastavaa oli aloittelevana tut-

kijana antaa tarpeeksi tilaa tutkittaville kertoa omista kokemuksistaan. Omien ennakkokäsitys-

ten sulkeistaminen oli ajoittain vaikeaa, ja varsinkin ensimmäisten haastattelujen aikana minun 

täytyi harjoitella sitä, että en johdattele oppilaita liikaa. Myös piirustustehtävän ohjeistus olisi 

voinut olla vähemmän johdatteleva. Sen sijaan, että suoraan pyysin oppilailta hyvä ja huonoja 

kokemuksia, oppilaita olisi pitänyt ohjeistaa piirtämään vain kokemuksistaan. Tällöin olisi luo-

tettavammin saatu selville, kuinka paljon hyviä ja huonoja kokemuksia oppilailla yhteisopetuk-

sesta on. Aineiston analyysivaiheessa ja tutkimustulosten tulkinnassa puolestaan oli haastavaa 

se, että toisaalta analyysi- ja tulkintavaiheessa aineistoa katsoi omien käsitysten kautta, mutta 

toisaalta oppilaiden kokemukset tuli kuitenkin tavoittaa sellaisina, kuin he olivat ne kertoneet. 
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7.2 Diskussio 

Tutkimustulokset vahvistavat aikaisempaa tutkimusta, joka on nähnyt yhteisopetuksen potenti-

aalisesti tehokkaana opetusmenetelmänä, erityisesti tukea tarvitseville oppilaille (Magiera & 

Zigmond 2005, 79; Saloviita & Takala 2010, 394; Solis ym. 2012, 507). Tutkimuksen mukaan 

oppilaiden kokemukset yhteisopetuksesta ovat positiivisia ja yhteisopetuksessa nähdään ole-

van hyötyjä. Tämä tukee aikaisempia tutkimustuloksia opettajien positiivisista yhteisopetusko-

kemuksista ja yhteisopetuksen hyödyistä (Austin 2001, 250; Saloviita & Takala 2010, 394; 

Strogilos & Stefanidis 2015, 224,). Oppilaat kokevat saavansa yhteisopetuksesta monia samoja 

hyötyjä, joita myös opettajat ovat aikaisemmassa tutkimuksessa raportoineet. kuten tehok-

kaampi oppilaiden tukeminen ja monipuolisemmat opetusmenetelmät (Murawski 2010, 40; 

Pulkkinen & Rytivaara 2015, 7; Rytivaara 2012, 1006–1007). Vaikka oppilaiden kokemus yh-

teisopetuksesta on pääosin positiivinen, he nostivat esille myös haasteita työrauhaan, opettajien 

ristiriitaiseen toimintaan sekä fyysiseen oppimisympäristöön liittyen. Oppilaat eivät kuitenkaan 

kokeneet haasteita yhtä merkittäviksi kuin hyötyjä, sillä ne olivat ratkaistavissa.  

Inkluusion tulisi mahdollistaa jokaiselle koulutukseen pääsy, pyrkiä parantamaan opetuksen 

laatua ja taata kaikille valmiudet elämää ja jatkokoulutusta varten sekä tarjota hyvä oppimis-

ympäristö ja yksilöllisen tuki. (Janney & Snell 2010, 215; Odom, Buysse & Soukakou 2011, 

345; Opetusministeriö 2007; 20.) Myös Buli-Hulmberg Jeyaprathaban (2016, 123) ovat asetta-

neet kolme samansuuntaista kriteeriä tehokkaille inklusiivisille käytännöille: vuorovaikutus, 

tuki ja muokkaaminen. Oppilaiden kokemusten perusteella yhteisopetusluokassa näiden kritee-

rien on mahdollista toteutua. Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetusluokassa on vuoro-

vaikutusta opettajien kesken, oppilaiden ja opettajien välillä sekä oppilaiden välillä. Yhteisope-

tusluokka tarjoaa hyvät mahdollisuudet vuorovaikutukseen, sillä aikuisia ja lapsia on luokassa 

enemmän.  

Oppilaiden välinen vuorovaikutus on tärkeää inkluusion toteutumiselle (Buli-Hulmberg & Jey-

aprathaban 2016, 124). Tässä tutkimuksessa oppilaat nostivatkin esille yhteisopetuksen hyväksi 

puoleksi sen, että yhteisopetusluokassa on paljon kavereita. Myös Pyhällön ja kumppaneiden 

(2010) tutkimuksessa oppilaat kokivat kaverit ja vuorovaikutuksen vertaisten kanssa tärkeim-

miksi kouluhyvinvoinnin ja koulutyytyväisyyden tekijöiksi. Vuorovaikutus vertaisten kanssa 

sekä ystävyyssuhteiden muodostaminen ja niiden säilyttäminen ovat suurimmat koulutyytyväi-
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syyden tekijät. Hyvät ystävät ja hyvä luokkahenki rakentavat oppilaiden tyytyväisyyttä ja tun-

netta joukkoon kuulumisesta. Toisaalta kiusaaminen ja kavereiden puute aiheuttavat oppilaille 

stressiä ja ahdistusta. (Pyhältö, Soini, Pietarinen 2010, 214-215.)  

Opettajan ja oppilaan välisellä vuorovaikutuksella on pitkäkestoinen vaikutus oppilaan koulun-

käyntiin, esimerkiksi opiskelumotivaatioon. (Buli-Hulmberg & Jeyaprathaban 2016, 123; Py-

hältö ym. 2010, 215.) Vuorovaikutus opettajan kanssa auttaa oppilaita tiedostamaan heidän 

vahvuuksia ja heikkouksia (Buli-Hulmberg & Jeyaprathaban 2016, 123). Tärkeää on myös 

opettajalta saatu emotionaalinen tuki ja rakentava palaute sekä se, että opettaja edistää tukea 

tarvitsevan oppilaan aktiivista toimijuutta ja tunnetta luokkaan ja kouluyhteisöön kuulumisesta 

(Pyhältö ym. 2010, 215). Tähän tutkimukseen osallistuneet oppilaat kokivat, että saavat yhteis-

opetusluokassa tehokkaasti apua ja tukea, kun opettajia on kaksi. Tutkimustulokset osoittavat-

kin, että yhteisopetusluokassa opettajilla on hyvin aikaa vuorovaikutukseen oppilaiden kanssa, 

etenkin silloin kun oppilas tarvitsee apua.  

Buli-Hulmbergin ja Jeyaprathabanin (2016, 124) kriteereissä sekä erityisopettajan että opetta-

jan tulisi tukea oppilaita. Myös luokkayhteisön tulisi tukea jäseniään. Tässä tutkimuksessa op-

pimisen tukemiseen osallistuivat oppilaiden kokemuksen mukaan tasavertaisesti molemmat 

opettajat ja kaikkia ja luokkayhteisö tuki kaikkia oppilaita. Heidän mukaansa yhteisopetusluo-

kassa oli inkluusioon kuuluva tasa-arvoinen ja salliva ilmapiiri, jossa jokainen oppilas hyväk-

sytään omana itsenään ja osallistuu luokan toimintaan. Oppilaat kokivat normaaliksi asiaksi 

sen, että oppimisessa tarvitaan tukea ja eri oppilaat tarvitsivat erilaista tukea.  

Myös Buli-Hulmbergin ja Jeyaprathabanin (2016, 124) kolmas kriteeri, eli muokkaaminen to-

teutui yhteisopetusluokassa. Oppilaiden kokemusten mukaan oppimateriaaleja oli muokattu op-

pilaille sopivaksi. Esimerkiksi matematiikassa oli käytössä oppikirja, jossa oli eritasoisia tehtä-

viä. Myös opetusta opettajat pystyvät kahdestaan muokkaamaan monipuolisemmaksi. Sen si-

jaan fyysinen oppimisympäristö ei muovautunut oppilaiden oppimista edistäväksi, sillä oppilaat 

eivät kokeneet kahta erillistä luokkahuonetta toimivaksi. Näiden kriteerien perusteella yhteis-

opettajuus näyttäytyi tässä tutkimuksessa tehokkaana inklusiivisenä toimintatapana. 

Tämän tutkimuksen sekä aikaisemman tutkimuksen valossa yhteisopetusta tulisi tutkia lisää, 

sillä oppilaiden näkökulmasta sitä ei ole juuri tutkittu (Ahtiainen ym. 2011, 58; Solis ym. 2012, 

507; Strogilos & Stefanidis 2015, 221). Tutkimukseni osoittaa, että oppilailla on kokemuksia, 

joista voi olla käytännön hyötyä yhteisopettajille. Oppilaiden kokemusten tutkiminen on tär-
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keää, jotta yhteisopetusta voidaan kehittää entistä toimivammaksi. Perinteisestä yhden opetta-

jan luokasta yhteisopetusluokkaan vaihtaneiden oppilaiden kokemukset voisivat olla myös yksi 

tarpeellinen tutkimuskohde. Miten heidän kokemuksensa eroavat niiden oppilaiden kokemuk-

sista, jotka ovat opiskelleet aina yhteisopetusluokassa? Mielenkiintoista ja tarpeellista olisi 

myös selvittää lisää ryhmäkoon vaikutusta yhteisopetukseen ja sen toteuttamiseen, sillä monet 

oppilaiden kokemuksista liittyivät nimenomaan oppilaiden määrään. Myös fyysisen oppimis-

ympäristön ja oppimateriaalien toimivuus yhteisopetuksessa olisi kiinnostava ja yhteisopetuk-

sen käytännön toteutuksen kannalta tärkeä tutkimusaihe. Millaiset oppimateriaalit toimivat par-

haiten yhteisopetuksessa? Entä millainen fyysinen oppimisympäristö olisi toimiva yhteisope-

tuksessa? Kaikkein tärkeintä kuitenkin olisi tehdä lisää kvantitatiivista tukimusta yhteisopetuk-

sen vaikutuksesta oppilaiden oppimistuloksiin, jotta yhteisopetus voidaan tunnustaa tehok-

kaaksi opetusmenetelmäksi. 
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Liite 1. Teemahaastattelurunko 

Lämmittelykysymyksiä 

1. Nimi? Ikä? 

2. Mikä koulussa on kivointa? 

Arki luokassa 

3. Millaisia oppitunnit ovat? (Mitä silloin tapahtuu? Missä olette? Mitä teette?) 

4. Mitä opettajat oppitunnilla tekevät? 

5. Mitä hyviä puolia, kun luokassa on kaksi opettajaa? 

6. Mitä huonoja puolia, kun luokassa on kaksi opettajaa? 

7. Mitä opettajat tekevät, kun sinä tai joku muu tarvitsee oppitunnilla apua? 

Hyvät kokemukset yhteisopettajuudesta 

8. Mikä oppitunneilla on mukavaa? 

9. Millaiset oppitunnit ovat hyviä? Miksi? 

10. Milloin oppiminen on ollut erityisen mukavaa? (Missä olit silloin? Mitä tapahtui? Muis-

tatko jonkun erityisen hyvän oppitunnin?) 

11. Millaisen oppitunnin järjestäisit, jos saisit tehdä ihan mitä vain? (Mitä tehtäisiin? Ketä 

olisi paikalla? Mitä tapahtuisi?) 

12. Millaisessa paikassa on mukava/hyvä opiskella? 

Huonot kokemukset yhteisopettajuudesta 

13. Mikä oppitunneilla on ikävää? 

14. Milloin oppiminen ei onnistu teidän luokassa? 

15. Onko oppitunnilla sattunut joskus jotakin ikävää? (Mitä tapahtui? Missä olit sil-

loin?Mitä opettajat tekivät?) 

16. Millaisessa paikassa on huono opiskella? (Mitä siellä tapahtuu?) 

Kysymyksiä haastattelusta 

17. Mitä pidit haastattelusta? 

18. Haluatko vielä kysyä minulta jotain?  
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Liite 2. Yksilökohtainen merkitysverkosto 

Oppilas 2 on ensimmäisellä luokalla ja opiskellut yhteisopetusluokassa kohta yhden lukuvuo-

den. Yhteisopetusluokan arjesta hän kertoo, että tunnin alussa kaikki menevät penkeille istu-

maan, jonka jälkeen vaihdetaan puolia ja oppilaat jaetaan kahteen ryhmään. Tämän jälkeen op-

pilaat alkavat tekemään tehtäviä. Hän kertoo myös, että tunnin alussa opetettavan asian kertoo 

se, kuka sen on keksinyt ja yleensä opettajat kertovat. Myös oppilaat voivat kertoa, jos opetta-

jien kanssa on sovittu niin. Opettajat kuitenkin kertovat asian ensin ja sitten jos opettaja ei osaa, 

niin sitten lapsi voi itse selittää, mitä pitää tehdä. Hän kertoo, että sen jälkeen, kun ollaan istuttu 

penkeillä, jakaudutaan ryhmiin tekemään tehtäviä. 

Opettajien toiminnasta hän kertoo, että opettajat selittävät vuorotellen. Ensin toinen opettaja 

sanoo jotakin ja sitten toinen. Tämän jälkeen opettajat voivat kysyä kysymyksiä. Hän kertoo, 

että yleensä kakkosluokan opettaja jää kakkosluokkaan opettamaan kakkos- ja ykkösluokkalai-

sia, jotka jäivät sinne luokkaan. Ykkösluokan opettaja puolestaan menee opettamaan niitä, jotka 

menevät ykkösluokan puolelle. Hän kertoo, että molemmat opettajat ovat välillä samalla puo-

lella yhtä aikaa. Hän kertoo, että molemmat opettajat ovat samalla puolella yleensä silloin, kun 

ykkösillä tai kakkosilla on alkanut koulu aikaisemmin tai kakkosluokkalaisilla loppunut aikai-

semmin. Silloin ei tarvitse jakaantua, ja opettajat voivat olla molemmat samalla puolella, missä 

lapsetkin ovat. Hän kertoo, että opettajat eivät ole missään ryhmässä, vaan opettavat vuorotellen 

eri ryhmiä. Hänen mielestään opettajat olisivat madoissa, jos heidän pitäisi molempien olla jos-

sakin ryhmässä, sillä opettajat ovat jo aikuisia ja hyviä lukemaan. Hän kertoo, että riitatilan-

teissa toinen opettaja voi tulla käytävään selvittämään riitaa ja toinen voi jatkaa opettamista 

luokassa. Hän kertoo, että hyvää on myös se, että toinen opettaja pystyy opettamaan oppilaita 

sillä aikaa, jos toinen on muualla, ettei oppilaiden tarvitse istua ja odottaa. Hän kertoo, että 

molemmat opettajat ovat yleensä välitunnilla niin riidat voi selvittää jo välitunnilla. Hän kertoo, 

että kun on kaksi opettajaa, niin tunnin aikana tulleet riidat voidaan selvittää jo oppitunnilla. 

Hän kertoo, että se ei ole kivaa, kun kaksi opettajaa selvittelee riitaa, sillä se on kuumottavaa. 

Hän kertoo, että molemmat opettajat voivat olla selvittelemässä riitaa, jos se on paha riita. Hän 

kertoo, että nykyään heillä tulee vähemmän riitoja. Hänen mielestä oli hyvä, että kaksi opettajaa 

oli selvittelemässä riitaa, sillä molemmat opettajat pystyivät ehdottamaan ratkaisuja. Hän ker-

too, että toinen opettaja yleensä kiertelee ja katselee luokissa, tarvitseeko kukaan oppilaista 

apua, ja hän on myös usein se, joka antaa oppilaille puheenvuoroja. Toinen opettaja on yleensä 

luokan kirjuri, joka kirjoittaa ylös asiaan liittyviä juttuja ja muistisääntöjä. Hänkin myös kertoo 
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ja esittää. Hän kertoo, että opettajat voivat kuitenkin tehdä samoja asioita, mitä toinenkin opet-

taja tekee. Hän kertoo, että on hankala oppia, jos ei tiedä, mitä pitää tehdä.  

Oppimisesta hän kertoo, että tietoa saa enemmän, sillä lapsia ja opettajia on enemmän, mikä on 

hyvä asia. Hän kertoo, että kahdessa opettajassa on hyvää se, että kaksi opettajaa voi opettaa 

enemmän, antamalla kaksi eri selitystä, jolloin saa enemmän selvää. Hän kertoo, että kun heillä 

oli yksi sijaisopettaja, niin se tuntui oudolta, sillä he eivät olleet tottuneet vain olemaan yksin 

ja tekemään hiljaa tehtäviä. Hänen mielestään sijaiset ovat tavallisia opettajia, jotka tekevät 

tavallisen luokan juttuja, joita he eivät välttämättä ymmärrä. Hän kertoo, että hyvällä oppitun-

nilla opettajat auttavat enemmän ja selittävät paljon enemmän. Hän kertoi, että oppi paremmin, 

kun opettajat auttoivat enemmän, puhuivat enemmän ja kiertelivät luokassa varmistamassa, että 

kaikki osaavat. 

Hänen mielestään paras asia koulussa on, että siellä saa laajan ystäväpiirin, sillä siellä on paljon 

ihmisiä. Hänen mielestään pienempiin ryhmiin jakautuminen on myös hyvä asia, sillä silloin ei 

tule niin paljoa melua. Hän kertoo, että heidän luokassa hyvä asia on se, että luokassa on tosi 

paljon lapsia ja pahassa tilanteessa saa paremmin puolustusta. Toisaalta luokassa on vilkkaam-

paa, mutta kuitenkin hauskaa. Hän kertoo, että yhteisopetusluokassa on hyvä, kun saa paljon 

kavereita, ja esimerkiksi ruokailussa ei tarvitse jäädä yksin pöytään istumaan. Hän kertoo, että 

huono puoli on se, että kun on enemmän oppilaita, voi myös tulla helpommin riitoja. Luokassa 

voi myös olla enemmän pahoja poikia. Hän kertoo, että heidän luokassaan saa helposti apua, 

koska lapsia on enemmän.  

Luokan ilmapiiriin liittyen hän kertoo, että kaikki hänen luokkakaverinsa ovat hänen kaverei-

taan. Lisäksi hänellä on eri luokissa vanhoja päiväkotikavereita ja kavereita, joihin hän on tu-

tustunut ihan muuten vain. Hän kertoo, että oppilaat, jotka ovat autojen ryhmässä, eli eivät vielä 

ole hyviä lukemaan, ovat tyytyväisiä omiin ryhmiinsä ja heillä on hauskaa. Hänen mielestään 

autotkin osaavat lukea ihan hyvin. Hän kertoo, että jos luokkaan tulisi uusi oppilas ja hänestä 

tulisi auto, niin olisi pientä pelkoa, että oppilas ei kovin osaisi mitään ja olisi ujo, koska on 

hänen ensimmäinen päivänsä luokassa. Hän kertoo, että ei ole väliä kumpi opettaja auttaa, vaan 

se opettaja auttaa, kumpi ehtii paikalle. Hän kertoo, että kumpaakin opettajaa voi pyytää autta-

maan, sillä molemmat ovat heidän luokan opettajia. Jos kumpaakaan opettajaa ei ole näkyvissä, 

niin sitten täytyy vain odottaa, kumpi ehtii ensin paikalle. Hän kertoo, että matojen ryhmä on 

hyvä, sillä hän voi kehua, että on hyvä lukemaan ja hän on tyytyväinen ryhmäänsä. Hänen mie-

lestään kaikki ovat tyytyväisiä ryhmiinsä. Hän kertoo, että olisi ikävää, jos toinen opettaja on 
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sairas ja toinen puoli luokasta jäisi ilman opettajaa. Hän kertoo, että kerran molemmat opettajat 

olivat pois koulusta. 

Fyysisestä oppimisympäristöstä hän mainitsee, että on raskasta liikkua luokasta luokkaan, jos 

joka kerralla jakaudutaan ryhmiin.  

Oppimisen tukemisesta hän kertoo, että oppilaita jaetaan autoihin, matoihin ja sateenvarjoihin. 

Autot eivät vielä osaa lukea kovin hyvin, sateenvarjot osaavat melko hyvin ja madot ovat jo 

tosi hyviä lukemaan ja matematiikassa. Yleensä madot ja sateenvarjot menevät toiselle puolelle 

tekemään tehtäviä ja autot toiselle puolelle matematiikan tunnilla. Hän kertoo, että pahat pojat 

ovat sellaisia, jotka eivät pysty keskittymään, ja häiriintyvät herkästi, kun on paljon ihmisiä 

ympärillä, jolloin saattaa helposti syntyä riitaa. Hän kertoo, että apua tarvitessaan hän menee 

ensimmäisenä hakemaan opettajan. Sitten opettaja kertoo, mitä pitää tehdä, ja sitten vain auttaa 

tehtävän tekemisessä. Hän kertoo, että yleensä ei tarvitse odottaa kauan, että saa apua. Hän 

kertoo, että tarvitsee yleensä apua vaikeissa askarteluissa. 
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Liite 3. Yleinen merkitysverkosto 

Oppilaat kertovat yhteisopetusluokan arjesta, että yhteisopetusluokassa opettajilla on käytössä 

selkeät käytännöt luokanhallinnassa. Oppilaat kokivat rutiinit luokanhallinnassa tärkeäksi. 

Opettajat käyttävät melun hallitsemiseen liikennevalomenetelmää ja positiivisen käytöksen 

vahvistamiseen hymynaamakäytäntöä.  

Oppilaat kertovat, että oppitunnit alkavat aina samassa luokassa opettajien aloituksella. Oppi-

laiden kokemuksen mukaan tunnin aloituksen tarkoituksena opettajilla on opettaa uusi asia tai 

näyttää mallia ja ohjeistaa, miten tietty tehtävä tehdään. Alustuksen aikana oppilaat istuvat pen-

keillä omilla paikoillaan. Alustuksen jälkeen opettajat kyselevät vielä kysymyksiä. Oppitunnit 

alkavat opettajajohtoisesti, mikä voi tuntua oppilaista välillä pitkästyttävältä. Oppilaiden mie-

lestä ikävintä oppitunneilla oli, jos opettajat selittivät liikaa ja liian kauan. He eivät halua istua 

pitkään paikallaan ja kuunnella. Kysymysten jälkeen oppilaat jakaantuvat kahteen eri luokkaan. 

Osa oppilaista jää luokkaan, jossa oppitunti alkoi ja osa menee toiseen luokkahuoneeseen. Op-

pilaat puhuvat ykkös- ja kakkosluokista sekä ykkös- ja kakkosluokan opettajista. He kertovat, 

että kakkosluokkaan voi jäädä ykkösluokkalaisia ja kakkosluokkalaisia voi mennä ykkösluok-

kaan. Heidän kokemuksensa mukaan ykkösluokan opettaja menee opettamaan ykkösluokkaan 

ja kakkosluokan opettaja kakkosluokkaan.  

Oppilaiden kokemuksen mukaan arki on yhteisopetusluokassa erilaista, kuin yhden opettajan 

luokassa ja yhteisopetusluokkaan liittyy omat tietyt erityispiirteensä. Heidän mukaansa muille 

oppilaille yhteisopetusluokassa opiskelu voisi tuntua oudolta. Entisten yhteisopetusluokan op-

pilaiden kokemuksen mukaan yhteisopetusluokassa opettajat ovat enemmän läsnä ja näyttävät 

konkreettista esimerkkiä. Yhden opettajan luokassa opettaja ei näytä esimerkkiä niin konkreet-

tisesti, vaan näyttää tehtäväesimerkkejä kirjasta.    

Entisten yhteisopetusluokan oppilaiden kokemuksen mukaan yhteisopetusluokan opetus ei kui-

tenkaan eroa suuresti yhden opettajan opetuksesta, mutta joitakin eroja niiden välillä on. Heidän 

mielestään opetuksen laatu on yhtä hyvää ja yksi opettaja opettaa yhtä hyvin kuin yhteisopetta-

jat. Heidän mukaansa nykyisessä yhden opettajan luokassa on paljon itsenäistä- ja pienryhmä-

työskentelyä.  

Oppilaiden kokemuksen mukaan opettajien tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia luokanhallin-

nasta, työrauhasta ja turvallisesta ilmapiiristä. Oppilaiden kokemuksen mukaan yhteisopetus 

mahdollistaa opettajille tehtävien ja roolien jakamisen. Toinen opettaja voi jäädä luokkaan, jos 
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toisen opettajan täytyy poistua luokasta tai toinen opettaja voi tehdä muuta sillä aikaa, kun toi-

nen opettaja jatkaa luokan opettamista tai opettajat voivat toimia toisiaan täydentäen ja auttaen. 

Oppilaat kokevat yhteisopettajien opetustavan ja opetustyylit samanlaisiksi.  

Oppilaiden mielestä opettajien tehtäviin kuuluu myös oppilaiden auttaminen. Kun oppilaat te-

kevät tehtäviä, opettajat kiertelevät luokassa ja auttavat niitä, jotka tarvitsevat apua. Oppilaiden 

mielestä on hyvä, että molemmissa luokissa on opettaja, joka auttaa tarvittaessa. Kaksi opettajaa 

kerkeää heidän mukaansa auttaa paremmin, kun on paljon apua tarvitsevia oppilaita. Heidän 

mielestä oppilaita oli sopiva määrä suhteessa opettajiin.  Jos oppilaat eivät tarvinneet apua, 

opettajat juttelivat keskenään tai olivat tietokoneella.  

Oppilaiden kokemuksen mukaan yhteisopettajat tekevät paljon samoja asioita. Opettajat teke-

vät myös asioita yhdessä. Molemmat opettajat opettavat, kiertelevät luokassa ja auttavat oppi-

laita ja selvittivät riitatilanteita. Tunnin aloituksen lisäksi molemmat opettajat ovat samassa 

luokassa yhtä aikaa silloin, kun vain puoli luokkaa on koulussa. 

Opettajien oppimista häiritseviä toimintoja oli ristiriitaisuus ja kesken tunnin tapahtuva opetta-

jien keskeinen juttelu. Opettajat saattavat oppilaiden mukaan keskustella ja supattaa kesken 

tunnin oppilaiden edessä, mikä kummastutti heitä ja välillä myös häiritsee oppimista, kun ope-

tus keskeytyy. Heitä myös kiinnostaa tietää, mistä opettajat keskustelevat. Välillä opettajat saat-

tavat antaa ristiriitaisia ohjeita ja kertoa eri asioita, mikä voi aiheuttaa epäselvyyttä. Osa oppi-

laista koki painostavana, jos molemmat opettajat suuttuivat tai olivat selvittämässä riitaa.  

Oppilaat suhtautuvat yhteisopetukseen positiivisesti ja useat kertovatkin, että heidän mielestään 

yhteisopetuksessa ei ole huonoja puolia. Kaverit ovat tärkeintä yhteisopetusluokan oppilaille. 

Oppilaiden kokemusten mukaan yhteisopetusluokassa saa paljon kavereita, sillä oppilaita on 

paljon.  Kavereiden kanssa koulunkäynti on mukavaa ja on paljon leikkikavereita. Heidän mu-

kaansa luokassaan on helppo saada kavereita. Oppilaiden kokemuksen mukaan paras asia yh-

teisopetusluokassa on se, että siellä on paljon oppilaita ja paljon kavereita. Kaverit tekevät kou-

lunkäynnistä mukavaa ja hauskaa. Toisaalta voi olla vilkkaampaa, kun luokassa on paljon op-

pilaita, mutta tärkeämpää on, että on paljon kavereita. Kun on paljon kavereita, niin on muka-

vampaa leikkiä yhdessä. Kun oppilaita on enemmän, luokkakavereilta saa myös apua enem-

män. Luokkakavereilta myös oppii asioita.  

Oppilaat kokivat, että molemmat ovat heidän opettajiaan, vaikka toinen opettaja oli virallisesti 

ensimmäisen tai toisen luokan opettajia.  Oppilaat puhuivat opettajista ensimmäisen tai toisen 
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luokan opettajina. Heillä oli siis kokemus siitä, että toinen opettaja vastaa hallinnollisesti eka-

luokkalaisista ja toinen opettaja kakkosluokkalaisista, vaikka opettajat olivat tietoisesti välttä-

neet tekemästä tällaista jakoa oppilaiden kuullen. Heidän mielestään ei ollut väliä kummalle 

opettajalle mennään kertomaan asioita tai kummalta opettajalta pyydetään apua. Oppilaat pyy-

sivät apua tai kertoivat asioita sille opettajalle, joka oli lähempänä tai sattui paikalle. Omat 

opettajat koettiin tärkeiksi ja moni oppilas mainitsikin yhteisopetuksen hyväksi puoleksi sen, 

että ei tarvinnut sijaisopettajaa, vaan toinen omista opettajista oli paikalla. Entiset yhteisope-

tusluokan oppilaat puolestaan olivat kokeneet toisen opettajista läheisemmäksi ja enemmän 

omaksi opettajaksi.  

Oppilaiden kokemusten mukaan luokassa oli salliva ilmapiiri erilaisten oppimisen tasojen suh-

teen. Oppilaat olivat tottuneet, että he jakautuvat tietyillä oppitunneilla tasoryhmiin ja heidän 

mielestään se oli normaalia. Opettajat auttavat kaikkia oppilaita samalla tavalla ja suhtautuvat 

kaikkiin oppilaisiin samalla tavalla.  Oppitunneilla kaikki saavat käyttää apuvälineitä ja oppi-

laiden mielestä on hyvä asia, että on erilaisia tasoryhmiä. 

Oppilaiden kokemuksen mukaan yhteisopetus vaikuttaa oppimiseen positiivisesti. He kertovat, 

että kaksi opettajaa voi antaa useamman selityksen, esimerkin ja ajatusmallin, mikä selkeyttää 

opittavaa asiaa. Toinen opettajista voi myös konkreettisesti näyttää ja demonstroida, miten teh-

tävä tehdään tai miten apuvälineillä lasketaan samalla, kun toinen opettaja selittää sanallisesti. 

Erityisesti oppilaat pitivät matematiikan tunneilla käytetystä draamamenetelmästä, jossa opet-

tajat kahta hahmoa esittäen esittelivät tunnin aiheen oppilaille.  

Oppilaat kokivat, että yhteisopetusluokassa on myös asioita, jotka häiritsevät oppimista. Oppi-

laiden kokemuksen mukaan yhteisopetusluokassa oppimista häiritsee melu. Heidän mukaansa 

keskittyminen on vaikeaa, kun ympärillä on melua ja he opiskelisivat mieluiten rauhallisessa 

paikassa. Oppilaat kertovat, että opettajien hiljennettyä luokan, siellä on hyvä oppia. Oppilaiden 

kokemuksen mukaan kaksi opettajaa voi myös vaikeuttaa oppimista. Kaksi opettajaa voi antaa 

ristiriitaisia ohjeita ja useat eri selitystavat saattavat välillä sekoittaa ajattelua, jolloin opittavaa 

asiaa voi olla vaikeampi ymmärtää ja oppia.  

Oppilaiden kokemuksen mukaan yhteisopetusluokassa on paljon melua, koska oppilaita on pal-

jon. Melu on oppilaiden mielestä huono asia, sillä se häiritsee oppimista, kun ei voi keskittyä. 

Luokassa on melua usein silloin, kun opettajat eivät ole paikalla. Kaksi opettajaa ehtii puuttua 
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meluun paremmin kuin yksi opettaja. Oppilaat kokevat ryhmiin ja luokkiin jakautumisen tär-

keäksi, sillä pienemmissä ryhmissä opiskelu on rauhallisempaa, eikä melua tule niin paljon. 

Kun on paljon oppilaita, myös riitoja voi tulla enemmän oppilaiden välillä.  

Luokassa oli 40 oppilasta ja se oli oppilaiden mielestä sopiva määrä, kun opettajia on kaksi. 

Heidän mielestään luokkaan ei olisi voinut tulla enää kovin monta oppilasta lisää. He kokivat 

oppilasmäärän sopivaksi, sillä nykyisellä oppilasmäärällä opettajat ehtivät auttaa kaikkia oppi-

laita. Entiset yhteisopetusluokan oppilaat kokivat, että nykyisessä parinkymmenen oppilaan 

luokassa yksi opettaja riittää hyvin.  

Oppilaat kokevat, että kaksi erillistä luokkaa ei toimi yhteisopetusluokan käytössä, sillä heistä 

on raskasta liikkua luokasta luokkaan käytävän kautta. Heidän mielestään opettaja ehtii auttaa 

paremmin, kun hänen ei tarvitse kulkea luokkahuoneiden väliä.  Oppilaat kertovat, että kaksi 

erillistä luokkaa on voi toisaalta olla hyväkin asia, sillä melua ole niin paljon, kun oppilaat 

jakautuvat kahteen eri luokkaan. Myös liikkumisesta aiheutuu melua ja häiriötä. Aikaisemmin 

opettajilla oli käytössä yksi iso luokkahuone, jossa oli väliseinä, jolla luokan sai tarvittaessa 

jaettua. Heidän mielestään väliseinä toimi hyvin ja melua oli vähemmän, kun luokkatilaa jaet-

tiin väliseinään avulla. Toisessa luokassa olevat penkit olivat oppilaiden mielestä tärkeät, sillä 

ne rauhoittivat tunnin aloitusta, kun jokainen tiesi oman istumapaikkansa. Heidän mukaansa 

penkillä istuessa oppilaat eivät voineet häiritä toisia ja pystyi keskittymään hyvin.  

Oppilaat kokivat, että oppimista tukee se, että kaksi opettajaa ehtii auttaa oppilaita paremmin, 

kuin yksi opettaja. Oppilaista oli hyvä käytäntö, että molemmissa luokkahuoneissa oli yksi 

opettaja auttamassa. Oppilaat kokivat, että yhteisopetusluokassa saa apua riittävästi ja aina, kun 

sitä tarvitsee. Oppilaat kertoivat, että opettaja auttaa selittämällä asian uudelleen, tai näyttä-

mällä konkreettisesti miten tehtävä tehdään. Oppilaat kertoivat, että tarvitsevat yleensä apua 

haastavissa tehtävissä tai sellaisissa asioissa, joissa eivät vielä ole hyviä. Entiset yhteisopetus-

luokan oppilaat kertoivat, että nykyään he eivät saa apua yhtä nopeasti ja helposti, kun opettajia 

on vain yksi. He kertovat, että kysyvät nykyään apua enemmän luokkatovereilta. Oppilaiden 

mukaan apua saa helpommin yhteisopetusluokassa myös luokkatovereilta, kun lapsia on enem-

män.  

Oppilaiden kokemusten perusteella oppimista tukee myös jakautuminen tasoryhmiin. Oppilaat 

pitivät tätä normaalina asiana, sillä näin tehdään säännöllisesti ja se on luokan arkea. He koki-

vat, että oppii paremmin, kun saa opiskella oman tasonsa mukaisesti. Tällöin oppilaat saavat 

onnistumisen kokemuksia, mikä vaikuttaa positiivisesti itsetuntoon. He kertovat, että on hyvä 
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asia, että eri ryhmissä jokainen oppilas saa riittävästi sellaista tukea oppimiseen, jollaista tar-

vitsee ja kaikilla on mahdollisuus oppia. Oppilaat eivät kokeneet mitään ryhmää huonompien 

oppilaiden ryhmäksi, vaan eri ryhmässä oppimista tuettiin eri tavalla. 

Oppimisen tukena luokassa käytettiin erilaisia matematiikan apuvälineitä ja ne olivat koko ajan 

luokassa kaikkien käytettävissä. Oppilaat kokivat erilaiset apuvälineet normaaliksi asiaksi, jota 

kaikki voivat tarvittaessa hyödyntää. Apuvälineitä ei koettu vain tukea tarvitsevien oppilaiden 

välineiksi, vaan ne oli tarkoitettu kaikkien oppilaiden käyttöön. Oppimisen tukena käytetään 

myös eriytettyä oppimateriaalia, josta oppilaat tekevät omalle tasolleen sopivia tehtäviä. Ryh-

missä saattoi myös välillä olla eri tehtävä.  

Oppilaiden mielestä yhteisopetusluokka ei ole sopiva paikka oppilaalle, jolla on vaikeuksia kes-

kittymisessä ja sosiaalisissa taidoissa. Heidän mukaansa tällaiset oppilaat aiheuttavat luokkaan 

turhaa häiriötä, mikä haittaa muiden keskittymistä ja oppimista Opettajien aikaa kuluu tällöin 

tietyn oppilaan huomioimiseen, eivätkä opettajat ehdi auttaa muita oppilaita tarpeeksi. Oppilaat 

kertovat, että yhteisopetusluokka on hyvä niille, joiden on hankala oppia tai ymmärtää asioita. 
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