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Pro gradu -tutkimus käsittelee luokanopettajaopiskelijoiden omakuvien kautta kerrottuja ker-

tomuksia heidän identiteeteistään. Kertomukset ovat elämäkerrallisia ja sisältävät menneisyy-

den, nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulmat. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 

luokanopettajaopiskelijoiden narratiivisten identiteettien tunteisiin ja suhteisiin liittyviä ulot-

tuvuuksia. Viime vuosina opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden identiteettitutkimus on 

lisääntynyt. Erityisesti tunteiden ja identiteettien väliset jännitteet ovat nousseet tutkimuksissa 

esiin. Aihe on myös yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä opettajien työssäjaksaminen on herät-

tänyt huomiota mediassa. Tässä tutkimuksessa luokanopettajaopiskelijoiden identiteettejä lä-

hestytään uudesta näkökulmasta. Luokanopettajaopiskelijoiden itse valitsemat omakuvat ovat 

elämästä ja identiteeteistä kerrottujen kertomusten lähtökohtina. Omakuvat tuovat tutkimuk-

seen visuaalisen elementin, jonka kautta luokanopettajaopiskelijat peilaavat omaa identiteetti-

ään. Tutkimuskysymykseksi muodostui: ”Millaisiksi luokanopettajaopiskelijat kertovat iden-

titeettinsä omakuvien tukemana?”  

Tämä on narratiivinen tutkimus, jossa haastateltiin kahta luokanopettajaopiskelijaa heidän 

omakuviensa tukemana. Moonan haastattelu toteutui valokuva-avusteisena haastatteluna, kun 

taas Hannan haastattelu oli valokuva-avusteisen haastattelun ja elämäkertahaastattelun yhdis-

telmä. Aineiston analyysi oli sekä aineisto- että teorialähtöistä. Ensin aineistoa analysoitiin 

narratiivisen analyysin avulla, jossa kertomukset juonennettiin kronologiseen muotoon. Toi-

sessa vaiheessa käytettiin narratiivien analyysia, jonka avulla identiteettien tunteisiin ja suh-

teisiin liittyvät ulottuvuudet nousivat esiin.  

Luokanopettajaopiskelijat kertovat nykyisestä identiteetistään ja kehittyvästä opettajuudestaan 

erityisesti herkkyyden, itsetunnon ja ihmissuhteiden kautta. He vertailevat itseään kulttuuri-

sesti määrittyneeseen malliopettajuuteen. He reflektoivat omia menneisyyden kokemuksiaan 

ja näkevät niiden merkityksen nykypäivän lisäksi tulevaisuudessa. Opettajaksi kehittyminen 

vaatii luokanopettajaopiskelijoilta syvällistä reflektiota identiteetin eri ulottuvuuksien kanssa. 

Luokanopettajaopiskelijat kertovat myös oman identiteetin ja opettajaihanteen välisistä jännit-

teistä. Luokanopettajaopiskelijoiden narratiiviset identiteetit rakentuvat erityisesti herkkyyden 

kautta, jota he yrittävät sovittaa omaan opettajuuteensa. 

Tutkimus tarjoaa käytännön sovellusmahdollisuuksia. Omakuvia voitaisiin käyttää luokan-

opettajankoulutuksessa ammatillisen identiteetin pohdinnan tukena. Niiden avulla voidaan lä-

hestyä tunteiden, herkkyyden ja itsetunnon teemojen lisäksi vuorovaikutussuhteiden merki-

tystä opettajaksi kasvamisessa. Omakuvien äärellä luokanopettajaopiskelijat voivat kertoa 

kertomuksia, joista heidän voi muuten olla haastavaa puhua. 

Avainsanat: Narratiivinen identiteetti, omakuva, luokanopettajaopiskelija  
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1 Johdanto  

Omakuvat ovat minulle tärkeä taiteellisen ilmaisun muoto ja identiteettityön väline. Aloimme 

ottamaan valokuvia ystäväni kanssa jo nuorina ja kuvasimme toisiamme lapsuudenkotiemme 

ympäristöissä; metsissä, pelloilla, seinien vierustoilla, missä milloinkin. Saadessani isältäni yli-

oppilaslahjaksi oman järjestelmäkameran omakuvien eli kuvien ottaminen itsestäni lisääntyi. 

Hakiessani taide- ja taitopainotteiseen luokanopettajakoulutukseen omakuvat olivat suuressa 

osassa osaamisnäytteessäni. 

Lopulta omakuvat löysivät tiensä myös opinnäytetöihini. Olen käyttänyt tutkimukseni viiteke-

hyksen luomisessa vuonna 2016 valmistunutta kandidaatintyötäni, jonka otsikkona on ”Opet-

tajaopiskelijan identiteetti ja omakuvat identiteettityön lähtökohtana”. Kandidaatintyössäni 

omakuvien rinnalle nousi voimakkaasti kiinnostus luokanopettajaopiskelijoiden identiteetti-

työstä. Ensimmäiset opiskeluvuoteni olivat raskaita monella tapaa ja koin ristiriitaisia tunteita 

suhteessani luokanopettajuuteen, minkä vuoksi tutkin kandidaatin työssäni erityisesti tunteiden 

merkitystä opettajaopiskelijoiden kehittymisessä opettajiksi. Tunteet nousivat myös tärkeään 

osaan tässä tutkimuksessa.  

Kiinnostus luokanopettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden hyvinvointia ja työn tunteiden 

ulottuvuutta kohtaan on lisääntynyt (Day & Leitch 2000). Opettajien työssäjaksaminen on pu-

hututtanut viime aikoina myös mediaa. Opetusalan ammattijärjestö uutisoi opettajan työn 

psyykkisen haavoittuvuuden lisääntymisestä työelämässä (Tikkanen 2018), kun taas Kaleva 

julkaisi jutun luokanopettajan uupumisesta samoihin aikoihin lokakuussa 2018 (Taulavuori 

2018). Yle Uutiset uutisoi jo saman vuoden keväällä erään opettajan työuupumisesta (Tolpo 

2018). Kaikissa uutisissa nousi esiin opettajan työn monipuolistuminen: opettajat tekevät en-

tistä enemmän muuta kuin opetustyötä. OAJ:n julkaiseman opettajien Työolobarometrin (2017) 

mukaan opettajien työn määrä on kasvanut ja yhä useampi tekee töitä myös vapaa-ajallaan. 

Opettajat kokevat työssään stressiä, kiusaamista ja väkivaltaa enemmän kuin ennen. (OAJ 

2017, 4.) Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n keväällä 2018 teettämän kysely-

tutkimuksen mukaan kolme neljäsosaa opettajaopiskelijoista ovat tyytyväisiä tutkintoon työ-

elämävalmiuksien näkökulmasta. Selvityksessä nousi esiin kuitenkin, että osa ei ollut varma 

halusiko valmistuttuaan jäädä alalle. Halukkuuteen vaikutti esimerkiksi haastavat työolosuhteet 

ja kokemus, ettei opettajan työtä arvosteta tarpeeksi. Myös epävarmuus omasta jaksamisesta, 

pärjäämisestä ja soveltuvuudesta huolettivat kyselyyn vastanneita opettajaopiskelijoita. (SOOL 

ry 2018.)  
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Opettajiksi kasvetaan monilla eri tavoin. Toisaalta osa luokanopettajakoulutuksesta valmistu-

neista eivät lopulta työskentele opettajina tai vaihtavat alaa muutaman ensimmäisen vuoden 

jälkeen. Opettajaopiskelijat ovat päätyneet koulutukseen monien eri elämänvaiheiden kautta ja 

heidän elämiensä varrella voi tapahtua mitä vain. Tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää sy-

vemmin mitä luokanopettajaopiskelijoiden opettajaksi kasvuun liittyy ja mitkä asiat omakuvista 

kerrotuista kertomuksista nousevat heidän identiteettiensä kannalta merkityksellisiksi. 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan luokanopettajaopiskelijan omakuvien kautta kerrottuja kerto-

muksia heidän identiteeteistään ja se on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Pinnegarin ja Da-

viesin (2007) mukaan narratiivinen tutkimus nähdään laadullisen tutkimuksen suuntana, jossa 

kertomukset voivat olla sekä tutkimuskohde että -metodi. Laadullisen ja narratiivisen tutkimuk-

sen tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä. (Pinnegar & Davies 2007, 4–5.) Tutkimukseni 

tärkein käsite on narratiivinen identiteetti, jonka avulla määrittelen luokanopettajaopiskelijoi-

den monet identiteetit. Narratiivinen identiteetti on kertojan omaelämäkerrallinen kertomus 

siitä, miten hänestä on tullut sellainen kuin hän on, tai minkälaiseksi hän on tulossa (McAdams 

2017, 44). Tarkastelen luokanopettajaopiskelijoiden narratiivisia identiteettejä tunteisiin ja suh-

teisiin liittyvien ulottuvuuksien kautta (ks. Uitto, Kaunisto, Syrjälä & Estola 2014). 

Heikkisen (2001) mukaan narratiivisen identiteettityön näkökulmasta identiteetti rakentuu elä-

mästä kerrottujen kertomusten ja muiden itseilmaisun välineiden välityksellä. Ihminen ei näe 

identiteettiään välittömästi itsereflektion kautta, vaan ennemmin ulkoistamalla itsensä eri ta-

voin erilaisiin ilmaisuihin, kuten kertomalla tarinan itsestään, maalamalla taulun tai tekemällä 

jotakin toiminnallista. Ilmaistuaan itseään ulkoisesti, ihminen kokee itsensä itsetoteutuksensa 

tuloksena. (Heikkinen 2001, 33.)  

Heikkisen ajatuksista voidaan vetää linja tutkimukseni kertomusten lähtökohtaan, omakuviin. 

Valokuvia ja siten myös omakuvia voidaan käyttää narratiivisen tutkimuksen apuna (Harrison 

2002, 133). Omakuvalla tarkoitetaan yksin tai toisen ihmisen kanssa otettujen valokuvien li-

säksi kaikkia ihmisistä itseään konkreettisesti tai symbolisesti esitettäviä valokuvia, joista ku-

vattava tunnistaa itsensä tai osan itsestään, ja jotka hän mieltää omakuvikseen (Savolainen 

2009, 220). Käsitän tutkimuksessani omakuvan olevan identiteettityön väline. Omakuvia voi-

daan edelleen jaotella perhealbumikuviin ja uusiin, itsestä otettuihin valokuviin (ks. esim. Bach 

2007). Avaan omakuviin liittyvää teoriaa erityisesti terapeuttisen valokuvauksen tutkimuspe-

rinteen kautta (Halkola 2009). Valokuvia voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, mutta 
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erityisesti Mari Mäkirannan väitöskirja (2008) on toiminut tutkimukselleni tärkeänä lähtökoh-

tana käsitellessäni omakuvien käyttöä narratiivisessa tutkimuksessa. Mäkiranta tutki väitöskir-

jassaan naisopiskelijoiden omaelämäkerrallisia valokuvia. Siten hänen tutkimuksensa on melko 

lähellä omaani, mutta tietoteoreettiset lähtökohtamme eroavat siinä, että puhun narratiivisesta 

identiteetistä, kun taas Mäkirannan lähtökohdat ovat performatiivisessa ja jälkistruktualisti-

sessa subjektikäsityksessä. Painotan myös tutkimuksessani kuvista kerrottuja kertomuksia, 

enkä tutki omakuvia itsessään. 

Haastattelin tutkimusta varten kahta luokanopettajaopiskelijaa, Moonaa ja Hannaa, heidän 

omakuviensa perusteella. Moonan haastatteluun käytin valokuva-avusteista haastattelua (Har-

per 2002; Clark-Ibáñez 2007; Samuels 2007), kun taas Hannan haastattelu oli valokuva-avus-

teisen haastattelun ja elämäkertahaastattelun (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005; Estola, Uitto & 

Syrjälä 2017) yhdistelmä. Avaan myöhemmin syitä, miksi haastattelut tehtiin eri tavoin. Valo-

kuva-avusteinen haastattelu (photo-elicitation interview) perustuu ajatukselle, jossa haastatte-

lun lähtökohtana ovat valokuvat ja joiden avulla haastattelutilanne etenee. Esimerkiksi Chao 

(2014) käytti menetelmää tutkiessaan opettajien narratiivista identiteettiä. Elämäkertahaastat-

telun tärkein tavoite on tuottaa kertomus, jonka kertoja päättää mitä ja miten hän kertoo (Estola, 

Uitto & Syrjälä 2017, 140). Molempien haastattelun lähtökohtana olivat kuitenkin haastatelta-

vien itse valitsemat omakuvat, jotka liittyvät heidän luokanopettajaopiskelijuuteensa.  

Tutkimukseni on luonteeltaan subjektiivista ja ymmärrykseen tähtäävää. Prosessin aikana olen 

pyrkinyt reflektoimaan tekemiäni valintoja ja löytämään monipuolisesti tuoreita ja kansainvä-

lisiä vertaisarvioituja lähteitä. Olen myös pohtinut omaa rooliani tutkijana erityisesti luotetta-

vuus ja etiikka -luvussa. Tutkimuskysymykseksi muodostui: Millaisiksi luokanopettajaopis-

kelijat kertovat identiteettinsä omakuvien tukemana?  
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2 Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat 

Tutkimukseni viitekehyksessä avaan aluksi, miten muissa tutkimuksissa on tarkasteltu luokan-

opettajaopiskelijoiden identiteettejä ja sen eri puolia. Sen jälkeen avaan tutkimuksen identiteet-

tikäsitettä eli narratiivista identiteettiä. Opettajuus mallitarinana ja luokanopettajaopettajaopis-

kelijoiden identiteettien ulottuvuudet tarkentavat näkökulmia identiteetin tarkasteluun. 

Viimeisenä esittelen omakuviin liittyvää kirjallisuutta, erityisesti terapeuttisen valokuvauksen 

näkökulmasta.  

2.1 Teoreettisia näkökulmia luokanopettajaopiskelijoiden identiteetteihin 

Opettajien identiteettitutkimus on viime vuosina kiinnostanut paljon tutkijoita ja tutkimuksissa 

käytetään paljon erilaisia identiteettikäsitteitä tai lähikäsitteitä. Identiteetti voidaan nähdä esi-

merkiksi sosiaalisena konstruktiona, yksilön toimijuutta korostavana subjektiutena tai narratii-

visena luomuksena (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 32). Tässä tutkimuksessa luokanopetta-

jaopiskelijan identiteetti nähdään narratiivisesta näkökulmasta, narratiivisena identiteettinä. On 

kuitenkin tarpeellista avata muita käsitteitä, miten opettajan tai opettajaopiskelijan identiteetti 

voidaan käsittää. Ammatillisesta identiteetistä (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006; Stenberg 

2012; Beijaard, Meijer & Verloop 2014) puhuttaessa puhutaan usein persoonallisen ja sosiaa-

lisen identiteetin tasapainottelusta, kun taas identiteettityö (Lutovac 2014, Heikkinen 2001) ko-

rostaa yksilön reflektointia menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kanssa. Näiden lisäksi 

puhutaan alaidentiteeteistä, joita ovat esimerkiksi emotionaalinen identiteetti (Shapiro 2010) ja 

mahdolliset minät (Hamman, Gosselin, Romano & Bunuan 2010). Opettajia koskevissa tutki-

muksissa nousee esiin myös kollektiivinen identiteetti, joka viittaa opettajien yhteiseksi koet-

tuun ammatti-identiteettiin, jota kutsutaan myös malliopettajuudeksi (Shapiro 2010).  

 

Luokanopettajaopiskelijoista puhutaan erilaisilla termeillä, joka näkyy englannin kielisissä tut-

kimuksissa: heitä voidaan kutsua opettajiksi, jotka eivät vielä ole töissä (pre-service teachers) 

eli vielä opintojaan tekeviin (Lutovac 2014) tai aloitteleviksi opettajiksi (beginning teachers), 

jolla viitataan usein opettajiin, jotka ovat olleet töissä alle viisi vuotta (Pillen, Beijaard & den 

Brok 2013). Stenberg (2011) taas puhuu opettajaksi opiskelevista (student teachers). Tässä tut-

kimuksessa puhutaan opettajaopiskelijoista, mutta on tärkeää huomioida, että opettajaopiskeli-

jat ovat yhtä aikaa opettajia, että opiskelijoita suhteessa kontekstiinsa. Lee ja Schallert (2016, 

81) kutsuvat tätä kaksinaiseksi identiteetiksi, jossa yksilö asemoi itseään suhteessa kontekstiin, 
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missä hän on. Opintojen aikana he voivat olla yhtä aikaa opettajia ja opiskelijoita. Riippuu yk-

silöstä, miten hän kokee itsensä esimerkiksi harjoittelukoulussa tai luokanopettajaopinnoissa – 

onko hän ensisijaisesti opiskelija, opettaja vai molempia eri painotuksilla. (Lee & Schallert 

2017, 81.) Ymmärtääkseni paremmin opettajan ammattia käytän tutkimuksessa teoriataustassa 

myös opettajista tehtyä tutkimusta opettajaopiskelijoita koskevan tutkimuksen lisäksi. Tutki-

mus ei myöskään rajaa teoriataustaa käsittelemään pelkästään luokanopettajia, vaan myös esi-

merkiksi aineenopettajista tehtyä tutkimusta on otettu mukaan.  

 

Vaikka tutkimuskentällä on olemassa paljon erilaisia identiteettikäsityksiä opettajaidentiteet-

tejä tutkittaessa, voidaan Akkermanin ja Meijerin (2011, 309) mukaan niistä löytää yhteisiä 

postmoderneja ominaisuuksia. Ensiksi, identiteetti on jatkuvassa muutoksessa, jolla ei nähdä 

päätepistettä (Beijaard, Meijer & Verloop 2004, 122). Identiteetti on jatkuvassa rakentumisen 

ja purkamisen prosessissa (Akkerman & Meijer 2011, 310). Toisena näkökulmana on, että am-

matillinen identiteetti sisältää sekä persoonallisen että kontekstin ulottuvuudet: opettajaidenti-

teetti ei ole uniikki, vaan siihen vaikuttaa kulttuurimme opettajuuteen liittyvät kertomukset 

(Beijaard ym. 2004, 122). Identiteetin nähdään sosiaalisesti rakentuvana ja siihen vaikuttaa 

myös yksilön vuorovaikutussuhteet (Akkerman & Meijer 2011, 309). Beijaardin ja muiden 

(2004) mukaan kolmantena nähdään, että opettajaidentiteetti sisältää alaidentiteettejä, jotka ta-

sapainottelevat suhteessa toisiinsa. Neljäntenä näkökulmana on, että ammatilliseen identiteet-

tiin liittyy yksilön toimijuus – yksilöt ovat aktiivisia tekijöitä oman ammatillisen identiteettinsä 

muodostamisessa. (Beijaard ym. 2004, 122.) Nämä samat huomiot opettajan ammatillisen iden-

titeetin yhteisistä ominaisuuksista nousevat esiin myös muilla alan tutkijoilla (ks. Rodgers & 

Scott 2008).  

 

Opettajia koskevissa tutkimuksessa puhutaan usein ammatillisesta identiteetistä, jota voidaan 

määritellä monin tavoin (Beijaard ym. 2004, 108). Ammatillinen identiteetti nähdään olevan 

kiinteässä yhteydessä ihmisen sosiaalisen identiteetin kanssa, mutta se on samalla osa persoo-

nallista identiteettiä (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 32). Ammatillinen identiteetti on tasa-

painottelua sosiaalisen ja persoonallisen identiteetin välillä, joiden välinen suhde ja painotus 

vaihtelee ammatillisen kasvun eri vaiheissa. Kasvun alkuvaiheissa korostuu sosiaalistuminen 

työyhteisöön, koska noviisilla ei ole vielä työyhteisön kulttuurista pääomaa, valtaa tai kontrol-

lia. (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 44.) Eteläpellon ja Vähäsantasen (2006, 41) ammatilli-

seen identiteettiin liittyy ajatus sen muuntautuvuudesta ja moniuloitteisuudesta. Beijaardin ja 
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muiden (2004) mukaan ammatti-identiteetin kehittyminen on prosessi, jossa kietoutuvat per-

soonalliset tiedot, uskomukset, asenteet, normit ja arvot, sekä opettajilta odotetut vaatimukset, 

jotka ovat lähtöisin kasvatusinstituutioista ja kouluista. Nämä vaatimukset sisältävät laajasti 

hyväksytyt opettajuuteen kuuluvat arvot ja standardit. (Beijaard ym. 2004.) Heikkisen (2011, 

125) mukaan opettajaksi kasvussa on kyse siitä, omaksuuko uudistajan vai perinteen siirtäjän 

roolin tai jotakin niiden välissä. 

 

Aloittelevan opettajan identiteetin sisällä voi syntyä konflikti, jos ”persoonallinen” ja ”amma-

tillinen” identiteetit erotetaan liian kauaksi toisistaan (Beijaard ym. 2004, 109). Pillenin ja mui-

den (2013, 3) mukaan jännitteet ovat opettajaopiskelijan sisäistä kamppailua identiteettien vä-

lillä. Opettajan ammatillinen identiteetti sisältää useita identiteettejä, joita Beijaard ja muut 

(2004) kutsuvat ”alaidentiteeteiksi” (sub-identities), jotka viittaavat yksilön erilaisiin konteks-

teihin ja suhteisiin. Alaidentiteetit ovat osa vähemmän ja osa enemmän tasapainossa toistensa 

kanssa. Osa identiteeteistä ovat opettajan ammatti-identiteetin keskiössä, kun taas jotkut kau-

kana siitä. Näiden identiteettien väliset ristiriidat voivat aiheuttaa konfliktisia tunteita eli jän-

nitteitä opettajaopiskelijoille esimerkiksi opetusharjoittelussa. (Beijaard ym. 2004, 122.) Pille-

nin ja muiden (2013, 3) mukaan jännitteet syntyvät tarkemmin sanottuna identiteettien välisten 

ominaisuuksien ristiriidoista, jotka voivat koskettaa esimerkiksi tunteita, arvoja, uskomuksia 

tai näkemyksiä. Murrosvaiheessa, jossa opiskelija muuttuu opettajaksi, on luonnollista Alsupin 

(2006, 45) mielestä tuntea jännitteitä ja hämmennystä omasta identiteetistään. Pillen ja muut 

kuitenkin argumentoivat, että mikäli jännitteet ja sisäiset ristiriidat kasvavat liian suuriksi, sillä 

voi olla merkitystä tulevan opettajan oppimiseen ja jopa siihen, tuleeko hänestä opettajaa tai 

jatkaako hän alalla (Pillen ym. 2013, 2). 

 

Opettajaksi kehittymistä ja kasvamista voidaan ajatella opintojen aikana identiteettityönä. Rä-

säsen mukaan identiteettityö on syvällistä reflektiota oman menneisyyden, nykyhetken ja tule-

vaisuuden kanssa (Räsänen 2015, 216). Heikkisen (2001, 126) mukaan opettajankoulutus on 

tästä näkökulmasta ajateltuna narratiivista identiteettityötä, eli ”refleksiivistä opettajan mi-

näprojektia”. Ammatti-identiteetin kehittyminen on etsimistä vastausta kysymykseen ”kuka 

olen opettajana?”. Opettajaksi kasvaminen rakentuu persoonallisen identiteettityön (”kuka 

minä olen?”) ja kollektiivisen identiteettityön (”keitä me olemme?”) kautta. (Heikkinen & Hut-

tunen 2007, 14–28.) Estola ja Erkkilä (2007) korostavat, että kysymykseen ”kuka minä olen 

opettajana?” on luonnollista vastata kertomuksen muodossa kertomalla mistä tulen, missä olen 

ja mihin olen menossa. Näissä kysymyksillä korostuu myös paikat, missä yksilö on elänyt. 
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Koska ihmisellä ajatellaan olevan useita identiteettejä, nähdään että kertomuksissa nousevan 

näkyville identiteetit, jotka ovat kulloisellekin kertomukselle relevantteja. (Estola & Erkkilä 

2007, 148.) Identiteettityön merkityksellisyyttä korostaa myös Stenberg (2011, 4) sanoessaan, 

että opettajaopiskelijoiden oman elämänhistorian ymmärtämisen tukeminen on opettajakoulu-

tuksessa merkittävä tapa valmistaa opiskelijoita tulevaan ammattiin. 

 

Beijaardin ja muiden (2004) mukaan ammatillisen identiteetin kehittymisen näkökulmasta am-

matti-identiteetin muodostuminen ei ole pelkästään vastausta kysymykseen ”kuka minä olen 

tällä hetkellä?” vaan myös vastausta toiseen tärkeään kysymykseen: ”minkälaiseksi minä ha-

luan tulla?” Markus ja Nurius (1986, 954) kertovat, että mahdolliset minuudet (possible selves) 

tarkoittavat yksilön ajatuksia siitä, minkälaisia heistä voisi tulla, minkälaisiksi he haluaisivat 

tulla ja minkälaisiksi he pelkäävät tulla tulevaisuudessa. Hammanin, Gosselin, Romanon ja 

Bunuanin (2010, 1350–1351) mukaan teorian avulla voidaan myös tarkastella kontekstuaali-

suutta, motivaation vaikutusta ja itsesäätelyn merkitystä aloittelevien opettajien identiteetin ke-

hittymisessä. Mahdollisten minuuksien teoria tarjoaa mahdollisuuden tarkastella opiskelijoiden 

kehitystä tulevaisuuden, päämäärän ja identiteetin kehittymisen näkökulmasta. Pian valmistu-

vat opettajaopiskelijat ovat muutosvaiheessa elämässään, jossa he muuttuvat opiskelijoista 

opettajiksi. (Hamman ym. 2010, 1349.) Mahdollista minuutta konstruoidaan menneiden koke-

musten ja nykyisen kontekstin avulla – siten teorian avulla voidaan tarkastella yksilön mennei-

syyden ja nykyisyyden mahdollisia vaikutuksia yksilön näkemykseen tulevaisuudesta (Ham-

man ym. 2010, 1357). Esimerkiksi ihminen, joka on lapsena aina valittu viimeisenä joukkuee-

seen liikuntatunneilla, voi kokea myös tulevaisuuden minänsä tämän kokemuksen kautta – hä-

nelle voi muodostua ”ei toivottu” mahdollinen minuus, joka pelkää, ettei pääse osaksi ryhmää. 

Toisaalta, positiivisia kokemuksia omaava ihminen voi ajatella onnistuvansa elämässään myös 

tulevaisuudessa esimerkiksi ajattelemalla olevansa taitava matematiikassa. Ihmiset tavoittele-

vat aina tiettyjä mahdollisia minuuksia, kun taas toisia he välttelevät. (Markus & Nurius 1986, 

954–955.) 

2.2 Narratiivinen identiteetti 

Narratiivinen identiteetti on ihmisen itsensä rakentama tarina tai kertomus siitä, kuka hän on 

(Heikkinen 2001, 33). Heikkisen (2010, 145) mukaan identiteetin rakentamisen lisäksi teemme 

kertomusten avulla selkoa todellisuudestamme. McAdamsin (2017, 44) mukaan narratiivinen 

identiteetti on kertojan omaelämäkerrallinen tarina siitä, miten hänestä on tullut sellainen kuin 
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on, tai minkälaiseksi hän on tulossa. Hänninen (1999) linjaa, että kun identiteettiä tarkastellaan 

narratiivisen lähestymistavan kautta, olennaista identiteetissä on, että se nähdään muuttuvana. 

Minuus on kulttuurinen prosessi, joka on dynaaminen ja moniulotteinen – identiteetti nähdään 

tarinallisena, narratiivisena luomuksena. (Hänninen 1999, 60.) Löyttyniemi kutsuu narratiivista 

identiteettiä dialogiseksi identiteetiksi, sillä hän näkee identiteetin käsitteen moninaisuuden nä-

kökulmasta (Löyttyniemi 2004, 44). Tässä tutkimuksessa näen narratiivisen identiteetin erityi-

sesti McAdamsin (2017) määritelmän kautta. Avaan vielä lisää myöhemmin kuvion muodossa 

luokanopettajaopiskelijan identiteetin ulottuvuuksia -luvussa miten käsitän narratiivisen iden-

titeetin tässä tutkimuksessa. 

Keskeiset ajatukset narratiivisesta identiteetistä toistuvat useilla tutkijoilla, kuten elämänhisto-

riallisen muistin kognitiivisen mallin painottaminen, sosiokulttuuristen tekijöiden merkitys 

identiteettiin, elinikäisen kehityksen näkökulma ja avoimuus monimetodiselle tutkimukselle 

(Baddley & Singer 2007, 178). Kertomukset rakentuvat Polkinghornen mukaan kognitiivisissa 

prosesseissa, jossa järjestämme kokemusmaailmaamme, johon kuuluvat ulkopuolelta saadut 

aistimukset, sisäiset keholliset tuntemukset ja kognitiivinen muisti. Järjestämme elämän hetkit-

täiset kokemukset yhteneväiseksi juoneksi. Tarina, jota itsestä kerrotaan, koostuu ihmisen ko-

kemuksista ja järjestäytyvät ymmärrettäviksi, yhteneväisiksi kokonaisuuksiksi. Näitä voidaan 

pitää persoonallisen identiteetin ja itseymmärryksen pohjana, jotka vastaavat kysymykseen 

”kuka minä olen?”. Kertomusten avulla koemme elämämme merkityksellisenä ja ymmärrettä-

vänä kaoottisuuden sijasta. (Polkinghorne 1991, 135–136.)  

Merkittävänä narratiivisen identiteetin teoriana nähdään Dan McAdamsin (1987, 1988, 1990) 

identiteetin elämäntarinateoria. Baddley ja Singer tarkastelevat McAdamsin ajatusta, jonka mu-

kaan tarina, jonka muodostamme elämänkokemuksistamme on identiteettimme. Elämäntari-

namme ei ole ainoastaan identiteetin sisäisten rakenteiden ilmaisua, vaan perustavanlaatuinen 

tapa ilmaista miten tunnemme itsemme ja miten muut tuntevat meidät. Kertomamme tarinat 

itsestämme ovat kertomuksista saatavan tiedon summa. Kertomukset itsestämme muodostuvat 

kulttuurisista myyteistä, kuvista, symboleista, elämänjuonista, joita opimme perheeltämme, yh-

teisöstä, kirjallisuudesta, taiteesta sekä mediasta. (Baddley & Singer 2007, 177–178.)  

Hyvärinen (2006) käsittää kertomuksien ilmentävän kokemuksiamme, mutta kiistää niiden il-

maisevan kokemuksiamme kokonaisvaltaisesti ja yksityiskohtaisesti. Kertomuksistamme jää 

ulkopuolelle paljon tietoa kokemuksista, pieniä yksityiskohtia ja hetkiä, jotka karkaavat kerro-
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tusta tarinasta. Kertomuksen voidaan ajatella kuitenkin olevan kattavin väline identiteetin mo-

nimutkaisuuden ilmaisemisessa. Identiteettiämme kuvaa useampi rinnakkainen elämäkerto-

mus, jotka jäsentävät joustavasti identiteettimme useita puolia – kertomus on siten hyvin koko-

naisvaltainen keino jäsentää identiteettiä. (Hyvärinen 2006, 15–16.) 

McAdamsin mukaan (2017) kerromme itsellemme kertomuksia, jotta saamme koottua elämän 

eri elementit yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Organisoimme moninaiset ja ristiriitaiset osaset 

kertomukselliseen muotoon, jossa menneisyys, nykyisyys ja odotettu tulevaisuus tulevat yhte-

näiseksi yhtä aikaa, kun neuvottelemme sisäisen samanlaisuuden ja sosiaalisen jatkuvuuden 

kanssa. Kertomuksen kehittyessä ja identiteettimme ottaessa muotoaan me elämme kertomusta 

muodostaessamme sitä. McAdamsin mukaan elämä synnyttää ”taidetta”, kertomuksen, jonka 

jälkeen elämä imitoi sitä. Luomme kertomuksia ja elämme niiden mukaisesti. (McAdams 2017, 

36–37.) Nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmiset tarvitsevat kertomuksia elämänsä eri osasten 

yhdistämiseksi (McAdams 2017, 43).  

Kuhnin (2002) mukaan muovaamme itseämme erityisesti menneisyydestämme kerrottujen ta-

rinoiden avulla. Se on keskeisin identiteettityön väline. Hänen mukaansa identiteettiä muokkaa 

myös kertomukset, joita ei kerrota ääneen. Nämä kertomukset voivat olla unohdettuja tai sivuun 

työnnettyjä. Salaisuudet muokkaavat ja muovaavat ääneen kerrottuja tarinoita. (Kuhn 2002, 2.) 

Räsäsen (2015) mukaan narratiivisen identiteetin käsite liitetään usein performatiivisuuteen. 

Performatiivisesta identiteetistä puhuu erityisesti Judith Butler (1990), jolla hän tarkoittaa, ettei 

esimerkiksi sukupuoli ole jotain, mitä meillä on, vaan mitä me esitämme. Omaksuttu identiteet-

timme perustuu kulttuurisesti vakiintuneisiin eleisiin, jotka ovat tunnistettavia ja joita voidaan 

toisintaa uudelleen. (Butler 1990, Räsänen 2015, 232 mukaan). Performatiivinen ja narratiivi-

nen identiteettikäsitys ovat yhteneväisiä siinä, että ne molemmat käsittävät minuuden olevan 

kulttuurisesti tuotettu ja koko ajan muuttuva. (Räsänen 2015, 232). Performatiivinen näkö-

kulma identiteettiin on tutkimuksessani tärkeä huomio sen vuoksi, että valokuvia voidaan tar-

kastella myös performatiivisesta näkökulmasta, jota esimerkiksi Mäkiranta (2005, 2008) on 

tehnyt. Myös Zembylas (2003) tarkastelee esimerkiksi opettajien tunteita ja niihin liittyviä emo-

tionaalisia sääntöjä performatiivisuuden näkökulmasta.  

McAdamsin (2017, 36) mukaan persoonallisuuspsykologin Erik Eriksonin identiteetin muo-

dostamisessa on kaksi rinnakkaista liikettä: sisäistä ja ulkoista. Ensimmäinen on sisäinen, jossa 

nuori ihminen rakentaa psykologista etäisyyttä auktoriteetista ja menneisyydestä (childhood in-

dentifications), jotta hän voi löytää uusia mahdollisuuksia elämässään. (McAdams 2017, 36.) 
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Lopulta etsiminen johtaa yleensä sitoumuksiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi ideologiaan, kut-

sumukseen ja ihmissuhteisiin. (Marcia 1980, 160.) Lopulta nuori ihminen päätyy uuteen iden-

titeetin kokoonpanoon (configuration), uuteen itsensä järjestäytymiseen, joka tukee ihmistä elä-

mään jonkinasteista yhtenäistä, merkityksellistä elämää (McAdams 2017, 36). 

McAdamsin (2017) mukaan identiteetin muodostumisessa toinen liike on ulkoista. Identiteetin 

kokoonpano tulee olla yhteiskunnan näkökulmasta hyväksyttyä – yhteiskunta identifioi nuoren 

yksilön, näkee hänet jonakin, joksi hän on tullut. Identiteetti on yhtä aikaa meidän jokaisen 

oman päämme sisässä sekä maailmassa yhtä aikaa. Lopulta yksilön identiteetti asettautuu näi-

den kahden, mielen ja ympäröivän maailman, välille. Siinä välissä yksilö voi sanoa, että ”tässä 

minä seison”, tai McAdamsin sanoin ”this is who I am, and who I am becoming. This is how I 

am to be identified and known”. (McAdams 2017, 36.) 

Hänninen (1991) käyttää väitöstutkimuksessaan käsitettä sisäinen tarina, jolla hän viittaa ihmi-

sen mielen sisäiseen prosessiin, jossa ihminen yrittää ymmärtää ja tulkita omaa elämäänsä tari-

nallisuuden kautta. Sisäistä tarinaa ilmaistaan ja muodostetaan sekä kertomisen aikana, että toi-

minnassa. Sisäisestä tarinasta jää kuitenkin osia kertomatta – kaikkia kokemuksia, toiveita tai 

suunnitelmia ei tuoda esille. (Hänninen 1999, 20.) Hänninen (1999, 40) jatkaa, että länsimai-

seen minäkäsitykseen kuuluu ajatus siitä, että minuus ei ole henkilölle itsellekään täysin selkeä, 

vaan mieli pyrkii pakenemaan tietoista itsereflektiota. Sisäinen tarina viittaa yksilön mielen si-

säisen maailmaan, tajuntaan tai tietoisuuteen. Sisäisen tarinan tutkimisessa on ongelmallista 

nimenomaan sen näkymättömyys ja edellä mainittu reflektiota pakeneva piirre. Sen takia voi-

daan ajatella, että esimerkiksi haastattelupuheen avulla saadaan vain tulkittuja ja ”uudelleen 

rakennettuja” tarinoita sisäisestä tarinasta. Sisäistä tarinaa ei saa ilmaistua suoraan. (Hänninen 

1999, 29–30.) 

2.3 Opettajuus mallitarinana 

McAdamsin (2017) mukaan elämänhistoriansa kertoja ei ole täysin vapaa oman narratiivisen 

identiteetin rakentumisessa, sillä kulttuuri vaikuttaa heihin aina. Narratiiviset identiteetit ovat 

psykososiaalisia konstruktioita, jotka rakentuvat kulttuurin ja ihmisen vuorovaikutussuhteiden 

yhteistyössä, koko ajan muuttuen mutta samalla tarjoten yhteneväisyyttä ja tarkoituksenmukai-

suutta. Vaikka kertomuksen muodot toistuvat maailman eri kolkissa, kertomuksista silti heijas-

tuu paikalliset normit ja kulttuuriset odotukset. Myös yksilön elämäntarina voi kertoa yhtä pal-

jon yhteiskunnassa vallalla olevista stereotypioista ja kulttuurisista ohjenuorista kuin yksilön 
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elämästä. Kertojat eivät ole kulttuurinsa orjia. (McAdams 2017, 42.) Kertomukset ovat siis sekä 

yksityisiä että kulttuuris-yhteiskunnallisia  (Räsänen 2015, 233).  

Narratiivisen identiteetin rakentuminen on myös kollektiivista, jossa on sekä kertojia että kuun-

telijoita. Kertoessaan itsestään yksilön kertomukseen vaikuttaa myös se, miten hänestä kerro-

taan kertomuksia tai miten ihmisryhmään, johon hän kuuluu, kerrotaan. (Whitebrook 2004, 4.) 

Lyöttyniemen mukaan (2004, 48) opettajaidentiteetti rakentuu yhteisistä mallitarinoista, joita 

yleisesti opettajista kerrotaan ja joita toistetaan. Mallitarinoissa opettaja esiintyy tietynlaisena 

ammatinedustajana. Whitebrookin mukaan narratiivisen identiteetin käsitteellä tarkoitetaan 

kulttuurisia kategorioita tai jaettuja mallitarinoita. Mallitarinat ja niiden omaksuminen itseen 

tarkoittaa tiettyjen odotusten, kuten ammatillisen identiteetin täyttämistä. Jokaisen amma-

tinedustajan henkilökohtainen kertomus muuntaa mallitarinaa vähän, mutta tarjoaa kertojalle 

rungon, jonka ympärille kiedotaan oma kertomus. (Whitebrook 2001, 4–8.)   

Hännisen mukaan yksilö ei myöskään omaksu kulttuurisia mallitarinoita automaattisesti ja mie-

livaltaisesti, vaan yksilö puntaroi tietoisesti ja tiedostomatta tarjolla olevia malleja, jotka hän 

kokee omikseen ja muokkaa niitä. Näin mallitarinat muokkautuvat yksilön elämänhistoriaan. 

(Hänninen 1999, 22.) Lyöttyniemen mukaan narratiivisen identiteetin ja tarinallisuuden yti-

messä on se, että olemme yhtä aikaa kiinnitettyinä aikaamme, paikkaamme, kulttuuriimme ja 

toisiin ihmisiin kulttuurisesti jaetuilla identiteetin mallitarinoilla. Samalla olemme oman elä-

mämme kertojia emmekä luo itseämme tyhjiössä, vaan meillä on tausta, jota kautta raken-

namme identiteettiämme. Tarinat eivät pakota meitä ehdottomasti määräämään keitä me 

olemme. (Lyöttyniemi 2004, 48–49.) 

Opettajista kerrottua mallitarinaa voidaan kutsua malliopettajuudeksi. Shapiro (2010) viittaa 

malliopettajuudella käyttäytymismalliin, jossa korostetaan opettajuuden ideaalisia ja positiivi-

sia puolia, kuten iloisuutta, paheettomuutta ja uhrautuvaisuutta. Malliopettaja on pedagoginen 

taituri, joka näyttäytyy miellyttävänä ja rauhallisena kaikissa tilanteissa, täyttää sekä oppilai-

den, vanhempien että kouluinstituution esittämät odotukset. Malliopettaja on myös selvittänyt 

kaikki menneisyyden ongelmansa – mikäli niitä on edes ollut olemassa. Malliopettajuus on siis 

myytti. Tavoitellessamme tätä malliopettajuuden ideaalia vähättelemme tai piilottelemme elä-

mämme vaikeuksia ja epätäydellisyyksiä. Shapiro korostaa, että näin tehdessämme epäinhimil-

listämme itseämme opettajina. (Shapiro 2010, 618.)  

Koulutukseen hakeutuessaan opettajaopiskelijat tietävät, mitä ominaisuuksia opettajuuteen 

kuuluu: osa opiskelijoista sisäistää opettajuuden itselleen sopivaksi, kun taas osa irrottaa itsensä 
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opettajanormista (Lanas & Kelchtermans 2015, 26). Opettajiksi hakeutuvat ovat omaksuneet 

opettajuuden mallin jo ennen, kun he ovat päässet koulutukseen sisälle (Anspal, Eisenschmidt, 

& Löfström 2012, 1). Myös Lee ja Schallert (2016, 76) viittasivat tutkimuksessa siihen, että 

opettajaopiskelijat perustivat omat mielikuvansa itsestä opettajana siihen, minkälaisia oppijoita 

he ovat.  

Opettajaopiskelijoiden mielikuvaan ”oikeanlaisesta opettajasta” sisälsi seuraavat ominaisuudet: 

empaattisuus, reflektointikyky, sosiaalisuus, itseluottamus, positiivinen perusolemus, päättä-

väisyys ja aktiivisuus. Vaikka kaikki eivät pitäneet näitä ominaisuuksia välttämättöminä opet-

tajalle, ne kuitenkin tiedostettiin eräänlaisina lähtökohtina opettajuudelle, johon itseä verrataan. 

(Lanas & Kelchtermans 2015, 27). Lanas ja Kelchtermans viittaavat ”piilo-opetussuunnitel-

maan”, jota toteutetaan suomalaisessa opettajien koulutusjärjestelmässä sillä opettajuuden omi-

naisuuksia ei esimerkiksi mitata kokeilla tai määrätä järjestelmän sisältä – sen vuoksi yhteisö 

rakentaa normit itse. (Lanas & Kelchtermans 2015, 28.)  

Kollektiivisesti opettajat voivat kritisoida, kuinka opettajia kohtaan on epärealistisia odotuksia 

(lainsäätäjien, hallinnon puolelta tai vanhempien) – samaan aikaan opettajat vahvistavat noita 

odotuksia piilottamalla puolia, jotka eivät sovi opettajuuteen. Erilaisten negatiivisten tunteiden, 

seksuaalisuuden ja vaikkapa vääränlaisen juomatölkin näyttäminen voi vaarantaa täydellisyyt-

tämme: teemme sen vuoksi muurit ympärillemme mieluummin, kuin määrittelisimme itsemme 

opettajina. (Shapiro 2010, 618.) Shapiro osoittaa, että jatkamalla malliopettajuuden myyttiä uh-

kaamme ammatillista identiteettiämme ja estämme avoimen keskustelun käymistä siitä, minkä-

laisia meidän pitäisi olla opettajina. Mahdottoman ideaalin tavoittelu estää aitojen vuorovaiku-

tussuhteiden syntymistä opettajien ja oppilaiden välille. (Shapiro 2010, 619–620.) 

2.4 Luokanopettajaopiskelijan identiteetin ulottuvuuksia 

Edellä mainittujen tutkimusten valossa tutkimuksessa opettajaopiskelijan moninaisia identiteet-

tejä tarkastellaan narratiivisesta näkökulmasta, narratiivisena identiteettinä. Sen on kertomuk-

sen muodossa oleva vastaus siihen, ”kuka minä olen luokanopettajaopiskelijana?”. Narratiivi-

sen näkökulman mukaan identiteetti on kertomus siitä, miten henkilöstä on tullut sellainen kuin 

on, ja minkälaiseksi hän toivoo tulevaisuudessa tulevan. Alla olevassa kuviossa olen avannut 

sitä, miten hahmotan identiteetin muotoutuvan kertomuksen muodossa. Yksilön narratiiviseen 

identiteettiin vaikuttaa myös laajemmin opettajuudesta kerrotut mallitarinat – toisaalta molem-

piin suuntiin osoittava viiva kertoo myös siitä, että myös yksilön kertomukset voivat vaikuttaa 
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kulttuurisesti muodostettuun kertomukseen opettajuudesta jonkin verran. Lopulta ”minkä-

laiseksi opettajaksi haluan tulla tulevaisuudessa?” määrittyy siten, miten yksilö vertaa itseään 

kulttuurisesti kerrottuun mallitarinaan opettajuudesta, mitkä asiat hän hyväksyy osaksi itseään 

ja mitkä kokee itselleen sopimattomina puolina.  

 

Kuvio 1: Kuka minä olen luokanopettajaopiskelijana? 

Tutkimukseni kahdessa elämäkerrallisessa kertomuksessa luokanopettajaopiskelijat neuvotte-

levat siis oman persoonallisen identiteettinsä, malliopettajuuden ja oman mahdollisen tulevai-

suuden opettajuutensa välillä. Uitto, Kaunisto, Syrjälä ja Estola (2014, 173) tarkastelevat opet-

tajaidentiteettiä tunteisiin (emotional), suhteisiin (relational) ja mikropolitiikkaan (micropoli-

tical) liittyvien ulottuvuuksien kautta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tunteisiin ja suhteisiin 

liittyviä ulottuvuuksia. Sen lisäksi tiedostan malliopettajuuden olevan kulttuurisesti jaettu ker-

tomus opettajuudesta, joka vaikuttaa opettajaopiskelijoihin opintojen aikana. Ulottuvuudet se-

koittuvat toisiinsa narratiivisessa identiteetissä, joka sisältää useita eri identiteettejä. 

Tunteisiin liittyvä ulottuvuus 

Tunteilla ja emootioilla (emotions) tarkoitetaan tässä tutkimuksessa Zembylasin (2003) määri-

telmän mukaista käsitystä. Tunteet eivät ole universaaleja, yksilössä tapahtuvia impulsseja, 

vaan ne ovat osa sosiaalista vuorovaikutusta ja rakentuvat kielen ja kulttuurin kautta. Tunteisiin 

liittyy myös valtasuhteet ja normit. (Zembylas 2003, 110.) Zembylas (2003, 112) toteaa tuntei-

den olevan olennainen osa identiteetin kehittymisessä. Tunteilla on myös elintärkeä rooli oppi-

misen kannalta – oppiminen tapahtuu yksilön subjektiivisen emotionaalisen maailman kautta, 

jossa hän rakentaa merkityksiä ulkoisesta maailmasta, tekee selkoa vuorovaikutussuhteista ja 

ymmärtää oman paikkansa maailmassa (Day & Leitch 2001, 404).  
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Shapiron (2010) mukaan opettajan ammatillisuudesta puhuttaessa painotetaan usein kognitii-

vista puolta tarkastellessamme erilaisia elämänkokemuksia, jotka muokkaavat opettajuutta. 

Tunteet ja se, mitä tunnemme ammatillisuuttamme kohtaan, on kuitenkin Shapiron mukaan 

merkittävämpää. Tätä kutsutaan emotionaaliseksi identiteetiksi. (Shapiro 2010, 617.) Schuts ja 

Zembylas (2011, 10) tukevat väitettä sanomalla, että opettajuutta tarkastellaan usein järjellisenä 

toimintana eikä tunteisiin liittyvää puolta ole tarpeeksi nostettu esiin. Tunteiden laaja kirjo on 

erottamaton osa oppimista ja opettamista (Hargreaves 2000, 812) erityisesti uransa alussa opet-

tajat voivat tuntea voimakkaita yksinäisyyden, avuttomuuden ja epävarmuuden tunteita 

(Schatz-Oppenheimer & Dvir 2013, 140).  

Tunteet ovat tärkeässä roolissa ymmärtääksemme opettajan ammatin kasvatuksellista päätök-

sentekoa – miten ja miksi opettajat tekevät tietynlaisia valintoja kasvatuksellisessa työssä (Sha-

piro 2010, 619). Hargreaves (2000) mukaan opettajan työtä voidaan kutsua tunnetyöksi (emo-

tional labor), mikä tarkoittaa tapaa, miten opettaja säätää tunteitaan, esimerkiksi naamioimalla 

tai korostamalla tunteita. Esimerkiksi oppilaan onnistuessa tehtävässään opettaja voi iloita ylit-

sevuotavasti, kun taas oppilaiden vanhempien kritiikin edessä opettaja pyrkii toimimaan rau-

hallisesti ja ilmaisemaan vähän negatiivisia tunteita. Opettajan rauhallisuus auttaa tasoittamaan 

myös rauhattoman oppilaan tunnetilaa. Hargreaves pohtii, liittyykö tunnetyön käsite itseasiassa 

tunteiden säätelyn taitoon, hyvään näyttelykykyyn, vai siihen, ettei opettaja ole omien tun-

teidensa kanssa tasapainossa. Riippuu myös opettajan omasta taustasta, miten hän on oppinut 

säätelemään tunteitaan kulttuurille ominaiseen tapaan. (Hargreaves 2000, 814.) Schutz ja Zem-

bylas (2011) nostavat tunnetyön merkityksellisyyden erityisesti siinä, miten moni opettaja lo-

pettaa uransa ensimmäisten vuosien aikana. Opettaja joutuu suunnittelemaan ja kontrolloimaan 

vuorovaikutustilanteissa kohdattuja ja koettuja tunteita, jotta opetustilanteet sujuisivat. Sen 

kuormittavuus nähdään yhtenä syynä uran vaihtamiselle tai lopettamiselle. (Schutz & Zem-

bylas, 2011, 3.)  

Tunnetyön tukemiseksi opettajan tulee osata tunnistaa tunteita. Omien ja muiden tunteiden lu-

kemista kutsutaan emotionaaliseksi ymmärtämiseksi. Opettaja oppii emotionaalista ymmärtä-

mistä omien elämänhistorian tapahtumien ja vuorovaikutussuhteiden kautta. Oppilaiden tuntei-

den ymmärtäminen vaatii vahvaa vuorovaikutuksellista suhdetta, jossa oppilas ja opettaja op-

pivat lukemaan toistensa tunteita ajan myötä, minkä vuoksi opettajan työ vaatii sitoutumista 

myös tunteiden näkökulmasta. (Hargreaves 2000, 815.)  Day ja Gu (2011) painottavat tunteiden 

merkitystä opettajan hyvinvoinnin ja työtyytyväisyyden näkökulmasta: opettajalla tulisi olla 

kyky hallita sekä kognitiivisia että emotionaalisia haasteita koulukontekstissa. (Day & Gu, 
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2011, 29.) Jotta voimme ottaa huomioon kasvattajina tunteiden näkökulman työssämme lasten 

kanssa, meidän tulee ottaa emotionaalinen identiteetti ammattimme keskiöön (Shapiro 2010, 

619). 

Virtasen (2013) mukaan opettajan ja opettajaopiskelijan herkkyys omille sisäisille tunnevies-

teille on yhteydessä kykyyn tunnistaa tunteiden merkitystä itseen ja omaan työhön. Tunteet, 

jotka vievät opettajalta energiaa, kuormittavat häntä ja vaikeuttavat työn tekemistä. Tunnista-

malla tunteita voidaan vähentää kuormitusta. Myös opettajan hyvä itsetuntemus on yhteydessä 

siihen, että hän pystyy vastaanottamaan kritiikkiä ja palautetta, ja kehittämään työtään eteen-

päin. Hyvän itsetuntemuksen avulla opettaja tiedostaa omat vahvuutensa ja heikkoutensa. (Vir-

tanen 2013, 208.) Kelchtermansin mukaan itsetuntemusta (self-understanding) voidaan kutsua 

myös itsetunnoksi (self-esteem), jolla tarkoitetaan opettajan kokemaa tyytyväisyyttä omaan työ-

suoritukseen. Oman työn arvostaminen tarkoittaa hyvää itsetuntoa. Itsetuntoon vaikuttaa muilta 

ihmisiltä saatu palaute. Palautteen vaikuttavuuteen liittyy myös se, kuka sen antaa, sillä joiden-

kin ihmisten palaute on arvokkaampaa kuin toisten. Itsetuntoon liittyy ajatus siitä, miten hyvä 

olen opettajana. (Kelchtermans 2009, 262.)    

Virtanen toteaa tutkimuksessaan, että opettajan itseluottamus on suhteessa hänen pätevyyden 

tunteeseen – vasta aloittaneille opettajilla ei ole työkokemusta niin paljon, jolla nähdään olevan 

myös yhteys itseluottamuksen puutteeseen. Virtasen mukaan olisikin tärkeää, että työuran aloit-

tanutta opettajaa tuettaisiin, sillä työkokemuksen ja onnistumisien myötä itseluottamus paranee. 

(Virtanen 2013, 210.) 

Laskyn (2005) mukaan opettajan työhön liittyy perustavanlaatuisena ominaisuutena haavoittu-

vuus. Haavoittuvuus tarkoittaa sitä, että ihminen avaa itsensä haavoittavaan asemaan, koska 

uskoo siitä olevan etua joko hänelle itselleen, toiselle ihmiselle tai tilanteelle, jossa hän on. 

Haavoittuvuus sisältää kasvojen menettämisen riskin ja pelon loukatuksi tai hylätyksi tulemi-

sesta. Ympäristön turvallisuus tai turvattomuus vaikuttaa siihen, onko haavoittuvuus mahdol-

lista. Haavoittuvuus mahdollistaa suhteiden luomisen, oppimisen, myötätunnon tuntemisen ja 

rakkauden – jos ympäristö ei ole turvallinen, haavoittuvuus on liian riskialtista. (Lasky 2005, 

901.) 

Haavoittuvuus on moniulotteinen tunteellinen kokemus, johon vaikuttavat sekä kulloinenkin 

tilanne että yksilön ominaisuudet. Tilanteet ja niissä koettu haavoittuvuus vaikuttaa yksilön 
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identiteetin lisäksi hänen uskomuksiin, arvoihin ja pätevyyden kokemukseen. Haavoittuvuu-

teen vaikuttavat myös yksilön kriittiset tapahtumat, jotka voimistavat tai muuttavat yksilön haa-

voittuvuutta. Haavoittuvuus on siten olemisen tapa. (Lasky 2005, 901.) 

Ihminen voi kokea haavoittuvuutta tuntiessaan voimattomuutta tai avuttomuutta, erityisesti ti-

lanteissa, jotka aiheuttavat pelkoa tai ahdistusta. Ihminen voi kokea, että hänellä ei ole tilan-

teessa kontrollia tai että hänen pitää toimia tietyllä tavalla tilanteessa vastoin omia arvoja tai 

uskomuksia. Itsensä avaaminen emotionaalisesti voi tuntua liian riskialttiilta ja sen vuoksi ih-

minen voi vetäytyä tilanteessa ja sulkeutua. Sulkeutuminen rajoittaa oppimista, luottamuksen 

rakentamista tai yhteistyötä – ihminen voi kokea, että hän ei voi vaikuttaa ympäristöönsä ja 

siten kokea pelkoa, vihaa tai suojattomuutta. Turvattomuutta kokeva ihminen ei ota turhaan 

riskejä. (Lasky 2005, 901.)  

Identiteetin tunteisiin liittyvän ulottuvuuden esiin nosto on Shapiron (2010) mielestä tärkeää 

sen vuoksi, että opettajia ei rohkaista näyttämään epätäydellisiä puolia. Opettajat korostavat 

usein positiivisia puolia, kuten kyvykkyyttä ja auktoriteettia. (Shapiro 2010, 619.) Myös Belt-

man (2015, 238) teki huomion positiivisten tunteiden korostamisessa opettajaopiskelijoiden 

piirtämistä omakuvista: opiskelijat kuvasivat pääasiassa iloa, onnellisuutta ja välittämiseen liit-

tyviä piirteitä. Shapiro osoittaa, että korostaessamme vain positiivisia puolia opettajuudessa 

teemme kahtiajaon opettajuuden ja inhimillisyyden väliin. Muodostuu kaksi roolia – minä ih-

misenä ja minä opettajana. Kahtiajaon välillä voidaan kokea suurta jännitettä niin sisäisesti että 

ulkoisesti, opettajien välillä. Shapiron mukaan meidän tulisi painottaa opettajuuden tunteisiin 

liittyvää puolta erityisesti opiskelijoiden kanssa, sillä rehellisen tunneilmaisun kautta voimme 

tukeutua toisiin ihmisiin ja syventää suhteitamme toisiimme opettajina ja kasvattajina. (Shapiro 

2010, 619.)  

Opettajaidentiteetti ja siihen liittyvät tunteet rakentuvat kokemuksiemme kautta, johon vaikut-

tavat kulttuurimme ja kielemme (Zembylas 2003, 110). Zembylas (2003) nimittää hyväksyttyjä 

tunneilmaisuja ja hiljaisuuksia emotionaalisiksi säännöiksi (emotional rules), jotka opettajat 

oppivat sosiaalistuessaan koulukulttuuriin. Säännöt toimivat normeina, joiden avulla säännös-

tellään tunteisiin liittyvää toimintaa ja niihin vastaamista. Esimerkiksi liian voimakkaita tunne-

reaktioita ei pidetä sopivana opettajalle. Mikäli opettaja ilmaisee tunteitaan normista poiketen, 

hänet saatetaan nähdä erikoisena. Mikäli opettaja näkee emotionaaliset säännöt ahtaina, voi se 

johtaa negatiivisten tunteiden kokemiseen, sillä he kokevat olevansa epäonnistuneita opettajina.  

(Zembylas 2003, 119–221.) Zembylas korostaa, että ilmaisemalla vain hyväksyttyjä tunteita 
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ylläpidetään normeja ja sääntöjä (2003, 112). Tunteiden ilmaisu tai sen rajoittaminen kertoo 

valtasuhteista, sillä normit rajoittavat monipuolista tunteiden puhumista ja niiden ilmaisemista. 

Tunteiden ja tunneilmaisun avulla voidaan kuitenkin myös luoda vastustusta vastadiskurssien 

avulla, joiden avulla voidaan vastustaa normia ja auttaa oman identiteetin muodostumista. 

(Zembylas 2003, 110.)  

Emotionaaliset säännöt näyttäytyvät Lassilan, Jokikokon, Uiton ja Estolan mukaan myös opet-

tajaopiskelijoiden keskuudessa. Opiskelijat pyrkivät pitämään ryhmätilanteet tasapainossa hal-

litsemalla sekä omien että toisten tunteiden ilmaisua. (Lassila, Jokikokko, Uitto & Estola 2017, 

281). Uiton ja muiden (2015, 165) mukaan opettajaopiskelijat oppivat jo opettajakoulutuksessa 

mikä on hyväksyttävää tuntea ja mitä tunteita on sallittua näyttää, mikä vaikuttaa suoraan hei-

dän identiteetteihinsä. Tunteita kontrolloidaan esimerkiksi huumorin, hiljentämisen ja naami-

oimisen (masking) keinoin (Lassila ym. 2017, 285). Huumorin avulla opettajaopiskelijat voivat 

esimerkiksi etäännyttää itseään kertomuksista. Naamioimisen kautta opettajaopiskelijat voivat 

naamioida negatiivisina pidettyjä tunnetiloja ja omaa epävarmuutta muilta opiskelijoilta pitääk-

seen yllä tiettyä mielikuvaa itsestä opettajana. (Lassila ym. 2017, 386.) Hiljentäminen taas voi 

olla keino ohittaa ikäviä aiheita, joista ei haluta puhua opiskelijoiden kesken, tai se voi toimia 

keinona vaihtaa puheenaihetta. (Lassila ym. 2017, 388.) 

Suhteisiin liittyvä ulottuvuus 

Akkerman ja Meijer (2011) alleviivaavat opettajan identiteetin sosiaalista ulottuvuutta – heidän 

mukaan identiteetti nähdään sosiaalisesti rakentuvana ja siihen vaikuttaa myös yksilön omat 

vuorovaikutussuhteet. (Akkerman & Meijer 2011, 309). Zembylasin mukaan (2003, 109) opet-

tajaidentiteetin rakentumiseen vaikuttavat valtasuhteet.  Opettajaopiskelijat määrittelevät iden-

titeettinsä riippuen kontekstista, jolloin identiteetti on ajasta ja paikasta riippuvainen (Lee & 

Schallert 2016, 77). Opettajan tai opettajaopiskelijan identiteetin suhteisiin liittyvää ulottu-

vuutta voidaan kutsua myös suhteiden identiteetiksi, joka rakentuu yksilön toiminnan ja sosi-

aalisten vuorovaikutussuhteiden välissä (Pappa, Moate, Ruohotie-Lyhty & Eteläpelto 2017, 

63). 

Opettajakoulutuslaitoksessa on suuri merkitys siinä, kuinka opettajaopiskelijat oppivat miten 

opettajiksi kasvetaan. Opettajakoulutus tarjoaa muutakin kuin pelkästään tiedollisia ja taidolli-

sia valmiuksia. (Toom, Pietarinen, Soini & Pyhältö 2017, 133.) Toisaalta opettajat ovat voineet 

oppia taitoja ja tietoa myös esimerkiksi harrastuksista, internetistä, kollegoilta, perheen ja lap-

sien kautta, omista koulukokemuksista ja elämänkokemuksista. Iso osa taidoista ja tiedoista 
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opitaan koulutuksen ulkopuolella epävirallisen oppimisen kautta, joidenkin arvioiden mukaan 

jopa 70 prosenttia. (Heikkinen, Jokinen & Tynjälä 2012, 4.) Tutkimuksessa käsitetään suhtei-

siin liittyvän ulottuvuuden sisältävän kaikki luokanopettajaopiskelijoiden vuorovaikutussuh-

teet.  

Leen ja Schallertin (2016) tutkimuksessa opettajaopiskelijat asemoivat itseään suhteessa kon-

tekstiinsa painottaen välillä opiskelijaidentiteettiään tai opettajaidentiteettiään. Näiden välillä 

nähtiin myös tasapainoinen opiskelija- ja opettajaidentiteetti. Toisaalta opettajaopiskelija voi 

määritellä itsensä opiskelijapainotteisen tai opettajapainotteisin identiteetin kautta. Opettaja-

opiskelija voi siis painottaa eri kontekstiaan ja eri asemaansa kertoessaan identiteetistään – esi-

merkiksi opiskeluympäristössä he painottivat opiskelijapainottunutta identiteettiään. Opettaja-

opiskelijoiden identiteettiin vaikutti kontekstin lisäksi se, miten heidän yliopisto-opettajansa, 

harjoitteluopettajansa tai oppilaat asemoivat heitä. (Lee & Schallert 2016, 77.) ”Minä opetta-

jana” esimerkiksi viittaa siten sisäiseen asemoitiin, minkä avulla opettajaopiskelijat neuvotte-

levat identiteeteistään suhteessa muihin ihmisiin, esimerkiksi muihin opettajaopiskelijoihin, op-

pilaisiin, ohjaaviin opettajiin, vanhempiin, sekä sosiaalisiin sääntöihin ja käytäntöihin (Lee & 

Schallert 2016, 81). 

Opetusharjoitteluiden ohjaavat opettajat ja yliopiston opettajat voivat olla opettajaopiskelijoille 

merkityksellisiä toisia (significant others), jotka tukevat opettajaopiskelijan ammatillisen iden-

titeetin kehittymistä (Lee & Schallert 2016, 81). Yliopistojen opettajilla on erityisen suuri rooli 

opettajaopiskelijoiden ammatillisen toimijuuden tukemisen kannalta (Toom, Pietarinen, Soini 

& Pyhältö 2017, 133.) Myös Pillen, Beijaard ja den Brok (2013, 16) viittaavat mentoreiden 

tärkeyteen opettajaopiskelijan sisäisten jännitteiden käsittelyn kannalta. Merkityksellisiltä toi-

silta saatu palaute vaikuttaa myös opettajaopiskelijan itsetuntoon (Kelchtermans 2009, 262). 

Merkitykselliset toiset voivat olla myös muita opettajaopiskelijoiden elämään liittyviä ihmisiä, 

esimerkiksi oppilaita (Schatz-Opponheimer & Dvir 2013, 147).  

Ammatilliset ihmissuhteet koulussa ovat aloittelevalle opettajalle erittäin tärkeitä hyvän itse-

tunnon kehittymisen kannalta. Aloittelevat opettajat tarvitsevat heidän työnsä huomiointia itse-

tunnon kehittymisen kannalta, mutta samalla se voi olla uhka. Jos aloittavien opettajien tunnus-

taminen sosiaalisesta näkökulmasta on vaakalaudalla, he voivat tuntea itsensä epävarmoiksi ja 

haavoittuviksi. Haavoittuvuutta lisää oman osaamisen rajat uran alkuvaiheissa. (Kelchtermans 

& Ballet 2002, 111.)  
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Ensimmäisten vuosien aikana opettajaopiskelijoiden omat koulukokemukset vaikuttavat kehit-

tyvään opettajaidentiteettiin (Ruohotie-Lyhty & Kaikkonen 2009, 305) ja erityisesti muistot 

omista opettajista vaikuttavat siihen, minkälaisia opettajia he haluaisivat olla (Ruohotie-Lyhty 

& Kaikkonen 2009, 301). Lee ja Schallert (2016) tekivät tutkimuksessaan huomion, että opet-

tajaopiskelijoiden mielikuvat itsestään tulevaisuuden opettajina perustuivat siihen, minkälaisia 

muistoja heillä oli omilta kouluajoiltaan. Usein mielikuvat omista opettajista tukivat halua ryh-

tyä opettajaksi. Toisaalta myös negatiivisia muistoja omista opettajista löytyi, jotka myös vai-

kuttivat mielikuvaan itsestä opettajana. (Lee & Schallert 2016, 76.) Ruohotie-Lyhdyn ja Kaik-

kosen tutkimuksessa kysyttiin opettajaopiskelijoilta, minkälainen on hyvä opettaja, johon opis-

kelijat vastasivat kertomalla omista vanhoista opettajistaan: erityisesti opettajista, joita he ihai-

livat tai joista he eivät pitäneet. Opiskelijat pitivät opettajia epäonnistuneina tai esikuvinaan. 

(Ruohotie-Lyhty & Kaikkonen 2009, 301.)  

Lutovac (2014) totesi tutkimuksessaan, että opiskelijat muunsivat negatiiviset menneisyyden 

kokemuksensa mahdollisuuksiksi kehittyä paremmiksi opettajiksi: esimerkiksi vaikeat koke-

mukset matematiikassa auttoivat opettajaopiskelijoita kehittämään itseään opettajiksi, jotka ot-

tavat huomioon oppilaansa ja heidän vaikeutensa. Opettajaopiskelijat eivät myöskään halunneet 

muuttua huonoiksi opettajiksi, joiden oppilaina he olivat itse kärsineet omina kouluaikoina. 

Menneisyyden opettajat nähtiin vertailukohteena, joiden kaltaisiksi ei haluttu päätyä. Oma 

menneisyys nähtiin tulevaisuuden resurssina, jota voidaan käyttää hyödyksi tulevaisuudessa 

opettajana. (Lutovac 2014, 189.) Opetellessaan opettamaan opettajaopiskelijat reflektoivat oma 

menneisyyden kokemuksiaan ja saavat niistä aineksia kehittää itseään sellaiseksi opettajaksi, 

minkälaisia he haluavat olla. Siten opettajaopiskelijan minuus on suoraan yhteydessä siihen 

minkälaisiksi opettajiksi he kehittyvät. (Lee & Schallert 2016, 78.) 

Juutilainen, Metsäpelto ja Poikkeus (2018) tutkivat suomalaisten luokanopettajaopiskelijoiden 

kotiryhmien merkitystä ammatillisen identiteetin muotoutumiseen ja toimijuuden kokemuk-

seen (2018, 124). Kotiryhmät tarkoittavat saman vuosikurssin opiskelijoista muodostuneita 

opetusryhmiä, joissa on parikymmentä opiskelijaa, jotka muodostavat oppivan yhteisön (Juuti-

lainen ym. 2018, 117). Toimijuuden (agency) käsite on yksi tärkeä opettajien ammatillisen 

identiteetin kehittymiseen liittyvä näkökulma (Beijaard ym. 2004, 122), jonka tarkasteluun voi-

daan käyttää käsitettä identiteettitoimijuus (identity agency) (Pappa ym. 2017, 62). Tässä tutki-

muksessa toimijuus korostuu vuorovaikutussuhteiden näkökulmasta. Lipponen ja Kumpulainen 

(2010) käsittävät toimijuuden tarkoittavan tahtoa toimia aktiivisesti ja halua kokea asioita. 
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Opettajaopiskelijat eivät pelkästään tiedä, vaan myös kokevat ja tekevät asioita yhteisöissä, joi-

hin he kuuluvat. Toimijuus tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, että voi vaikuttaa ympäristöönsä. 

(Lipponen & Kumpulainen 2010, 338.) Kotiryhmät toimivat opettajaopiskelijoiden toimijuu-

den tukena. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista näki kotiryhmät positiivisena asiana, mutta 

niihin liittyy myös toimijuutta rajoittavia ilmiöitä. (Juutilainen ym. 2018, 124.)  

Kotiryhmät toimivat yhteisöinä, joissa opitaan enemmän kuin käsiteltäviä teemoja ja pedago-

gisia käytäntöjä, ja ne toimivat samalla paikkoina opettajuuteen liittyvien syvempien näkökul-

mien pohtimiseen. Kotiryhmissä oli myös mahdollista arvioida opettajuuteen liittyviä norma-

tiivisia ajatuksia ja käytänteitä, joita opinnoissa tulee esille. (Juutilainen ym. 2018, 124.) Toi-

mijuuden kokemus vaikuttaa merkittävästi luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen identi-

teetin kehittymiseen. Toimijuus tulee esille jo kysymyksessä ”minkälaiseksi opettajaksi minä 

haluan tulla?”. Toimijuus voi näyttäytyä myös asioiden vastustamisena – myös normien rikko-

minen on toimijuutta. (Lipponen & Kumpulainen 2010, 338–339.) 

Kotiryhmien emotionaalisesti turvallinen ilmapiiri on tärkeää, sillä se tukee opiskelijoita oman 

toimijuuden kehittymisessä ja vuorovaikutuksellisuuden luomisessa (Juutilainen ym. 2018, 

124). Ryhmän koheesio vaikuttaa opettajaopiskelijoiden toimijuuden kokemukseen ja siihen, 

miten he voivat aktiivisesti ilmaista mielipiteitään. Mikäli opiskelija ei kokenut yhteneväisyyttä 

ryhmään, oman mielipiteen ilmaisu oli haastavampaa ja ryhmään kuuluvien opiskelijoihin suh-

teet olivat varautuneempia. Emotionaalisen turvallisuuden tunne vaikuttaa myös siihen, kuinka 

opiskelija voi kokea kuuluvansa ryhmään. (Juutilainen ym. 2018, 123.) Ryhmissä opiskelu ja 

oppiminen vaativat luottamusta ja emotionaalista turvallisuutta. Mikäli opettajaopiskelija ko-

kee turvallisuutta ryhmässä, hänen ei tarvitse pelätä oman koskemattomuutensa puolesta. Ryh-

missä toimiminen vaatii sitä, että jokainen tiedostaa toisten haavoittuvuuden. (Eteläpelto & 

Lahti 2008, 228.) 

Kotiryhmien sisällä voi myös olla puhumattomia valtasuhteita, jotka aiheuttavat pinnan alaisia 

jännitteitä (Juutilainen ym. 2018, 124). Eteläpelto ja Lahti (2008) linjaavat, että jännitteitä il-

menee sekä hyvin toimivissa opiskelijaryhmissä että huonosti toimivissa ryhmissä, mutta vai-

kuttavat ryhmän työskentelyyn negatiivisesti, jos ryhmässä ei ole emotionaalisesti turvallista 

ilmapiiriä. Myös opiskelijoiden väliset jännitteet vaikuttivat ryhmän yhteistyöhön. (Eteläpelto 

& Lahti 2008, 238–239.) 
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2.5 Omakuvat 

Omakuvien tutkimuskenttä koostuu monenlaisista tutkimussuuntauksista. Omakuvia koskeva 

viitekehys koostuu terapeuttisen valokuvauksen perinteistä, joita erityisesti Suomessa on kehi-

tetty (ks. Halkola 2009). Tutkimuksen omakuvien viitekehyksen luomisessa olen tutustunut 

myös muihin tutkimusperinteisiin ja kirjallisuuteen. Esimerkiksi taidekasvatuksen kentällä toi-

mii Räsänen (2008, 2015), kulttuurintutkimuksen puolelta Kuhn (2002) ja valokuvataiteen puo-

lella Spence (1998). Tutkimuksessani en käsittele valokuvien sisältämää muotokieltä enkä ana-

lysoi niitä semioottisin keinoin. Omakuvat toimivat tutkimuksessani kertomusten lähtökohtina. 

Valokuvaa ja valokuvausta käytetään monenlaisiin eri tarkoituksiin: tapahtumien dokumentoin-

tiin, mainontaan, taiteeseen ja itsetutkiskelun välineenä terapiassa. Perusolemukseltaan valoku-

vaaminen on sanatonta, nonverbaalia työskentelyä, jossa näköaistimme havainnot ohjaavat aja-

tuksiamme. Valokuvaaminen on kehollinen prosessi, jossa käsittelemme asioita toiminnallisesti 

ja sanattomasti. (Hentinen 2009, 41.) Ihmisen ja minuuden tutkimisella on taiteessa pitkät pe-

rinteet. Omakuva on perinteikkyyden lisäksi itsetietoinen kuvataiteen laji, jatkuvasti muuttuva 

ja itseään uudistava itseilmaisun genre. (Palin 2011, 10.) Erävaaran mukaan omakuva on tällä 

hetkellä vahvasti kiinni nykytaiteessa (2011, 32). Myös arjessamme itsestä puhelimen kame-

ralla otetut kuvat eli selfiet ovat tuttuja sosiaalisen median kautta.  

Omakuva on yksin tai parin kanssa otettu valokuva itsestä, joka voi konkreettisesti tai symbo-

lisesti esittää henkilöä itseään tai osaa itsestä (Savolainen 2009, 220). Palinia (2011, 11) laina-

ten ”kuka tahansa voi koska tahansa tehdä omakuvan vaikkapa tikulla maahan piirtämällä”.  

Valokuva voi muuttua omakuvaksi yksinkertaisesti päättämällä sen olevan omakuva (Palin 

2011, 11). Siten myös vanha valokuva, joka on löytynyt esimerkiksi perhealbumeista voi olla 

omakuva. Valmiiksi olemassa olevia valokuvia voidaan jaotella Bachin (2002, 290) mukaan 

tutkimukseen osallistuvan a) itse ottamiin valokuviin, b) hänestä otettuihin valokuviin tai c) 

perhevalokuviin. Omakuvia voidaan tarkastella sen mukaan, onko ihminen ollut itse ottamassa 

valokuvaa eli onko hän kuvan tekijä. Mäkiranta (2008) kutsuu tutkimuksessaan omakuvia oma-

elämäkerrallisiksi valokuviksi – ne ovat siis yksilön elämän eri vaiheissa otettuja valokuvia.  

Halkolan (2009) mukaan valokuvaterapian pioneeri, psykologi ja taideterapeutti Judy Weiser 

määrittelee valokuvaterapiatyön kahteen kategoriaan: valokuvaterapiaan ammatillisessa tera-

piatyössä ja terapeuttiseen valokuvaukseen. Valokuvaterapia määritellään valokuvan ja valo-

kuvauksen menetelmälliseksi käytöksi psykoterapiassa tai terapeuttisessa työssä. (Halkola 
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2009, 14–15.) Terapeuttinen valokuvaus on valokuvaan liittyvää henkilökohtaista kuvatyös-

kentelyä, joka voi olla omakohtaista, itsetutkisteluun ja kasvuun pyrkivää työskentelyä. Tera-

peuttinen valokuvaus sijoittuu valokuvaustaiteen ja valokuvaterapian välimaastoon ja sen tar-

koituksena Halkolan mukaan on ymmärtää elämää ja ilmaista merkityksellisiä elämän ilmiöitä 

yhdistämällä taidetta ja terapiaa. Terapeuttisuus tulee valokuvauksen mukaan omakohtaisuuden 

kautta, ilman että se on itse tavoite. Terapeuttista valokuvausta voi harjoittaa kuka tahansa, eikä 

se ole hoidollista. Terapeuttiseen valokuvauksen teoriaan liittyy myös valmiiden valokuvien 

kanssa työskentely ja niistä keskusteleminen. (Halkola 2009, 16.) Tämän tutkimuksen tavoite 

ei ole terapisoida tutkimukseen osallistuvia henkilöitä, vaan käytän terapeuttisen valokuvauk-

sen teoriaa tukenani, jotta ymmärrän omakuvien tekemiseen ja niistä keskustelemiseen liittyviä 

ulottuvuuksia. 

Omakuvassa painottuu lähtökohtaisesti itseyden, identiteetin ja minäkuvien tutkiminen – onhan 

se kuva ihmisestä itsestään. Valokuva on keino tehdä itseä ja omaa elämää ymmärrettäväksi ja 

näkyväksi sekä muille että kertojalle itselleen. (Mäkiranta 2008, 40.) Erävaaran mukaan mie-

lenkiintoista omakuvissa ei ole suoraan se, että on itse kuvassa, vaan se mitä niistä voidaan 

löytää, lukea, aistia ja ruumiillisesti kokea. Valokuvalla voidaan etäännyttää ja tarkastella itseä 

ulkopuolelta. Omakuvat ovat keskustelukumppani, joilla voidaan pohtia omia henkilökohtaisia 

kokemuksia. Ne voivat muotoutua kääntöpisteeksi, uudeksi suunnaksi tai oivallukseksi. (Erä-

vaara 2011, 35.) Savolainen kuvailee omakuvan olevan myös järkyttävä paljastavuudellaan – 

yhteen omakuvan tunnelmaan, katseeseen ja visuaaliseen näkymään voi heijastua koko elämän-

tilanne. Omakuvissa voi näkyä suru, pettymys, hylkäämisen kokemukset sekä ilo ja hyväksy-

tyksi tulemisen tunne. (Savolainen 2009, 220.) 

Valokuva mahdollistaa yhteyden luomisen kehollisten ja sanattomien aistimusten ja tietoisen 

mielen välille (Hentinen 2009, 42), jolloin ymmärrys itsestä kokonaisvaltaisena yksilönä lisään-

tyy. Erävaaran mukaan itsen tarkasteleminen fyysisenä objektina avaa uusia näkökulmia itseen. 

Valokuvaa tai paperille tulostettua kuvaa voi monistaa, leikellä, liimailla, säilyttää, kuljettaa, 

piilottaa ja asetella eri konteksteihin. Fyysisyydessä on mukana kosketuksen elementti. Valo-

kuva näyttää olemassaolomme konkreettisesti. (Erävaara 2011, 34.) Omakuvien avulla voidaan 

tarkastella sitä, minkälaiset ruumiilliset esitykset ovat mahdollisia nykyhetkessä ja paikassa, 

missä omakuvia otetaan. Valokuvalliset omakuvat ovat tietyn ajan ja paikan pysäytettyjä kuvia, 

jotka on tuotettu tietyssä kontekstissa. (Mäkiranta 2005, 48.) 
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Valokuvat ovat todisteita eletystä elämästä (Kuhn 2002, 11), minkä vuoksi valokuvia voidaan 

tarkastella elämäkerrallisuuden näkökulmasta. Niitä voidaan ajatella hetken katkelmina elä-

mästä, kuin salamavalonvälähdyksinä (Mäkiranta 2008, 40) ja niiden avulla voidaan matkata 

ajassa menneisyyteen, elettyyn ja koettuun (Aaltonen 2011, 78). Annette Kuhn on kirjoittanut 

muistelutyöstä, jonka lähtökohtana voivat toimia esimerkiksi yksityiset perhealbumeiden valo-

kuvat tai julkiset teokset, kuten elokuvat, uutiskuvat tai maalaukset. Muistelu tehdään mennei-

syyden kokemusten jättämien vihjeiden avulla, joina esimerkiksi valokuvat toimivat. (Kuhn 

2002, 4.) Muistelun avulla voidaan saada julki kertomattomia tarinoita, kertomuksia elämistä, 

jotka on eletty valtavirran reunamilla. Muistelun avulla voidaan ymmärtää menneisyyttä ja ny-

kyisyyttä uudella tavalla. Se on samaan aikaan psyykkistä ja sosiaalista, sen avulla voidaan 

tehdä silta sisäisen maailman ja ulkoisen maailman välille. Muistelun näkökulmasta valokuvaa 

voidaan kutsua kehotteeksi tai vihjeeksi (prompt), jonka kautta menneisyys tuodaan tähän päi-

vään. (Kuhn 2002, 8.) Tutkimuksessa käsitän muistelun sisältyvän kertomuksen käsitteen si-

sälle, joten käytän johdonmukaisemmin käsitettä kerronta ja kertomus.  

Muistellessa omaa elämänhistoriaansa ihminen käy läpi valikoivan muistamisen ja unohtami-

sen prosessin (Spence 1986, 85). Sama ajatus pätee myös valokuviin: valokuvaa tarkastellessa 

muistot eivät tule pelkästään kuvasta, vaan ne muotoutuvat valokuvan kontekstin avulla, inter-

tekstuaalisesti ja diskurssiivisesti, menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Tässä suuressa verkos-

tossa valokuva on sinänsä vain vihje menneisyydestä, joka aktivoi merkitysten tekemisen pro-

sessin. Valokuva osoittaa jonnekin muualle, kuvan ulkopuolelle. (Kuhn 2002, 12.) Perhevalo-

kuvat vaikuttavat näyttävän meidän menneisyytemme, mutta se mitä teemme niille tai miten 

käytämme niitä, viittaavat siihen, että tulkitsemme nykyisyyttämme menneisyyden avulla. 

Menneisyyden vihjeiden avulla rakennamme ja uudelleenrakennamme tulkintaamme ja 

teemme merkityksiä itsestämme tässä hetkessä. (Kuhn 2002, 16.) Muistaminen tapahtuu nyky-

hetkessä nykyhetkeä varten (Kuhn 2002, 107–108). 

Valokuva voi olla tulkinnan materiaalia – kuin arvoitus, jota lähdetään selvittämään lukemalla 

ja purkamalla koodeja. Valokuva voi kuitenkin huijata ja kuvata todellisuuden toisin kuin olisi 

luullut. Ollakseen todiste jostakin valokuvan tulee viitata jonnekin muualle, kuvan ulkopuolei-

seen maailmaan. Esimerkiksi perhevalokuvat eivät sinällään näytä, minkälaisia me olimme, 

vaan miten me olimme. Valokuva luo tilan muistamiselle. (Kuhn 2002, 12.) Spence taas ym-

märsi omassa työssään perhealbumeiden parissa, että valokuvien avulla tulisi kysyä kysymyk-

siä ennemmin kuin käyttää niitä faktojen esittämiseen (Spence 1986, 98). Weiserin mukaan 
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valokuvat ovat visuaalisia jalanjälkiä ihmisen menneisyyteen – ne ovat peilejä, joilla on muisti 

(Weiser 1999, 1). 

Kuvan käsitteleminen sanallisesti on haasteellista, sillä se sisältää aina tulkinnan ulottuvuuden. 

Kuva voi muuttua tulkintaprosessissa ihmisen ymmärryksen mukaisesti tai valokuvan visuaa-

lisista merkeistä ja kielestä. (Hentinen 2009, 41.) Siten valokuvista kerrottuja tarinoita voidaan 

ajatella loputtomina – kertoessaan valokuvastaan ihminen kertoo joka kerta eri tavalla. Jokainen 

tarina on omansa ja erilaisensa – yksityiskohdat muuttuvat tai suurentuvat, uusia yhteyksiä luo-

daan, tarinaa kerrotaan erilaisilla tunteiden sävyillä, joka kerta eri tavoin. (Kuhn 2002, 14–16.)  

Valokuva voi toimia siis kertomuksien aihiona – ne voivat toimia kertomusten herättelijöinä tai 

muistuttelijoina. Tutkimuksen aikana olen myös pohtinut, voiko valokuva itsessään olla kerto-

mus, ilman sanallista selitystä. Mäkirannan (2008) tutkimuksessa omaelämäkerralliset valoku-

vat tarkoittavat sellaisia kertomuksia, joissa nousee esiin representaatiota ja minä-esityksiä, 

jotka rakentuvat sekä valokuvista että haastattelupuheesta, ja joka rakentuu haastattelijan ja 

haastateltavan vuorovaikutuksellisessa keskustelussa. Valokuvat ja niistä kerrotut tarinat ovat 

vuorovaikutuksessa toisiinsa siten, että ne saavat aineksia toisistaan: kuvia ja siitä nousevia 

merkityksiä täydennetään puheessa ja puhuttu kertomus saa aineksensa kuvista. Kuvista kerro-

tut tarinat ovat avoimia eivätkä pääty tiettyyn pisteeseen. (Mäkiranta 2008, 39–40.) Yksilön 

kertoessa omakuvistaan tarinaa, hän antaa kuvan katsojalle ulkoisen, ruumiillisuuden lisäksi 

mahdollisuuden samaistua kuvatun ihmisen maailmaan (Mäkiranta 2008, 97). 

Omaelämäkerralliset valokuvat toimivat myös paikkoina, joissa kertojan itsemäärittely mah-

dollistuu (Mäkiranta 2008, 39–40). Jo Spence tutki omaa sairastumistaan omakuvien kautta ot-

taessaan eri sairauden vaiheista valokuvia itsestään. Hän kysyi kuvien avulla itseltään: Halu-

anko olla uhri vai sankaritar? Hänen vastauksensa ei ollut kumpikaan, hän halusi tulla nähdyksi 

ihmisenä, tasapainottelee itsensä kanssa ja joka haluaa parantua. (Spence 1986, 162.) Omaku-

vien avulla ihminen voi asemoida itsensä uudelleen ja tarkastella itseään uudesta näkökulmasta. 

Valokuvien tekijä voi kontrolloida ja määritellä kuvien merkityksiä – siihen kiinnittyy myös 

ajatus omavalokuvaamisesta terapeuttisena metodina. (Martin & Spence 1986, 174.) Ei ole ole-

massa yhtä itsensä esitystä vaan useita fragmenttisia minuuksia, jotka kilpailevat nähdyksi tu-

lemisesta. Niistä osa ei pääse välttämättä tiedostetuksi koskaan. (Martin & Spence 1986, 172.) 

Myös Räsänen (2015) kertoo valokuvien käytöstä narratiivisesta näkökulmasta. Hän havain-

nollistaa kuvien käyttöä identiteettityössä kuvataiteen oppilaiden kautta. Oppilas projisoi iden-
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titeettejään taideteokseen kognitiivisesti, emotionaalisesti ja fyysisesti. Oppilaan havainnoides-

saan kuvaa, hän ylittää kuvan ja katsojan välisen rajan. Hän tutkii kuvan avulla itseään. Teoksen 

äärellä koettu visuaalinen kokemus muodostuu omaelämäkerrallisen narratiivin välityksellä te-

oksen, muiden katsojien ja esityskontekstin välissä. Vuorovaikutuksellisen prosessin ymmärtä-

minen lisää oppilaan käsitystä identiteetin performatiivisesta luonteesta. (Räsänen 2015, 234.) 

Kuvien avulla voidaan tutkia identiteetin dynaamisuutta ja kertoa ”hetken identiteetistä”. 

Spence kertoo tarkastelevansa omakuvia ja itseään kuvissa ”signaalien” tai merkkien avulla – 

joukko merkkejä tarkoittavat jotakin katsojalle (sekä muille että kuvatulle itselleen), joita luke-

malla hän pystyi korostamaan tai häivyttämään tiettyjä merkityksiä kuvaussessioiden aikana. 

Signaalit ja niiden merkitykset muuttuvat kontekstin mukaan. (Spence 1986, 93.) Weiserin 

(1999) mukaan jokainen meistä puhuu sisäisellä kielellään ymmärtääkseen ja koodatakseen to-

dellisuutta ja omia kokemuksiaan, joskin vasta koettu kokemus ei välttämättä ole sanoitetta-

vissa sanoiksi kokonaiseksi. Valokuvilla sen sijaan on voima tavoittaa ja ilmaista tunteita ja 

ideoita visuaalis-symbolisella muodolla, joista osa on läheisesti persoonaan liittyviä metaforia. 

Valokuvien avulla voidaan tuoda esille tietoisuuden ei-verbaalisia puolia. (Weiser 1999, 1.) 

Omakuvissa konkreettisesti esiin tulee nähdyksi tulemisen kokemus – kuvassa konkreettisesti 

nähdään yksilö. Yksilö on todistettavasti kuvattu ja ikuistettu näkyväksi. Savolainen selostaa, 

että kokemukset siitä, miten on tullut nähdyksi kulkevat kehollisena muistona ja vaikuttavat 

siihen, kuinka vaikeaa tai helppoa on uskoa omaan arvokkuuteensa. Omakuvaamisen prosessiin 

ja omakuvien katsomiseen liittyy ajatus siitä, että itsensä näkeminen hyvänä ei ole itsekeskeistä, 

vaan subjektiivisesti totta. Katsomiseen liittyy voimakkaasti kulttuurisia merkityksiä. Kuvalla 

voidaan mitätöidä tai välittää kiinnostusta. Jokaisella ihmisellä on kokemuksia näkymättömyy-

destä. Omakuvien ottamisessa pääpaino on kuvattavan päätöksellä, miten ja missä tulee kuva-

tuksi, ja tämä vahvistaa nähdyksi tulemisen kokemusta. (Savolainen 2009, 219–220.) 

Sen lisäksi, että itsensä valokuvaamisella voidaan tarkastella omaan identiteettiin liittyviä ky-

symyksiä, valokuvat osallistuvat myös laajempaan kulttuuriseen keskusteluun. Mäkirannan 

(2005) mukaan omakuvia ottaessaan ihminen (Mäkirannan artikkelissa taideopiskelija) on alis-

teinen erilaisille esityskonventioille, joissa toisinnetaan kulttuurin normeja koskien esimerkiksi 

sukupuolta ja ikää. Omakuvat ovat keino osallistua kulttuuriseen merkitystuotantoon – ne eivät 

ole pelkästään yksilöiden tarinointia ja muistelua, vaan kiinnittyvät osaksi laajempaa, kollektii-

vista ja kulttuurista kertomusta. (Mäkiranta 2005, 49–50.) 
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3 Tutkimuskysymys 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut kuulemaan luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia hei-

dän identiteeteistään. Halusin kuulla heille merkityksellisiä asioita, joita he kertovat omakuvien 

tukemana ja jotka ovat heille tärkeitä luokanopettajaopiskelijuuden ja luokanopettajuuden nä-

kökulmasta. Kertomuksissa nousee esille ajallisuus eli luokanopettajaopiskelijoiden mennei-

syys, nykyisyys ja mahdollinen tulevaisuus luokanopettajana. Myöhemmin rajasin tutkimuk-

seni käsittelemään erityisesti identiteeteistä kerrottuja tunteisiin ja suhteisiin liittyviä ulottu-

vuuksia, sillä ne korostuivat kertomuksissa. 

Tutkimuskysymyksenäni on: Millaisiksi luokanopettajaopiskelijat kertovat identiteettinsä 

omakuvien tukemana? Haastatteluun osallistui kaksi luokanopettajaopiskelijaa, Moona ja 

Hanna, jotka kertoivat 1-5 omakuvansa tukemana omasta elämästään ja tulevaisuudestaan opet-

tajuuden näkökulmasta. Kuten laadullisessa ja narratiivisessa tutkimuksessa yleensä, on myös 

tämän tutkimuksen tavoitteena ymmärtää tutkittavaa ilmiötä paremmin (Pinnegar & Davies 

2007, 4–5). 
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4 Tutkimuksen toteutus ja metodologia 

Tutkimukseni perustuu narratiiviseen tutkimukseen, jota on käytetty pitkään erityisesti filoso-

fiassa ja kirjallisuustieteessä, kunnes viime aikoina se on laajentunut muiden tieteenalojen mie-

lenkiinnon kohteeksi (Heikkinen 2010, 144–145).  Yli kymmenen vuotta sitten Bachin (2007, 

288) mukaan valokuvien käyttöä narratiivisessa tutkimuksessa on tutkittu vähän, mutta lähes 

kymmenen vuotta eteenpäin Mannayn (2016, 11) mukaan visuaalisten menetelmien käyttö on 

erityisesti sosiaalitieteissä huomioitu ja on yhä enemmän sisäistetty osaksi narratiivista tutki-

muskenttää. Sen lisäksi että tutkimuskentällä on tapahtunut narratiivinen käännös, puhutaan 

myös, että on tapahtunut visuaalinen käännös (Riessman 2008, 142). Olen pyrkinyt avaamaan 

tutkimusprosessiani ja tekemiäni valintoja seuraavissa luvuissa, joissa ensimmäiseksi kerron 

narratiivisesta tutkimuksesta, aineiston keruusta (valokuva-avusteinen haastattelu ja elämäker-

tahaastattelu) ja viimeisenä aineiston analyysista (narratiivinen ja narratiivien analyysi). 

4.1 Narratiivinen tutkimus  

Hyvärisen mukaan (2006) narratiivisen tutkimuksen avulla voidaan tarkastella ja ymmärtää ih-

misen identiteettiä, tietoa, ajallisuutta, menneisyyttä ja eettisyyttä koskevia kysymyksiä. Nar-

ratiivisen tutkimuksen peruspilarina ovat siis kertomukset. Ihmisen kertomat kertomukset ovat 

vuorovaikutuksen väline ja vastaavat kysymykseen, kuka minä olen. (Hyvärinen 2006, 1.) Tut-

kimuksessani käytän sanoja narratiivi, kertomus ja tarina toistensa synonyymeinä, kuten Mäki-

ranta (2008), Heikkinen (2010) sekä Lutovac (2014) ovat käyttäneet omissa tutkimuksissaan. 

Heikkinen (2010, 146) jaottelee narratiivisuuden neljään käyttötapaan. Se on tiedonprosessin 

käsite, jolla viitataan tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, joka pohjautuu konstruktivisti-

seen tiedonkäsitykseen. Toiseksi se viittaa tutkimusaineiston luonteeseen, jolla tarkoitetaan esi-

merkiksi ihmisen kertomia kertomuksia. Narratiivisuutta käytetään myös aineiston analyysita-

pana. Neljänneksi narratiivisuutta käytetään käytännöllisessä merkityksessä, esimerkiksi psy-

koterapiassa. (Heikkinen 2010, 147.) Tässä tutkimuksessa narratiivisuutta käytetään tiedon 

luonteen kuvailemisessa, tutkimusaineiston keräämisessä ja tutkimusaineiston analysoinnissa.  

Narratiivisuuden käytön yleistyminen ja narratiivinen käänne liittyvät laajempaan muutokseen 

tiedon- ja tiedekäsityksen kartalla (Heikkinen 2010, 144–145). Laajana tutkimussuuntauksena 

narratiivisen tutkimuksen sisällä on merkittäviä eroja epistemologiassa, ideologiassa ja ontolo-

gisissa sitoumuksissa (Clandinin & Rosiek 2007, 37), minkä vuoksi tutkijat eivät ole samaa 
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mieltä toistensa kanssa narratiivisen tutkimuksen pohjista ja tarkasta määritelmästä (Riessman 

& Speedy 2007, 429–456). Heikkinen (2010) esittää, että narratiivisuuden käsitteen yleistymi-

sen myötä sitä käytetään laajasti väljin määritelmin ja sen käytöllä vaikuttaa olevan monta mer-

kitystä ja päämäärää. Eri koulukuntien ja tieteenalojen välillä on huomattavia eroja siinä, miten 

narratiivisuus ymmärretään. (Heikkinen 2010, 145.)  

Tutkimukseni kannalta koen tärkeäksi avata hieman tutkimukseni tietoteoreettista taustaa, sillä 

sen avulla sidon moniulotteisen teoriakenttäni yhteen. Tämä narratiivinen tutkimus sitoutuu 

konstruktivistiseen tietoteoriaan, jota voidaan nimittää myös postmoderniksi. Heikkisen (2010, 

147) mukaan konstruktivismissa ajatellaan ihmisten rakentavan eli konstruoivan tiedon ja iden-

titeettinsä kertomusten avulla. Tieto itsestä ja maailmasta on jatkuvassa kehityksessä oleva ker-

tomus, joka rakentuu ja muuttaa muotoaan alati. Objektiivista eli yhteistä yhtä todellisuutta ei 

ole, vaan pikemminkin eri tavoin ihmismielissä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentu-

neita todellisuuksia. Tietäminen on hyvin suhteellista, se on riippuvainen ajasta, paikasta ja 

subjektin asemasta. Konstruktivismi perustuu tiedon kerrostumille; ihminen rakentaa uuden tie-

don aikaisemman tietonsa ja kokemustensa päälle. Siten myös tutkimuksen tarkoituksena on 

pikemminkin todellisuuden jäsentämisen autenttisuus kuin objektiivisen totuuden kertominen 

todellisuudesta. (Heikkinen 2010, 147.)  

Tietämisen prosessi perustuu Heikkisen mukaan kertomusten kuulemiseen ja kertomiseen. Tul-

kitsemme maailmaa jatkuvana kertomuksena, joka elää vuorovaikutuksessa kulttuurisessa ker-

tomusvarannossa, jota myös tiedoksi kutsutaan. (Heikkinen 2010, 145.)  Narratiivisessa tutki-

muksessa lähdetään yksilön omista kokemuksista ja tarinoista itsessään, mutta fokuksessa ei 

ole pelkästään yksilö, vaan myös sosiaaliset, kulttuuriset ja institutionaaliset tarinat, jotka ra-

kentuvat, muotoutuvat ja tulevat esiin yksilön kokemuksien välityksellä. Narratiivisessa tutki-

muksessa tieto koskee sekä ympäröivää todellisuutta että yksilön identiteettiä, ja on näin moni-

mutkainen verkosto eri konteksteja. (Clandinin & Rosiek 2007, 42–50.) Narratiivisen tutkimuk-

sessa tapahtunut käännös on etäällä vallalla olevien tarinoiden tutkimisesta ja keskittyy paikal-

lisiin tarinoihin – siten narratiivinen tutkimus on myös kaukana yhden ainoan totuuden ajatuk-

sesta, ja käsittää, että maailmassa on erilaisia tapoja tietää ja oppia (Etherington 2006, 79).  

Narratiiviseen tutkimukseen kuuluu elämäkerrallisuus, ajatus tiedon rakentumisesta kokemuk-

sista kerrottujen tarinoiden kautta. Kertomuksista saatu tieto on suhteista, väliaikaista ja jatku-

mollista. (Clandinin & Rosiek 2007, 42–50.) Kertomukset ovat ohimeneviä eivätkä ne pysy 

samanlaisina, vaan kertomus katoaa melkein heti kun se kerrotaan. Samasta aiheesta kerrottu 
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kertomus voi olla eri seuraavana päivänä. (McAdams 2017, 42.) Tiedon rakentuminen kerrok-

sellisesti tarkoittaa, että jokaisella tapahtuvalla asialla on historia, nykyhetki sekä kuviteltu tu-

levaisuus (Clandinin & Rosiek 2007, 42–50).  

Pinnegar ja Daynes kuvaavat narratiivisen tutkimuksen alkupisteeksi kokemukset eletyissä ja 

kerrotuissa tarinoissa (Pinnegar & Daynes 2007, 5). Clandinin ja Rosiek (2007) toteavat, että 

vain kokemuksista kerrotuiden tarinoiden avulla voimme tietää todellisuudesta. Kokemus on 

kuitenkin moniulotteinen. Sitä ei voi ilmaista kokonaisvaltaisesti tai täysin tyhjentävästi. Se on 

enemmän mitä tiedämme ja edustaa yhtä osaa todellisuudesta. (Clandinin & Rosiek 2007, 39–

40.)  

Kertomuksen rajojen hahmottamiseksi tulee pohtia ovatko kertomus ja kokemus toisiinsa suo-

raan vaikuttavia asioita. Tuleeko esimerkiksi ihminen kertomuksekseen ja elämmekö kerrottu-

jen tarinoiden johdattelemina? Esimerkiksi Hyvärinen (2007) tarkastelee artikkelissaan eri nä-

kökulmia tähän ja kuinka saman tutkijan mielipiteet ovat saattaneet muuttua ajan myötä. Hän 

avaa esimerkiksi Brunerin artikkeleita vuosilta 1987 ja 1991, joissa ensimmäisessä jo otsikossa 

väitetään melko suoraankin, että elämä on yhtä kuin kertomus (life as narrative). Myöhem-

mässä artikkelissaan Bruner kuitenkin näyttää kumoavan väitteensä Hyvärisen (2007) mukaan. 

Ricouer linjasi taas toisin sanomalla, että elämä on ainoastaan biologinen ilmiö niin kauan, 

kunnes sitä aletaan tulkitsemaan (Ricouer 1991, 25). Tässä tutkimuksessa kertomukset ajatel-

laan olevan ainoa tapa miten voimme tietää kokemuksista. 

Hyvärinen (2006) määrittelee yksinkertaisimmillaan kertomuksen olevan ”joku kertoo toiselle, 

että jotain tapahtunut”. Kertomuksen tulisi sisältää vähintään kaksi tapahtumaa, jotka yhdessä 

ilmaisevat muutosta tai prosessia. (Hyvärinen 2006, 1.) Kertomuksen käsite viittaa merkkien 

käyttämiseen tarinan ilmaisussa, esimerkiksi kielen avulla. Kerronta voi tapahtua kuitenkin 

muidenkin tapojen kautta, esimerkiksi elokuvan, näytelmän tai yksittäisen kuvan avulla. Yksit-

täinen kertomus voi sisältää useita tarinoita eli useita tulkinnan mahdollisuuksia. (Hänninen 

1999, 20.) Hänninen käsittää kertomusten yleiseksi piirteeksi sen, että niissä kerrotaan usein 

tapahtumista, jotka ovat jo tapahtuneita, eli ne ovat menneessä aikamuodossa, imperfektissä. 

Kerronnan aikana tapahtuneet asiat voivat saada uusia tulkintoja. Kertomisen avulla ihminen 

jakaa kokemuksiaan, reflektoi niitä ja saa sosiaalista vahvistusta jäsennykselleen. Kertomus 

siirtyy kuulijoiden käytettäväksi omien elämiensä tulkitsemisessa. (Hänninen 1999, 22.) 
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4.2 Aineiston keruu  

Haastattelin tutkimukseeni kahta luokanopettajaopiskelijaa, Moonaa ja Hannaa, joiden haastat-

telut tein eri tavoin. Moonan haastattelu perustui valokuva-avusteiseen haastatteluun (Harper 

2002; Clark-Ibáñez 2007; Samuels 2007). Hänen haastattelunsa oli alun perin tarkoitettu pilot-

tihaastatteluksi, minkä vuoksi toinen haastattelu Hannan kanssa on tehty eri tavalla. Päätin kui-

tenkin sisällyttää Moonan pilottiaineiston tutkimukseeni, sillä se oli tunteellinen ja sisälsi oma-

kuvista kerrotun kerronnan lisäksi laajempaa elämäkerrallista kerrontaa. Toinen haastatteluni 

Hannan kanssa perustui valokuva-avusteisen ja elämäkertahaastattelun (Hyvärinen & Löytty-

niemi 2005; Estola, Uitto & Syrjälä 2017) yhdistelmään. Haastattelukysymysrungon suunnitte-

lussa käytin apua kokemuksellisen kuva-analyysin teoriaa (Räsänen 2015).  

Halusin pyytää haastatteluun sellaisia maisterivaiheen luokanopettajaopiskelijoita, joiden tiesin 

olevan kiinnostuneita valokuvista ja jotka olivat loppuvaiheessa opintojaan. Pyysin molempia 

tuomaan haastatteluun maksimissaan viisi omakuvaa, joko itse ottamia tai perhealbumikuvia, 

joista yhden tuli olla luokanopettajaopintojen aikana otettu tai jotenkin luokanopettajuuteen 

liittyvä. Loput kuvista saivat olla lapsuudesta, nuoruudesta tai miltä tahansa haastateltavalle 

merkitykselliseltä ajanjaksolta. Kerroin haastateltaville, että olin kiinnostunut kuulemaan hei-

dän tarinansa; miten he päätyivät opiskelemaan luokanopettajiksi, minkälaista heillä on ollut 

opintojen aikana ja miten he näkevät tulevaisuutensa luokanopettajina. Omakuvien tarkoitus oli 

toimia elämäkerrallisen kerronnan tukena, mutta myös omina kertomuksinaan tai kertomuksen 

aihioina. Kysyin molemmilta luvat sekä haastattelujen että kuvien käyttämiseen tutkimukses-

sani. 

4.2.1 Omakuvat haastattelun lähtökohtana 

Suunnitellessani haastattelujani jouduin tutkimaan paljon eri vaihtoehtoja, miten omakuvia voi-

daan käyttää narratiivisen tutkimuksen haastattelussa. Pohdin, voiko kuvia ja kertomusta edes 

yhdistää? Teoriataustani puhuu valokuvista laajemmin, mutta tässä tutkimuksessa on käytetty 

vain omakuvia. Riessmanin (2008) mukaan narratiivinen tutkimus perustuu pääosin sanoihin, 

mutta sanojen lisäksi on kuitenkin olemassa muita kommunikaation muotoja. Ihminen voi kom-

munikoida kehon kielellä, liikkeillään, äänillä tai kuvilla – itseasiassa nämä edeltävät ihmisen 

kehityksessä puhuttua ja kirjoitettua kieltä. (Riessman 2008, 141.)  
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Riessmanin (2008) mukaan visuaalista materiaalia kuten valokuvia, maalauksia ja videoita käy-

tetään usein identiteettien ja subjektiviteettien tutkimiseen. Identiteetin ymmärtämiseksi tutkijat 

tekevät linjoja puhutun kertomuksen ja nähdyn kuvan välille. (Riessman 2008, 145.) Visuaali-

sen materiaalien avulla voidaan tarkastella narratiivien lisäksi myös yksilöllisiä ja kollektiivisia 

identiteettejä sekä niiden esittämistä ja rakentamista (Riessman 2008, 179). Opettajien identi-

teettiä on tutkittu narratiivisella menetelmällä liittämättä siihen piirtämistä, kirjoittamista ja va-

lokuvia, joiden yhteyteen on kirjoitettu tekstiä (ks. Johnson 2004, Pole 2005; Weber & Mitchell 

1995). Myös valokuva-avusteista haastattelua käytetään identiteetin tutkimiseen (Harper 2002, 

19). Opettajaopiskelijoiden mielikuvaa itsestä tulevaisuudessa opettajana on tutkittu piirustus-

ten avulla, joissa opiskelijat piirsivät itsensä opettajina (ks. Bennet 2015). Harrison (2002) puo-

lestaan tutki, miten valokuvia voidaan käyttää narratiivisessa tutkimuksessa erityisesti elämä-

kerrallisissa ja omaelämäkerrallisissa tutkimuksissa.  

Bachin (2007, 281) valokuvien käyttö narratiivisessa haastattelussa on tarkoituksenmukaista, 

reflektoivaa ja aktiivista työskentelyä, jossa tutkija ja osallistuja tutkivat ja tuottavat merkityk-

siä sekä visuaalisesti että narratiivisesti. Myös Lichtman painottaa, että valokuvilla tutkimus-

käytössä on voimakas merkitys ja kuvat ovat kulttuurimme ja kommunikaatiomme keskeinen 

osa (Lichtman 2013, 234).   

4.2.2 Moonan valokuva-avusteinen haastattelu 

Ensimmäinen haastatteluni Moonan kanssa oli alun perin pilottihaastattelu laadullista tutkimus-

kurssia varten, mutta halusin lopulta sisällyttää myös sen tutkimukseeni sen mielenkiintoisuu-

den ja tunteellisuuden vuoksi. Moonaa haastattelin helmikuussa 2017.Lähtökohtana tälle haas-

tattelulle oli valokuva-avusteinen haastattelu, jossa omakuvat toimivat haastattelun lähtökoh-

tana. Tein haastattelurungon (Liite 1) tähän menetelmään perustuen. Valokuva-avusteinen 

haastattelu (photo elicitation tai PEI) perustuu yksinkertaiseen ideaan valokuvan käyttämisestä 

tutkimushaastatteluissa (Harper 2002, 14). Virallista suomennettua termiä menetelmälle ei ole, 

joten olen suomentanut termin valokuva-avusteiseksi haastatteluksi samaan tyyliin kuten 

eräissä muissa opinnäytetöissä (esim. Toivonen 2013; Karppinen 2016), joissa käytettiin termiä 

”kuva-avusteinen haastattelu”. Sana ”photo” viittaa valoon ja siten valokuvaamiseen, jota ha-

lusin korostaa myös suomennoksessani.  

Tutkimuksen lähtökohtana oli haluni ottaa omakuvat tutkimukseni osaksi, joten minun tuli 

myös perustella, miksi juuri omakuvat. Harperin (2002) mukaan ero tavanomaisen sanoihin 
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perustuvan haastattelun ja kuvien ja sanojen yhtäaikaisessa käyttämisessä on siinä, miten vas-

taamme kahteen eri symboliseen esitysmuotoon. Tämä perustuu fyysisyyteen: aivoalue, joka 

prosessoi visuaalista tietoa on evolutiivisesti vanhempi kuin alue, joka prosessoi verbaalista 

tietoa. Kuvat nostavat syvempiä ihmisen tietoisuuden elementtejä kuin sanat, sillä suurempi osa 

aivoista on käytössä käytettäessä sanojen lisäksi kuvia. (Harper 2002, 14.) Harrisonin (2002) 

mukaan valokuvista kerrottu kertomus käsittää paljon enemmän kuin sitä mitä kuvissa näkyy. 

Valokuva toimii ”triggerinä” kertomusten kertomiseen, oli se sitten kenelle tahansa suunnattua 

kerrontaa: yksilön muistojen ymmärtämiseen tai muisteluun liittyvään kerrontaan tai muille ih-

misille kerrottua tarinaa, sisältyen myös tutkijoille kerrotut kertomukset. (Harrison 2002, 133.) 

Käsitän tutkimuksessani omakuvat nimenomaan eräänlaisina laukaisevina tekijöinä kertomi-

selle, aihioina ja kertomusten lähtökohtina. 

Valokuva-avusteista haastattelua on käytetty muun muassa etnografisissa tutkimuksissa tutkit-

taessa lapsia ja heidän kokemuksiaan. Clark-Ibáñez (2007) huomasi tutkimuksessaan, että va-

lokuva-avusteinen haastattelu antaa tutkittaville henkilöille tilaa näyttää asioita heidän elämis-

tään, jotka muuten eivät olisi nousseet esiin. Haastattelu perustuu ajatukseen, jossa valokuvien 

rooli auttaa tutkittavia reflektoimaan asioita, joihin sanat eivät välttämättä ylety. (Clark-Ibáñez 

2007, 168-171.)  Valokuva-avusteinen haastattelu voi kaivautua syvemmälle ihmismielen kui-

luihin kuin pelkästään sanoihin perustuva haastattelu (Harper 2002, 23). Valokuva-avusteiset 

haastattelut ovat myös usein pitempiä ja tutkittavien henkilöiden mielenkiinto pysyy kauemmin 

yllä (Samuels 2007, 216). 

Clark-Ibáñezin mukaan valokuva-avusteisessa haastattelussa on tavanomaista, ettei haastatteli-

jalla ole strukturoitua haastattelurunkoa vaan haastatteluissa annetaan valokuvien ja tutkittavan 

näkemysten johtaa keskustelua (Clark-Ibáñez 2007, 173). Valokuvien käyttäminen haastatte-

lussa voi helpottaa tilanteen kankeutta. Hyvä tapa aloittaa haastattelu on kysyä esimerkiksi 

”mikä on sinun lempikuvasi?”. Tilanteessa on tärkeää, että tutkija tekee haastateltavalla sel-

väksi, että häntä aidosti kiinnostaa hänen ajatuksensa kuvista. (Clark-Ibáñez 2007, 173.) Sa-

muels (2007, 201) kertoo aloittaneensa samalla metodilla tehdyn haastattelun kysymällä yksin-

kertaisesti ”kerro minulle tästä valokuvasta”. Clark-Ibáñez ohjasi keskustelua mahdollisimman 

vähän lisäkysymyksillä, ja tuki haastateltavan kerrontaa kiinnostusta ilmaisevilla lausahduk-

silla, kuten ”niinkö?”, ”aijjaa” tai ”miten niin?”. Tutkija voi pysähtyä yksittäisiin asioihin ja 

pyytää tutkittavaa kertomaan niistä enemmän, ennen kuin hän menee seuraavaan asiaan. (Sa-

muels 2007, 201.)  
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Valokuva-avusteisen haastattelumetodin mukaisesti en suunnitellut kattavaa haastattelurunkoa, 

vaan pilottihaastatteluani varten muotoilin pari pääkysymystä haastattelua varten: ”kerro oma-

kuvastasi” ja ”mitä omakuva kertoo sinusta?”. Sen lisäksi, että valokuva-avusteisessa haastat-

telussa annetaan valokuvista lähtevälle kerronnalle tilaa, halusin antaa Moonalle vapauden ker-

toa hänelle merkityksellisistä aiheista. Tiedostin, että minulla oli myös omia ennakkokäsityk-

siäni mitä luokanopettajaksi kasvamiseen liittyy myös sen takia, että olen itsekin saman alan 

opiskelija, mutta myös se takia, että olin kandidaatintyössäni tutkinut aihetta. En halunnut rajata 

tarkoilla kysymyksillä aihetta, mihin lopulta keskityn, vaan annoin haastattelun mennä tilanteen 

mukaan. Ohjasin Moonaa kysymällä tarkentavia kysymyksiä esimerkiksi tietystä ajankohdasta 

hänen elämässään, esimerkiksi ”kerro lisää lapsuudestasi luokanopettajuuden näkökulmasta”.  

Moona toi haastatteluun yhden omakuvan paperisena, joka oli otettu opintojen aikana ryhmä-

työnä. Haastattelu kesti 50 minuuttia. Moona aloitti haastattelun kertomalla omakuvastaan, 

mutta päätyi lopulta kertomaan myös lapsuudestaan, nuoruudestaan, opintojen kulusta ja myös 

tulevaisuudestaan opettajana. Haastattelu oli intensiivinen ja Moona kertoi avoimesti myös vai-

keista kokemuksistaan. Clark-Ibáñezin (2007) mukaan itse kuvat eivät ole niinkään kiinnosta-

via, vaan valokuvat toimivat tutkijan ja tutkittavan välisenä vuorovaikutuksen siltana. Valoku-

vat eivät välttämättä esitä empiiristä totuutta tai todellisuutta. Tästä näkökulmasta valokuvilla 

on haastattelussa kaksinainen tarkoitus: tutkija käyttää kuvia avaamaan kysymyksiä, ja saman-

aikaisesti tutkittavat voivat käyttää valokuvia tarjotakseen ainutlaatuisen tavan jakaa heidän 

elämäänsä. (Clark-Ibáñez 2007, 177.) Myös Samuels teki saman huomion tutkimuksissaan: va-

lokuvat auttavat tutkijaa rikkomaan omia taustaoletuksia ja ymmärtämään tutkittavaa hänen 

omista lähtökohdistaan (Samuels 2007, 204). Kyse on siis enemmänkin siitä, että tutkija pääsee 

kurkistamaan tutkittavan maailmaan ja samalla avartaa omaa ymmärrystään asiasta. 

Moonan haastattelun kohdalla jouduin miettimään myöhemmin paljon sitä, minkälainen rooli 

minulla on tutkijana suhteessa haastateltavaan. Koska olen itse myös luokanopettajaopiskelija, 

minulla on luonnollisesti oma käsitykseni luokanopettajuudesta ja oma tarinani siihen, miten 

olen päätynyt opiskelemaan alaa. Haastattelu Moonan kanssa oli haastava, sillä koin että halu-

sin keskustella aiheesta ja minun piti pidätellä itseäni. Mietin myös, olinko välillä liian rohkai-

seva tai kannustava tai muuten tunteellisesti mukana Moonan kertomassa tarinassa. Olen poh-

tinut, että tämän tyylisessä henkilökohtaisessa ja herkkyyttä vaativassa aiheessa on hyvä olla 

avoin ja empaattinen haastateltavan kanssa, eikä pysyä hiljaisena kuuntelijana. Pohdin aihetta 

lisää luotettavuus ja eettisyys -luvussa lähteiden avulla. 
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4.2.3 Hannan valokuva-avusteinen elämäkertahaastattelu 

Toinen haastatteluni Hannan kanssa oli toukokuussa 2018, johon valmistauduin paremmin ja 

jota varten tein kattavamman kysymysrungon (Liite 2). Myös Hannan nimi on muutettu. Pyysin 

Hannaa ottamaan 3-5 omakuvaa, sillä halusin saada enemmän kerrontaa omakuvista ja arvelin 

saavani aineistostani laajemman, kun kuvia oli enemmän. Hanna toikin haastatteluun viisi oma-

kuvaa, joista yksi oli lapsuudesta, yksi lukioajoilta ja loput kolme yliopisto-opintojen aikana 

otettuja. Lapsuuden omakuva oli ainut valokuvapaperille teetätetty valokuva, sillä se oli per-

healbumikuva. Neljää muuta valokuvaa katsoimme kannettavalta tietokoneeltani. Tämä haas-

tattelu eteni eri tavoin kuin Moonan haastattelu, sillä tiesin miten kuvista kannattaa puhua ja 

mistä asioista olin erityisesti kiinnostunut haastattelussa. Kysymysrungon koostamisessa käytin 

hyväksi valokuva-avusteisen haastattelun lisäksi elämäkerrallisen haastattelua sekä kokemuk-

selliseen kuva-analyysiin liittyviä kysymyksiä. Kattavamman kysymysrungon lisäksi ohjasin 

keskustelua pyytämällä Hannaa kertomaan lisää jostakin kuvasta. 

Koska Moonan kohdalla olin kokenut jälkikäteen epävarmuutta haastattelutavasta ja omasta 

asemastani tilanteessa, halusin tutkia lisää haastattelutapoja ja miten erityisesti omakuvista voi-

daan puhua haastattelutilanteessa, eli mihin asioihin kiinnitän tutkijana huomiota ja mitä kysyn 

omakuvista. Moonan haastattelutilanteesta opin, että omakuvista voi nousta lähes mitä vain 

asioita esille – riippuu tilanteesta, miten keskustelu etenee. Valokuva-avusteisen haastattelun 

tukemiseksi tutustuin kokemukselliseen kuva-analyysiin, jota käytetään esimerkiksi kuva-ana-

lyysitehtävissä kuvataidekasvatuksen opiskelijoiden kanssa Lapin yliopistossa. Tavoitteenani 

ei ollut itsessään analysoida omakuvia tai niiden sisältäviä visuaalisia elementtejä, vaan tarkas-

tella omakuvia kertomuksellisesta lähtökohdasta, kuten Mäkiranta (2008) teki väitöstutkimuk-

sessaan.  

Kokemuksellinen kuva-analyysi pohjautuu kulttuurintutkimuksen visuaaliseen tutkimukseen ja 

siellä käytettävään kuvanlukemisen käsitteeseen. Kaikkia visuaaliseen kulttuuriin liittyviä ilmi-

öitä voidaan tarkastella teksteinä riippumatta niiden välineestä. Kuvalukemisen avulla kuvalli-

sille viesteille annetaan merkitys. Räsänen sanoo, että merkitystä ei vastaanoteta passiivisesti 

vaan ymmärtämällä, että kaikki kuvan osat (symbolit) ovat suhteessa kontekstiin (asiayhtey-

teen) sekä kokonaisuuteen (viestiin). Katsoja voi löytää kuvista loputtomasti kuvatulkinnan 

mahdollisuuksia. Kuvien lukemisessa keskeistä on intertekstuaalisuus, jolla tarkoitetaan erilais-

ten kuvien ja sanojen merkitystä toisiinsa. (Räsänen 2008, 188.) 
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Räsäsen (2008, 196–197) kokemuksellisessa kuva-analyysissa painottuu kaksi kuvien lukuta-

paa: refleksiivinen ja narratiivinen. Refleksiivisessä lukutavassa yksilö reflektoi kuvaa itseensä, 

esimerkiksi tunteisiin, muistoihin tai kokemuksiin, siten lukutapa toimii peilinä itseen. Reflek-

siivisessä lukutavassa pohditaan myös ajallisuuteen liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi sitä, mi-

ten nykyhetki vaikuttaa menneisyytemme tulkintaan ja kuinka arvioimme menneitä kokemuk-

siamme nyt. (Räsänen 2008, 188–190.)  

Narratiivista lukutapaa käytettäessä kuvatulkinta nähdään identiteettityönä – tarinana, jossa yk-

silö kertoo itselleen ja muille alati muuttuvaa kertomusta identiteetistään. Sanoista ja kuvista 

muodostuva omaelämäkerran avulla yksilö oppii tuntemaan itsensä ja samaan aikaan muodos-

taa käsitystään itsestä monikerroksisena ihmisenä, jonka tulkinta itsestä muuttuu koko ajan. Sen 

lisäksi että kuvista löydetään identiteettikertomuksia, ne kertovat laajempia tarinoita, kuten per-

heen ja yhteisön kertomuksia. (Räsänen 2008, 190.) Kuvia tarkastellaan ajallisesti jatkumolli-

sen kertomuksen pysäytettynä hetkenä. (Räsänen 2008, 193.) Narratiiviseen lukutapaan liittyy 

empaattisuus, jolla viitataan siihen, miten kuvassa oleviin henkilöihin asennoidutaan.  (Räsänen 

2008, 188–190.) Tutkimuksessani refleksiivinen ja narratiivinen lukutapa sekoittuvat toisiinsa, 

eikä niitä ole myöskään tarpeen erotella toisistaan. Haastattelurungon (Liite 2) kysymyksistä 

erityisesti ”Kuvien kohdalla” -osion kysymykset on tehty näihin lukutapoihin perustuen.  

Koska tutkimukseni on luonteeltaan narratiivinen, perehdyin myös narratiivisiin haastatteluta-

poihin. Tutkimuksessa korostuu elämäkerrallisuus, joten oli luonnosta myös tutkia elämäkerta-

haastatteluun liittyvää teoriaa. Elämäkerrallisella tutkimusotteella tarkoitetaan elämästä kerrot-

tuja tarinoita ilman niiden sitomista laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin (Vuorikoski ja 

Törmä 2004, 14). Tutkimuksessa käytän käsitettä elämäkertahaastattelu (Hyvärinen & Löytty-

niemi 2005; Estola, Uitto & Syrjälä 2017), mutta siitä on käytössä myös muita termejä, kuten 

elämäntarinatutkimus (Hirsjärvi & Hurme 2014) tai elämänkerrallinen haastattelu (McAdams 

2017). Tutkimukseni toisessa haastattelussa käytin elämäkerrallista haastattelua valokuva-

avusteisen haastattelun sekoittuneena. 

Elämäkertahaastattelu voidaan nähdä kerronnallisen haastattelun yhtenä tyylilajina (Hyvärinen 

& Löyttyniemi 2005, 191). Estolan, Uiton ja Syrjälän (2017) mukaan elämäkertahaastattelun 

avulla voidaan oppia tuntemaan ja ymmärtämään toisten ihmisten kokemuksia. Sen avulla voi-

daan tutkia miten ihmiset suhteuttavat kokemuksiansa suhteessa koko elämänhistoriaansa. Elä-

mäkertahaastattelussa voidaan keskittyä ihmisen koko elämään tai johonkin teemaan, joka tut-
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kittavan henkilön elämänkulussa esiintyy, esimerkiksi ammattiin. On kuitenkin yleistä, että te-

maattinen elämäkertahaastattelu on luonteeltaan myös kokonaisvaltaista, sillä lajit sekoittuvat 

toisiinsa haastattelun aikana. (Estola, Uitto & Syrjälä 2017, 128.) Hannan haastattelussa kysyin 

ensimmäisenä kysymyksenä ”Miten sinusta tuli luokanopettajaopiskelija?”. Kysymyksen 

avulla pyrin ohjaamaan Hannaa kertomaan elämästään luokanopettajaopiskelijuuden näkökul-

masta. Molempien haastattelun alussa kerroin lyhyesti olevani kiinnostunut kuulemaan luokan-

opettajaopiskelijoiden kertomuksia heidän elämästään ja siitä, mitkä asiat he kokevat heidän 

elämänhistoriassaan merkitykselliseksi opettajaksi kasvamisen kannalta. Koska tutkimukseni 

kuitenkin koostui myös omakuvista kysytyistä kysymyksistä, teema oli välillä laajempi.  

Elämäkertahaastattelun tärkein tavoite on tuottaa kertomus, jonka kertoja päättää mitä ja miten 

hän kertoo (Estola, Uitto & Syrjälä 2017, 140). Atkinsonin (2007) mukaan elämäkertojen käyt-

töä voidaan jakaa kahteen kategoriaan, ideografisiin eli yksilöllisiin ja nomoteettisiin eli sosi-

aalisiin tai kollektiivisiin (Atkinson 2007, 225.) Elämäntarinatutkimuksessa kertoja kuvaa omaa 

elämäänsä omasta näkökulmastaan ja pohtii omaa suhdettaan siihen. Kertomisen aikana hän 

jäsentää samalla nykyhetken elämäänsä ja käsitystään siitä, jonka seurauksena voi olla oman 

toiminnan ja ajattelun uudelleen suuntautuminen. Elämäkerrat kuvaavat yksittäisiä kokemuk-

sellisia tapahtumia ja ne pyritään järjestämään ymmärrettäväksi muille. (Hirsjärvi & Hurme 

2014, 161–162.)  

Elämäkertahaastattelussa on haastavaa se, että haastateltavat voivat suhtautua kysymyksiin ja 

eri metodeihin vaihtelevasti. Halusin valmistautua myös tähän. Haastattelun aluksi asetimme 

Hannan omakuvat eteemme, yhden fyysisenä valokuvana ja neljä muuta laitoimme tietokoneen 

näytöllä esiin. Hannan haastattelussa tarjosin myös mahdollisuuden kirjoittaa muistiinpanoja 

tai tehdä paperille elämänkaari, johon kuvat olisi voinut asetella. Tätä varten tutustuin McA-

damsin (2017) kehittämään metodiin, jonka avulla narratiivista identiteettiä voidaan tutkia 

eräänlaisen kirjan lukujen muodossa. Siinä haastateltavaa pyydetään jakamaan elämänsä kirjan 

eri kappaleiksi ja otsikoimaan itselle merkityksellisimmät elämän jaksot. (McAdams 2017, 39.) 

Hanna ei kuitenkaan kokenut tarvetta muistiinpanojen tekemiselle tai piirtämiselle. Hyvärisen 

ja Löyttyniemen (2005, 213–214) kertovat, kuinka Löyttyniemi käytti väitöskirjassaan McA-

damsin metodia ja totesi metodilla rakennetun elämäntarinan osoittautuvan ohueksi raportiksi, 

jossa oli selkeä mutta yksinkertaistettu jäsennys elämän vaiheista. Haastateltava vastasi suoraan 

siihen, mitä haastattelija pyysi: hän teki listan elämänsä pääluvuista eikä lähtenyt kertomaan 

syvällisesti elämäntarinaansa. Vasta kysymysten avulla tutkittava henkilö ohjautui kertomaan 
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kertomustaan. Toisaalta Hyvärinen ja Löyttyniemi kertovat myös tapauksesta, jossa haastatel-

tava alkoi kertomaan suoraan kertomusta ilman kysymyksiä. (Hyvärinen ja Löyttyniemi 2005, 

213–214.) Hannan kohdalla kerronta eteni paljon omakuvien avulla – hän palasi kuvien avulla 

aina johonkin ajanjaksoon, kun se hänestä liittyi hänen kertomaansa aiheeseen ja näkökulmaan. 

Vastaamisen tavat elämäkertahaastattelussa siis vaihtelevat – jotkut haastateltavat orientoituvat 

vastaamaan haastatteluissa kysymyksiin, kun taas toisille vapaa kertominen lähtee luontevam-

min. Hyvärinen ja Löyttyniemi kertovat, että liian tiukasti metodiin tarrautuminen ei ole hyö-

dyllistä, vaan kannattaa edetä haastattelutilanteen edellyttämällä tavalla. (Hyvärinen & Löytty-

niemi 2005, 215.) Elämäkertahaastatteluja voidaan tehdä monella eri tavalla ja tutkija joutuu 

suunnittelemaan omaan tutkimukseensa sopivan tavan tehdä elämäkertahaastattelua (Estola, 

Uitto & Syrjälä 2017, 131).  Hänninen (1999, 30–31) korostaa, että haastateltavan sisäisen ta-

rinan kertomisen kannalta olisi tärkeää, että kerronta olisi mahdollisimman pyyteetöntä haas-

tattelutilanteessa ja lähellä tapaa, miten yksilö puhuu itselleen. On kuitenkin tärkeää huomioida, 

että haastattelussa luotu elämänkertomus on tilanteessa luotu haastateltavan ja haastateltavan 

välisessä vuorovaikutuksessa. (Hänninen 1999, 31.) Elämäkertahaastattelun avoimuus mahdol-

listi myös valokuva-avusteisen haastattelun käyttämisen sen rinnalla, sillä kumpikaan meto-

deista ei ole liian rajoja tai vaatimuksia asettava.  

4.3 Aineiston analyysi 

Aineiston keräämisen jälkeen aloitin kertomusten litteroimisen. Litteroinnin aikana tein jo 

muistiinpanoja ja huomioita analyysia varten. Koska tarkoituksena oli tutkia mitä haastateltava 

kertoo eikä niinkään sitä, miten hän kertoo tai minkälaista kieltä hän käyttää, kirjoitin litteraat-

tiin selkeimmät puheen taot, naurahdukset ja selkeän nauramisen sulkuihin. Kirjasin myös koh-

dat, jossa haastateltava kyynelehti tai itki. Suluissa olevat pisteet (.), (..), (…) merkitsevät tauon 

pituuksia. Yksi piste tarkoittaa lyhyttä ja kolme pistettä pitkää taukoa. Paljon toistuvat sanat ja 

sanonnat kuten ”silleen” ja ”niinku” jätin osin merkitsemättä. Käytin litterointiin paljon aikaa, 

ensimmäisellä kerralla kirjoitin puheen puhtaaksi ja toisella kerralla haastateltavan tunnereak-

tiot. Varmistaakseni haastateltavien anonymiteetin muutin molempien haastateltavien nimet. 

Kiinnitin myös huomiota siihen, löytyykö aineistosta selkeitä tunnistettavissa olevia piirteitä 

tai asioita, jotka voidaan yhdistää haastateltavaan. Olen jättänyt mainitsematta esimerkiksi ko-

tikaupungin nimen. Moonan kertomuksesta tuli 12 sivua litteroitua tekstiä, kun taas Hannan 
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kertomuksesta tuli 31 sivua. Koska haastattelut tehtiin eri menetelmin, on luonnollista, että ai-

neistot ovat eri pituiset. Hannan kertomusta litteroidessani kiinnitin erityisesti huomiota omiin 

äännähdyksiini ja vastauksiini ja kirjasin niitä ylös. Halusin tällä tavalla kiinnittää huomiota 

omaan asemaani tutkijana haastattelutilanteessa. Litteroin myös ne kerrat, kun itse nauran tai 

nauran haastateltavan kanssa.  

Tein aineiston analyysini sekä narratiivisena että narratiivien analyysina. Viitekehykseni ei ol-

lut valmis aloittaessani analyysia. Aineiston analyysin lähestymistapaa voidaan kutsua abduk-

tiiviseksi, joka on tyyli, jota myös Bron (2017) käytti tutkiessaan korkeakouluopiskelijoita. 

Bronin mukaan tällä tavoin tutkija voi käyttää mielikuvitustaan ja tulkintaa tutkiessaan aineis-

toa sekä aineisto- että teorialähtöisesti (Bron 2017, 255). Työskentelytapaa voidaan kutsua 

myös teoriaohjaavaksi analyysiksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96). Tämän työskentelytavan va-

litseminen oli luontevaa, sillä minulla oli kandidaatintyöstäni tiedossa jotakin luokanopettaja-

opiskelijoita ja opettajia koskevia tutkimuksia, mutta tarvitsin myös lisää tietoa mitä kertomuk-

sissa oikeastaan kerrotaan. Koska kertomukset sisältävät paljon aineksia, jouduin tekemään ra-

jauksia mitä sisällytän viitekehykseeni ja mihin lopulta kiinnitän huomiota analyysissani.  

4.3.1 Narratiivinen analyysi 

Käytin aineistoni analyysiin narratiivista analyysia, jossa juonensin litteroidut aineistot kerto-

muksen muotoon kronologiseen järjestykseen. Käytän sanaa juonentaminen, kuten Kaasila 

(2008) ja Hyvärinen (2004) ovat käyttäneet. Käytin tutkimuksessa apuna erityisesti Kaasilan 

(2008) analyysitapaa. Kaasila (2008) näkee narratiivisen analyysin juonentamisena, jonka 

avulla hän tarkasteli opiskelijoiden matematiikkaminäkuvassa tapahtuvaa kehitystä ja muutok-

sia koko heidän elämänkertojensa konteksteissa. Juonentamisessa keskitytään kertomuksen si-

sältöön. (Kaasila 2008, 41.) Narratiivisessa analyysissa tutkija muodostaa aineistossa kerro-

tuista tilanteista ja tapahtumista synteesin, juonennetun tarinan tai tarinoita (Polkinghorne 1995, 

14). Holistisen näkökulman avulla tarkastelin kertomuksia omina kokonaisuuksinaan, jossa 

tekstien osia tulkitaan muiden osien kanssa kokonaisuutena (Kaasila 2008, 46).  

Lichtmanin (2013) mukaan narratiivisesta analyysista on paljon kirjallisuutta, mutta samaan 

aikaan hyvin vähän selkeitä ohjeita miten analyysia pitäisi tehdä konkreettisesti (Lichtman 

2013, 256). Hyvärinen (2006) on samaa mieltä sanoessaan, ettei ole olemassa yhtä tapaa tehdä 

narratiivista analyysia eikä valmista pakettia, jonka mukaan edetä. Narratiivista analyysia voi-
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daan jaotella 1) temaattiseen luentaan eli sisällön analyysiin, 2) kertomusten luokittelua koko-

naisuuden näkökulmasta, 3) kertomusten kulun yksityiskohtien tarkasteluun tai 4) kertomuksen 

vuorovaikutuksellisen tuottamisen analyysiin. (Hyvärinen 2006, 17.) Usein narratiivisessa ana-

lyysissa käytetään edellä mainittuja yhdistelminä. Tässä tutkimuksessa käytetyssä teemallisessa 

narratiivisessa analyysissa painotetaan sitä, mitä kerrotaan eli sisältöä. Usein aloittelevat tutki-

jat käyttävät tätä analyysimenetelmää, sillä se vaikuttaa intuitiiviselta ja suoraviivaiselta ana-

lyysitavalta. (Riessman 2008, 58.) 

Ensimmäiseksi erottelin aineistosta kahdella värillä elämästä kerrotut ja omakuviin liittyvät 

asiat toisistaan. Seuraavaksi aloin tarkastelemaan pelkästään aineiston elämäkerrallisia osioita 

ja jaottelemaan niitä kronologiseen järjestykseen otsikoiden alle, joita oli esimerkiksi Moonan 

kohdalla ”lapsuus ja nuoruus”, ”luokanopettajakoulutus”, ja ”tulevaisuus opettajana”. Hannan 

kertomus jakautui näiden lisäksi vielä osioihin nimeltä ”lukio ja hakeutuminen yliopistoon” ja 

”työ avustajana ja sijaisuudet”. Jaottelun takana on Kaasilan (2008) ajatus juonentamisesta, jo-

hon hän sovelsi väljästi Polkinghornen (1995) teoriaa. Analyysissaan Kaasila jakoi opiskelijan 

tarinan kahteen osaan; kouluajan kokemuksiin ja luokanopettajakoulutuksen opetusharjoitte-

lussa kokemiin tilanteisiin. (Kaasila 2008, 50.)  

Kertomusten juonentamisen jälkeen juonensin valokuvista kerrotut osuudet yhtenäiseksi kerto-

mukseksi. Ajattelin alun perin niiden olevan eräänlaisia ikkunoita haastateltavalle merkityksel-

lisiin aiheisiin ja elämänkokemuksiin. Moonan omakuvasta kerrotun kertomuksen juonentami-

nen oli yksinkertaisempaa, sillä hän kertoi vain yhdestä kuvasta. Hannalla oli haastattelussa 

viisi omakuvaa, joiden välinen vuoropuhelu ja vaihtelut toivat juonentamiseen haastetta. Juo-

nentaessani omakuvista kerrottuja kertomuksia, huomasin, ettei elämästä kerrottua kertomusta 

ja omakuvia voi erottaa toisistaan, sillä kuvasta kerrotut asiat ja muut elämästä yleisesti kerrotut 

asiat kietoutuivat yhteen. Omakuvista kerrotut asiat saivat aineksia muuhun kerrontaan, ja toi-

saalta vapaasta elämän kerronnasta haastateltavat saivat aineksia kuvista kertomiseen. Saman 

huomion oli tehnyt Mäkiranta tutkimuksessaan: valokuvat ja niistä kerrotut tarinat ovat tois-

tensa kanssa vuorovaikutuksessa – kuvista nousseita merkityksiä täydennetään elämäkerran 

avulla, ja elämäkerta taas antaa aineksia puhua valokuvista (Mäkiranta 2008, 97). Kertomukset 

olisivat jääneet irrallisiksi ja vajaiksi, joissa ei olisi ollut selkeää alkua, keskikohtaa ja loppua. 

Sen vuoksi päätin yhdistää elämästä kerrotun ja omakuvista kerrotun kertomuksen yhtenäiseksi 

kertomukseksi, johon omakuvat sijoittuvat ajallisesti oikeisiin paikkoihin. Omakuvista kerrotut 

osiot sijoittuivat elämästä kerrotun kertomuksen juonentamisen aikana tehtyjen osioiden sisään, 
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osaksi kokonaisuutta. Juonentamisen tarkoituksena oli näyttää molempien haastateltavien ker-

tomat asiat kokonaisuuksina, ja osoittaa miten he sitovat omakuvat omiin elämänkokemuksiin.  

Juonentamisessa yksittäiset ja hetkelliset kokemukset sidotaan yhteen kokonaisuudeksi, joka 

suuntaa lopetukseen tai ratkaisuun (Polkinghorne 1991, 141). Juonentaessani Hannan ja Moo-

nan kertomusta nostin esiin jonkinlaisen loppuhuipennuksen tai loppupäätelmän, minkä opis-

kelijat olivat kertomuksensa aikana ymmärtäneet. Loppuhuipun määrittelevät kriittiset tapah-

tumat, joita voidaan nimittää myös muilla termeillä. Esimerkiksi Kaasila (2008) etsi kertomuk-

sista ydinepisodeja ja selityksiä miksi opiskelija tunsi tietyllä tavalla. McAdamsin (2017) mu-

kaan ydinepisodit tai ydinkokemukset ovat tiettyjä kohtauksia kertomuksessamme, jotka nou-

seva tärkeiksi esimerkiksi, jos ne ovat erityisen dramaattisia tai psykologisesti tärkeitä. Ydin-

kokemukset ovat riippuvaisia ajasta ja paikasta. Ne ovat huippuhetkiä, käänteen tekeviä ris-

teyksiä elämässä tai aallonpohjia, jotka yksilö kokee elämänsä kannalta merkitykselliseksi. 

(McAdams 2017, 38.) Toisaalta ydinkokemuksen kaltaisia käänteen tekeviä kokemuksia elä-

mässä voidaan kutsua kriittisiksi tapahtumiksi (critical incidents), jota esimerkiksi Uitto, Kau-

nisto, Kelchtermans ja Estola (2015) käyttivät tutkimuksessaan. Toisaalta kokemuksia voitai-

siin kutsua kertomusten käännekohdiksi, joilla Kauppinen (2010, 116) tarkoittaa opettajan koh-

taamaa tapahtumaa tai kokemusta, joka on muuttanut ja muovannut hänen elämäänsä tai koke-

musta itsestään. Kauppisen käyttämä käsite viittaa Denzinin (1989, 2001) käsitteeseen 

”epiphany”. (Kauppinen 2010, 98.) Käytän tutkimuksessani termiä kriittinen tapahtuma.  

4.3.2 Narratiivien analyysi 

Juonentamisen jälkeen Kaasila (2008, 50) liitti elämänkerran laajempaan teoreettiseen viiteke-

hykseen.Viitekehykseni rajaamiseksi käytin narratiivien analyysia, jonka avulla pyrin etsimään 

merkityksellisiä teemoja ja osia kertomuksista, jotka löytyisivät molempien kertomuksista. Pol-

kinghornen (1995) mukaan narratiivien analyysissa tutkija kerää tarinoita, joista hän tutkii esi-

merkiksi teemoja, jotka ovat yhteisiä tai eriäviä tarinoille. Nämä kaksi analyysitapaa lähtevät 

kahdesta eri lähtökohdasta: narratiivisessa analyysissa aineiston osista muodostetaan kertomus, 

kun taas narratiivien analyysissa kertomuksista poimitaan osia. (Polkinghorne 1995, 14.) Kaa-

silan (2008. 48) mukaan analyysitavat voivat olla toistensa kanssa lomittaisia. 

Palasin alkuperäiseen aineistoon löytääkseni tarpeeksi laajasti eri teemat. Aloitin koodaamisen 

korostamalla ensin koko aineistosta merkityksellisiä tai kiinnostavia asioita. Sen jälkeen luin 

uudestaan aineistot, ja aloitin koodaamisen kirjoittamalla tekstilainausten perään hakasulkeisiin 
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eri sanoja, kuten [tunteet] tai [lapsuus]. Samalla, kun huomasin tiettyjen koodien sopivan toisten 

kanssa yhteen, merkitsin niitä värein. Alla esimerkkilainaus Hannan aineistosta, miten tekemäni 

koodaus tekstin ja värin avulla näyttäytyy aineistossa. 

H= ehkä se oman itsetunnonkin kasvaminen, se että uskaltaa olla, välillä itkeäkin. Koska 

sitä pidättelee. Niin. [tunteet] [jännite] 

A= Miksi?  

H= Sitä yrittää (..) öö (..) peitellä. (naurahtaa) Että on herkkä. [jännite] 

Värien ja koodien avulla ryhmittelin aineiston osaset yhteen uudeksi tekstitiedostoksi, jolloin 

näin, mitä kaikkea esimerkiksi tunteisiin liittyviä asioita aineistosta löytyy. Lopulta koodit yh-

distyivät kategorioiksi, jotka toistuivat aineistossa. Välivaiheessa Hannan kertomuksessa yh-

deksän kategoriaa. 

[tunteet] [tulevaisuus opettajana] [jännite] [lapsuus] [vertaisryhmä] [mentorit] [kokeilija] [ai-

tous] [työ avustajana] 

Näiden kategorioiden alle jaottelin aineiston uudelleen.  Lichtman (2013) näkee aineiston ana-

lyysin organisoinnin ja kategorisoinnin prosessina, jossa aluksi tutkijalla on suuri määrä aineis-

toa, josta hän alkaa koodaamaan tutkimukselle merkityksellisiä kohtia. Koodeja voi olla suuri 

määrä, useita kymmeniä, jotka tutkija kategorisoi muutamaan luokkaan. Kategoriat edelleen 

jaetaan omien teemojen alle, joita pitkässäkin aineistossa on usein vain viidestä seitsemään, 

jotka ovat merkityksellisiä tutkimuksen kannalta. (Lichtman 2013, 248.). Alla lyhyt esimerkki 

miten kategorioihin jaottelu näyttäytyy.  

[tunteet] Vaikka mää itkinkin siinä muistaakseni lopussa (naurahtaa) n(h)iin s(h)iltikin 

pääsin tänne. Oli kummallista! (naurahtaa) [tunteet] 

= ehkä se oman itsetunnonkin kasvaminen, se että uskaltaa olla, välillä itkeäkin. Koska 

sitä pidättelee. Niin. [tunteet] [jännite] 

Jotkut aineiston kohdat sisälsivät myös muita kategorioita, joten jätin hakasuluissa olevat koo-

dit aineistoon. Silloin näin, että kohta aineistosta liittyy myös muuhun teemaan. Seuraavaan 

vaiheeseen kuului viitekehyksen rakentamiseen palaaminen ja lopullisten teemojen päättämi-

nen. Ongelmana olikin aineistojen laajuus. Lopulta viitekehykseni rajasi tarkastelemaan aineis-

toa tietystä näkökulmasta. Päädyin tutkimaan opettajaidentiteetin rakentumista tunteisiin ja 

suhteisiin liittyvien ulottuvuuksien kautta (ks. Uitto ym. 2014). Kahden ulottuvuuden tarkaste-
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lun avulla pystyin rajaamaan myös viitekehystäni. Jaottelin kategoriat edelleen näiden ulottu-

vuuksien kautta uudeksi tekstitiedostoksi, johon koodasin vielä lisää ikään kuin perusteluita ja 

muistiinpanoja, miksi ne kuuluvat kyseiseen ulottuvuuteen.  

Teemat muotoituivat lopulta teorian ja aineiston välisen synteesin avulla. Yhdistin kategoriat 

teemoiksi kahden ulottuvuuden sisältävien käsitteiden avulla. Esimerkiksi [tunteet] ja [jännite] 

liittyvät tunteisiin liittyvään ulottuvuuteen, mutta niiden välinen teema on herkkyys. Yhdistä-

misen takana on ajatus siitä, että Hannan kertomuksessa puhutaan tarkemmin sanottuna hänen 

herkkyydestään kuin tunteista. Teemat kiteyttävät mitä aineistossa kerrotaan. Yhdistetyistä ka-

tegorioista muodostetut teemat sisältävät paljon näkökulmia aineistoista, mutta käsittelen niitä 

viitekehykseni asettamasta näkökulmasta. Alla esimerkki Hannan aineiston analyysista ja miten 

hahmotin lopullisten teemojen ja kategorioiden suhteen. Kuvio on esimerkki, miten analyysini 

eteni. Valmiit kuviot Hannan ja Moonan kertomuksista esittelen tuloksissa. 

               Tunteisiin liittyvä ulottuvuus          Suhteisiin liittyvä ulottuvuus 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2: Hannan identiteetin ulottuvuudet (teemojen ja kategorioiden yhdistämisvaihe) 

Viiden tai seitsemän teeman avulla ei voida tavoittaa kaikkia henkilön kokemia tunteita tai aja-

tuksia. (Lichtman 2013, 249). Tässä tutkimuksessa ei ole myöskään tarkoitus tavoittaa henki-

löiden kaikkia ominaisuuksia tai kokonaiskäsitystä heistä. Teorian nostaminen esiin tuloksissa 

eteni niin, että ensin luin luomani juonennetut kertomukset ja pohdin, mihin kohtiin on tarpeen 

lisätä teoriaa ”tulkinnan avaimiksi”. Kirjoitin asioita auki kohtiin, joihin teoriaan liittäminen oli 

olennaista, jotta myös lukija ymmärtää mistä näkökulmasta tarkastelen asiaa. Kertomusten jäl-

keen tiivistin kertomusten punaiset langat ja esitin kootusti tärkeimmät teemat narratiivisten 

identiteettien tunteisiin ja suhteisiin liittyvistä ulottuvuuksista.  

 [jännite] → Itsetunto 

[tunteet] → Herkkyys (tunteellisuus, 

tunteiden hallinta, tunteiden näyttämi-

nen…) 

 [kokeilija] → Kokeilija 

 

 

[työ avustajana] → Avustetta-

vat erityislapset 

[vertaisryhmät] → Opettaja-

opiskelijat 

 [mentorit] → Opetusharjoit-

telun ohjaajat ja yliopiston 

opettajat 
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5 Tulokset 

Seuraavaksi vastaan tutkimuskysymykseeni ”millaisiksi luokanopettajaopiskelijat kertovat 

identiteettinsä omakuvien tukemana?” Olen jakanut vastauksen kahteen osioon: ensin kerron 

kunkin luokanopettajaopiskelijan juonennetun kertomuksen omakuvineen. Avaan teoriaa ker-

tomusten lomassa. Kertomuksissa nostan esiin siis tunteisiin ja suhteisiin liittyviä ulottuvuuksia 

sekä malliopettajuuden näkökulmaa. Moonan ja Hannan narratiivisten identiteettien tunteisiin 

ja suhteisiin liittyviä ulottuvuuksia -luvussa tiivistän kertomuksista tekemäni tärkeimmät huo-

miot ja luen Moonan ja Hannan kertomuksia rinnakkain.  

5.1 Moonan kertomus 

Moona oli haastattelun ajankohtana alkuvuodesta 2017 suorittamassa luokanopettajakoulutuk-

sen maisterivaiheen opintoja ja kaavaili valmistuvansa mahdollisesti vuoden sisällä. Hän suos-

tui haastateltavaksi mielellään ja tapasimmekin melko pian haastatteluun suostumisen jälkeen.  

Moonan kertomuksessa on yksi omakuva, joka nousee esiin juonennetun kertomuksen koh-

dassa, jossa hän kertoo luokanopettajaopinnoistaan. Kertomuksessa kerrottu elämäkerta on 

pirstalainen eikä kerro Moonan elämää kokonaisuutena vaan omakuvan asettamasta näkökul-

masta. Kirjoitin kertomuksen kronologiseen järjestykseen, jotta Moonan tausta ja elämänkoke-

mukset tähän päivään saakka tulevat selkeämmin esille. Kertomuksessaan Moona myös kuvai-

lee paljon tulevaisuuttaan opettajana.  

Lapsuus ja nuoruus 

Moona kertoo olevansa perheestä, jossa on voimakas ”opettajakulttuuri”, vaikka hänen per-

heessään ei sinänsä ole ammattiopettajia. Hän kertoo perheessään olevan paljon ihmisiä, jotka 

ovat taipuvaisia huolehtimaan, järjestelemään ja ohjaamaan: 

”Koen että meistä moni on semmosia ohjaavia henkilöitä, jotka lähtee helposti johtoasemaan tai 

organisoijaksi, se on ollu tosi luontaista mulle se toimintamalli että mää ohjaan ja autan muita. 

Mun pappa on ollu opettaja, ja oon häntä ihaillu kauheesti.”  

Toisten ihmisten auttamisen ja ohjaamisen lisäksi Moona kertoo halunneensa jo lapsena opet-

tajaksi. Myös hänen pappansa on ollut hänen esikuvansa ja Moonalle on ollut lapsena voimakas 

mielikuva siitä, minkälainen opettaja on. Nämä mallit ovat pohjalla Moonan oman opettajuuden 

kehittymisessä. Halu ryhtyä opettajaksi kuitenkin katosi, kun häntä alettiin kiusaamaan ala-as-

teella.  
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”Mulle tuli olo etten halua sinne takaisin kun se oli se paikka semmonen ikävä, että aatteli ettei 

halua olla edes opettaja.”  

Moona kertoo liittäneensä erityisesti koulurakennukseen negatiivisia tunteita – koko paikka sai 

aikaan huonon olon, minkä vuoksi hän halusi päästä sieltä pois. Kiusaamiskokemuksistaan huo-

limatta hän oli aktiivinen oppilas ja hänet valittiin useasti luottamusoppilaaksi alakoulussa. 

Luottamusoppilaana hän järjesteli, hoiti asioita ja auttoi muita. Hän viittasi ja vastasi opettajan 

kysymyksiin aktiivisesti. Tilanne saattoi kuitenkin muuttua silmänräpäyksessä toisenlaiseksi:  

”luokkahuoneen ulkopuolella veti siihen kuoreen ja yritti mennä seiniä myöten ja olla piilossa ja 

suojella itteään kaikin keinoin.” 

Moona nimittää omaa kaksinaista rooliaan ja käyttäytymistään ”kaksinaistoiminnaksi.” Hän 

kertoo hänen olemisensa koulussa olleen hyvin ristiriitaista. Samaan aikaan kun häntä oli pe-

lottanut kiusatuksi tuleminen, hän otti luokkahuoneessa johtoroolin itselleen: 

”mää oon ollu hyvin haavoittuva ja pelännytkin siellä koulussa, koulumatkat oli ihan kammotta-

via mutta siitä huolimatta mää vedin semmosta roolia itelleni, varsinkin siellä luokkahuoneessa 

koska kun olo saattaa olla ehkä hetkessä turvallista koska opettaja on siinä.” 

Opettajan läsnäolo auttoi Moonaa ottamaan johtoroolin kiusaamisesta huolimatta – kun opettaja 

oli paikalla, hän oli turvassa. Myöhemmin yläasteelle mennessä, kun samat kiusaajat eivät ol-

leet enää paikalla, ajatus opettajaksi opiskelusta nousi pintaan uudelleen. 

”Yläasteella alkoi olemaan ajatuksia, että voisi silti olla opettaja, että sitten on aikuinen, eikä 

täällä ole niitä kiusantekijöitä. Lukioikäsenä suunnilleen mulla alko tulee vahvemmin oma tausta, 

alkoi olemaan varmuus. Ulko-ovi häämötti niin tuli olo, että mää oon selvinny hengissä, ja että 

mää voisin tehä jotakin jonkun toisen eteen.”  

Moona kertoo, että hänen halunsa toimia roolimallina tai suojelijana oppilaille oli merkittävä 

syy, minkä takia hän hakeutui kasvatusalalle lukion jälkeen. Tavoitteena ei välttämättä ollut 

päästä opettajaksi, vaan hän näki itsensä minä tahansa ammattihenkilönä kouluympäristössä, 

joka olisi voinut olla oppilaille tukena. Lanas ja Kelchtermans (2015, 26) linjaavat, että luokan-

opettajaksi hakeutumisen syynä voi olla kokemukset lapsuudesta. Opettajaopiskelijan omat 

koulukokemukset ja muistot kouluajoilta nähdään vaikuttavan heidän kehittyvään opettajaiden-

titeettiinsä. (Ruohotie-Lyhty & Kaikkosen 2009, 305; Lee & Schallert 2016, 78). Moonan opet-

tajien ihannointi oli muuttunut haluksi toimia eri tavalla, kuin hänen lapsuuden aikansa opetta-

jat.  
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Erityisesti omien kouluaikojen opettajat vaikuttavat siihen, minkälaisiksi opettajiksi opettaja-

opiskelijat haluavat tulla niin negatiivisessa, että positiivisessa mielessä (Lee & Schallert 2016, 

76). Moonan muistot opettajista näyttäytyivät kahdessa valossa: toisaalta heidän seurassaan hän 

koki olevansa turvassa kiusaamiselta, mutta toisaalta hän koki, etteivät opettajat olleet nähneet 

häntä aidosti. Moona toimi johtoroolissa luokassa ja oli aktiivinen tunneilla, minkä vuoksi hän 

näytti päällisin puolin pärjäävältä. Haastattelun aikana hän kertookin, että opettajat eivät olleet 

nähneet hänen luottamusoppilaan roolinsa taakse, ja sitä kuinka hän olisi tarvinnut tukea. Moo-

nan halu tulla opettajaksi perustuu hänen lapsuuden kokemuksiinsa: opettajana hän haluaa toi-

mia suojelijana tai auttajana oppilaille, jotka ovat olleet samanlaisessa asemassa kuin hän lap-

sena. Siten hänen omat lapsuuden opettajansa toimivat vertailukohteina, joiden kaltaisiksi hän 

ei halua pyrkiä. Myös Lutovac (2014, 189) teki tutkimuksessaan huomion, että negatiiviset ko-

kemukset omien kouluaikojen opettajista toimivat vertailukohtina, joiden kaltaisiksi opettaja-

opiskelijat eivät halunneet tulla.  

Leen ja Schallertin (2016, 76) mukaan opettajaopiskelijoiden menneisyyden kokemuksilla on 

merkitystä opettajaidentiteetin kehittymisen kannalta. Moonan kertomuksessa tulee esille voi-

makkaasti hänen kokemuksensa koulukiusaamisesta ja asemasta luokassa. Laine (2004, 192) 

haastatteli koulukiusaamista kokenutta luokanopettajaopiskelijaa väitöskirjassaan, joka kertoi 

samankaltaisia syitä miksi halusi opettajaksi: hän halusi olla aikuinen, joka turvaa oppilaita ja 

näkee ongelmia. Laine tulkitsi tätä eräänlaiseksi ”maailmanparannusmissioksi”. (Laine 2005, 

192.)  

Luokanopettajakoulutus 

Moona pääsi opiskelemaan lukion jälkeen melko pian luokanopettajaksi. Heti luokanopettaja-

opintojen alussa Moonalle tuli kuitenkin tauko opiskeluihin, mikä hänen mukaansa aiheutti hä-

nen putoamisensa oman ryhmän kyydistä:  

”En jotenkin kiinnittyny koskaan kovin vahvasti omaan ryhmään. En tiedä oisinko mahdollisesti 

kiinnittyny paremmin jos olisin ollu kauemmin niiden kanssa. Oli ihan vaan muutamia joita mää 

pidän kavereina, mutta ei yhtään kunnollista ystävyyssuhdetta sitten tullut.” 

Moonan kertoma ryhmä tarkoittaa opintojen alussa muodostuvia opiskelijaryhmiä, joita Juuti-

lainen, Metsäpelto ja Poikkeus (2018, 124) kutsuvat kotiryhmiksi. Kurssit järjestetään ryhmit-

täin, jolloin kotiryhmä opiskelee ensimmäiset vuodet saman ryhmän kanssa. Koska Moona ei 

ole opiskellut samaan tahtiin oman kotiryhmänsä kanssa, hän on opiskellut kursseja muiden 
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ryhmien mukana. Moona kertoo vaellelleensa yksin ryhmästä toiseen, eikä oikeastaan ole yrit-

tänyt hakeutua muiden ihmisten seuraan. Vaikka ruokalassa olisi tuttuja kasvoja, hän menee 

istumaan yksin. 

”Tuntuu ettei itellä ole oikeestaan edes tarvetta yrittää kauheen hanakasti tarrata mihinkään kiinni, 

vaan mää hoidan tämän homman mitä multa odotetaan, ja sitten alkaa oma elämä yliopiston ul-

kopuolella, jossa voi olla miten on.” 

Moonan kertomuksessa yksinäisyys näyttäytyy myös yksin jäämisenä – hän ei pyri aktiivisesti 

muuttamaan tilannetta ja hakeutumaan muiden ihmisten seuraan, vaan ajattelee yliopiston paik-

kana, jossa hän hoitaa homman mitä häneltä odotetaan. Haavoittuvuutensa vuoksi Moona suo-

jelee itseään ja vetäytyy mieluummin, kuin ottaa riskin itsensä haavoittamiselle (ks. Lasky 

2005, 901). Erityisesti haavoittuvuus nousee Moonan kertomuksessa tunteisiin liittyvän ulottu-

vuuden tärkeäksi teemaksi, joka kietoutuu osaksi hänen suhteisiin muihin ihmisiin, osaksi suh-

teisiin liittyvää ulottuvuutta. 

Moona kertoo, että yliopisto-opinnoissa hän ei voi olla täysin oma itsensä. Hän kertoo, että 

piilottaa omia piirteitään, joita ei ehkä pidetä hyvinä opettajalle tai opettajaopiskelijalle omi-

naisina piirteinä:  

 ”Täällä odotetaan jotakin (.) tietynlaista, niin yrittää jollakin tasolla muokkautua siihen, odotus-

kaavaan tai muottiin. Ja ehkä sitten jättää semmosia mitä yleisesti täällä mahdollisesti pidetään 

tai kuvittelee (naurahtaa) ite että pidetään ei ehkä niin hyvinä piirteinä, niin niitä painaa sitten 

pikkusen enempi piiloon. Koettaa että kun opettaja on positiivinen niin korostaa vähän liian sitä 

oma positiivista puolta.” 

Moonan mukaan luokanopettajaopinnoissa häneltä odotetaan tiettyyn muottiin sopimista, johon 

hän pyrkii muokkautumaan. Hän korostaa itsensä positiivisia puolia sen vuoksi, että opettajan 

tulee olla positiivinen – myös luokanopettajaopiskelijoilta voidaan vaatia samankaltaista käyt-

täytymistä. Eri piirteiden korostaminen viittaa malliopettajuuteen – tietynlaiseen normatiivi-

seen opettajuuteen, johon liittyy tietyt piirteet ja käyttäytymistavat, joita esimerkiksi Shapiro 

(2010) on avannut tutkimuksessaan. Opettajat korostavat positiivisia puoliaan, sillä ”epätäydel-

listen” puolien näyttämiseen ei kannusteta (Shapiro 2010, 619). Myös Lanas ja Kelchtermans 

(2015, 27) listasivat positiivisuuden yhdeksi ominaisuudeksi, jota pidetään opettajille ominai-

sena piirteenä. Moonan kertomuksen valossa näyttää siltä, että opettajaopiskelijoiden keskuu-

dessa ilmenee tietynlainen ajatus malliopettajuudesta, johon pyritään. Moona vertaa omaa iden-

titeettiään suhteessa vallitsevaan opettajakuvaan ja kokee niiden välillä voimakasta jännitettä. 
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Aikaisemmin hän kertoi, että yliopiston ulkopuolella on oma elämä, ”jossa voi olla miten on”, 

joka kertoo, miten voimakkaasti Moona kokee oman olemisensa kahtiajakoisuutta. Shapiro 

(2010, 619) puhuu kahden roolin muodostumisesta, minä ihmisenä ja minä opettajana, joiden 

välillä yksilö kokee suurta jännitettä. Moona yrittää ylläpitää opinnoissaan tietynlaista kuvaa 

itsestään, joka sopii paremmin opettajuuteen. Omien tunteiden rehellinen osoittaminen on 

Moonalle luokanopettajakoulutuksessa lähes mahdotonta.  

Sen lisäksi, että Moona kertoo, että joutuu piilottamaan jotakin piirteitään, hän kertoo koke-

muksistaan opintoryhmistä. Ryhmään kuulumattomuus hankaloittaa oman luonnollisen ole-

muksen esilletuomista, sillä ei ole turvallista, tuttua ympäristöä tai porukkaa. Hän ei ole opis-

kellut kotiryhmänsä mukana, vaan käy kursseja muiden ryhmien mukana. Uuden kurssin alka-

essa hän usein pitää itsellään loitolla ja tarkkailee tilannetta:  

”Mää oon täysin hiljaa ja kattelen sitä toimintaa tosi tarkoin, enkä mää esimerkiksi lähesty ketään 

(..) millään tavalla. Se on tosi huono juttu täällä, että mää oon periaatteessa se joka odottaa että 

joku toinen tekee aloitteen --- Mää hakeudun mahdollisimman lähelle ovea, kauas, yksin, nurk-

kaan johonkin ja mää en ota minkäänlaista kontaktia, mää en vastaa kysymyksiin vaikka mulla 

olisi hirveesti ajatuksia mitä haluaisin jakaa, mutta mää todennäköisesti, mulla menee aikaa ennen 

ku mää aukaisen suuni.” 

Moona on oppinut pitämään itsensä etäällä muista ihmisistä suojellakseen itseään ja omaa haa-

voittuvuuttaan. Moona kertoo, että hän on hyvin tarkka havainnoimaan ympäristöään ja dyna-

miikkaa, mikä ryhmissä vallitsee. Hän arvioi, kenen luokse voi mennä ja kenen ei: 

 ”Etsin ryhmiä, jotta mää nään että ketkä on niitä kaveriporukoita mihin ehkä uskaltaa mennä, 

mihin ei. Saatan ettiä sieltä semmosen jonka mää nään joka on yksin ja ehkä hivuttautua pikku-

hiljaa (naurahtaa) kurssin edetessä.” 

Välillä Moona lähestyy yksittäisiä opiskelijoita, jotka vaikuttavat turvalliselta. Turvallisen ryh-

män kanssa Moona kertoo olevansa aktiivinen ja keskusteleva – mutta hän on hyvin tarkka, 

milloin ja kenen kanssa hän voi avata suunsa:  

”Siinä vaiheessa, kun mää huomaan että siellä esimerkiksi en saa jotenkin negatiivisia huokauksia 

ja sun muita aukasen joskus suuni. Sitten se on semmonen että mut pitää hiljentää loppuvai-

heessa.”  

Kun hän kokee olonsa turvalliseksi jossakin ryhmässä tai luokassa, hänen suojakuorensa mur-

tuu nopeasti. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin kertoo myös, että hän saattaa kasvattaa suo-

jakuoren uudelleen päällensä ja sulkeutua taas. Riskin tullessa liian suureksi Moona suojelee 
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itseään, ettei tule haavoitetuksi ryhmissä. Moona kertoo tiedostavansa oman käyttäytymisensä 

ja sen, että se on hänen normaali toimintamallinsa:  

”mää mieluummin (tauko) otan varman päällä ja oon hiljaa ja huomaamaton, kuin ehkä otan riskin 

siitä, että mää ärsytän jotakin toista.”  

Moona pohtii, että hänen pelkonsa, että hän ärsyttäisi jotakuta, on usein turha. Siitä huolimatta 

hän jatkaa itsensä hiljentämistä varmuuden vuoksi välttääkseen konflikteja. Hänen sulkeutumi-

sensa on usein ryhmäkohtaista – joissakin hän sulkeutuu enemmän, esimerkiksi silloin, jos hän 

tietää, ettei ryhmä halua, että keskustelu olisi vapaata ja kukin saisi olla mitä mieltä haluaa, ja 

ilmaista myös sen.  

Juutilainen ja muut (2018) korostivat kotiryhmien merkitystä erityisesti opettajaopiskelijan toi-

mijuuden kehittymisen kannalta. Ryhmän kiinteys vaikuttaa siihen, miten aktiivisesti opiskeli-

jat voivat ilmaista mielipidettään. Toisaalta, jos opiskelija ei koe yhtenäisyyttä ryhmän kanssa, 

mielipiteen ilmaisu voi olla haastavampaa.  Opettajaopiskelijan ryhmään kuulumisen tuntee-

seen vaikuttaa ryhmän emotionaalinen turvallisuus. (Juutilainen ym. 2018, 123–124.) Moonan 

kohdalla vaikuttaa siltä, että oman kotiryhmän puuttuminen vaikuttaa hänen toimijuuden koke-

mukseensa muissa ryhmissä. Hän joutuu tietoisesti pohtimaan, milloin hän voi ilmaista itseään. 

Luonnollinen oleminen on siten haastavaa ryhmissä. Yksilö voi pelätä oman koskemattomuu-

den puolesta, mikäli ryhmä ei ole emotionaalisesti turvallinen (Eteläpelto 2008, 228). Moona 

kertoo olevansa herkkä ympäristönsä aistija, jolla on tuntosarvet pystyssä. Hän tarkkailee ryh-

män dynamiikkaa senkin perusteella, kuinka turvallista niissä on emotionaalisesti. Mikäli vaa-

ran merkkejä on ilmassa, Moona toimii varman päälle ja on hiljaa. Hiljaisuudella hän varmistaa, 

ettei ärsytä ketään ja tule loukatuksi. 

Moona arvelee, että hänen varautuneisuutensa ja sulkeutumisensa johtuu kouluajoista. Moona 

on oppinut lapsuuden ja nuoruuden kokemustensa kautta tietyn tavan lukea ympäristöään – 

hänen emotionaalinen ymmärtäminen on rakentunut hänen elämänhistorian ja vuorovaikutus-

suhteiden kautta (Hargreaves 2000, 815). Omina kouluaikoinaan hän tuli varovaiseksi siitä, 

mitä voi sanoa ja missä, jotta hän välttäisi kiusaamistilanteet. Hänen kuvailemansa kouluaiko-

jensa ”kaksinaistoiminta” jatkuu siis edelleen yliopistossakin – hän korostaa omia positiivisia 

puoliaan ja painaa negatiivisina piirteinä pidettyjä piiloon. Moonan mukaan hän ei kuitenkaan 

usko, että luentosalissa joku hyökkäisi suoranaisesti hänen kimppuunsa. Vaikka mitään ei vält-

tämättä voisi tapahtua, niin hän yrittää lukea muita:  
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”mulla on ehkä antennit liian pystyssä välillä, mää ylitulkitsen kaiken ja helposti tulkitsen nega-

tiiviseksi itseäni kohtaan, siitä on tullu semmonen suojautumismekanismi.” 

Kysyessäni onko hän kokenut konflikteja opiskeluryhmissä, hän pohtii hetken ja vastaa, ettei 

ole oikeastaan kokenut mitään selkeää konfliktia: 

”ei ne oo ollu mitään suoranaisia, ei kukaan oo sanonu mulle inhottavasti tai mitään, mutta mää 

nään että ne närkästyy tai huokailee, pyöritteleen silmiään, semmosta vähän lapsellista reagointia, 

joka on kuitenkin melko yleistä aikuisillakin. Sitä oon kokenut. Ne on ollu ne isommat konfliktit.” 

Reagointia voidaan tarkastella vallan näkökulmasta, sillä myös opettajaopiskelijoiden kotiryh-

missä ilmenee valtasuhteiden verkostoja. Eteläpelto ja Lahti (2008, 239) totesivat tutkimukses-

saan, että valtasuhteita ilmenee kaikenlaisissa ryhmissä. Moonan kohtaamat konfliktit ovat hie-

novaraisia merkkejä, joiden avulla muut opettajaopiskelijat ovat ilmaisseet tyytymättömyyttään 

Moonan puheenvuoroille hänen kertomuksensa mukaan. Hienovaraiset merkit voivat olla huo-

kauksia tai silmien pyörittelyä, kehon kielellä ilmaistuja kommentteja. Moonan taito lukea 

muita ihmisiä herkästi vaikuttaa siihen, että hän hiljentää itseään tietoisesti – toisaalta fyysisillä 

eleillä voidaan pyrkiä hiljentämään toinen. Lassila, Jokikokon, Uiton ja Estolan mukaan (2015) 

hiljentäminen toimii opettajaopiskelijoiden keskuudessa keinona ikävien puheenaiheiden ohit-

tamisessa erityisesti tunteisiin liitettynä. Opettajaopiskelijat pyrkivät pitämään ryhmätilanteita 

tasapainossa hallitsemalla sekä omia että muiden tunteita ja tunneilmaisuja (Lassila ym. 2015, 

165). Moonan kertomuksessa ei tule esiin, mitkä puheenaiheet ovat aiheuttaneet hiljentämiseen 

tarpeen ja onko kontrollointi osoitettu koko ryhmää kohtaan vai vain Moonaa. 

Myös Moonan oma herkkyys ja omien sanojensa mukaan ”tuntosarvien” käyttäminen aiheuttaa 

sitä, että hän lukee asioita negatiivisesti ja uhkana itseään kohtaan. Moona arvioi ympäristöään 

omien elämänkokemustensa muodostaman emotionaalisen ymmärtämisen valossa – muiden ih-

misten tarkalla aistimisella ja heidän tunnetilojen lukemisella hän arvioi, onko hänellä turval-

lista olla oma itsensä. Virtasen (2013) mukaan kyky lukea omia tunneviestejään on kytköksissä 

omien tunteiden merkityksestä itseen. Itsetunnolla on merkitystä siinä, miten yksilö voi vas-

taanottaa palautetta ja kritiikkiä. (Virtanen 2013, 208.) Moonan oleminen opiskelijaryhmissä 

on ajoittain haastavaa, sillä hän lukee muita negatiivisten koulukiusaamiskokemusten kautta ja 

on valmis suojaamaan itseään pelätyiltä hyökkäyksiltä. Hän lukee muiden opiskelijoiden hil-

jaisuuden ja hienovaraiset merkit negatiivisena palautteena häntä kohtaan, mikä ei tue hänen 

itsetuntoaan. Palaute vaikuttaa itsetuntoon (Kelchtermans 2009, 262). 
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Omakuvan ottaminen ryhmätyönä 

Moonan tuoma omakuva on opintojen aikana kuvataiteen ryhmätyönä tehty toisinto Hugo Sim-

bergin vuonna 1896 valmistuneesta maalauksesta ”Tienhaarassa”. Siitä tuli omakuva vasta ku-

vaustilanteessa ja hän kertoo, että ajatus alkuperäisestä teoksesta on liikkunut paljon kauemmas. 

Eettisistä syistä olen peittänyt omakuvista kasvot valkoisella merkillä vähentääkseni tutkimuk-

seen osallistuneiden tunnistettavuutta. Moona kertoo saaneensa vaikuttaa paljon kuvan sisäl-

töön ja huomanneensa kuvauksen aikana, että siihen tuli enemmän sisäisiä merkityksiä kuin 

mitä ryhmässä alun perin ajateltiin. Opiskelijaryhmä muokkasi teosta maallisempaan suuntaan 

tulen ja veden elementtien kautta. Moonan mukaan enkeli ja piru, jotka alkuperäisteoksessa 

ovat, olivat liian uskonnollisia hänen mielestään. Moona kertoo, kuinka kuvausprosessin aikana 

hän sai paljon vaikuttaa lopputulokseen, ja koki että se kuvasi hänelle merkityksellisiä asioita: 

”Se lähti siitä liikkeelle kuinka oma persoona ja kaikkien persoona, että siinä on niin monta puolta. 

Me valittiin sitten perinteisemmät, maalisemmat, vesi ja tuli, jotka toisaalta sitten symboloi niinku 

omaa luonnettakin, siellä on toisaalta herkkyys ja toisaalta tosi semmonen voimakas.” 

Valokuvauksen aikana Moona oli miettinyt paljon itseään ja omaa taustaansa, ja kertoo voi-

makkaasta tunteestaan liittyen hänen olemiseensa luokanopettajaopinnoissa:  

Kuva 1: Tienhaarassa 
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”Mää ite sitä aika paljon prosessoin tossa, ja siinä tuli paljon henkilökohtaisia, niinku, omaan 

taustaan ja vaikeuksiin, ja (.) (huokaisee) tämmösiin liittyvää. Välillä tuntuu että revitään kahtia. 

Kerta kaikkiaan on vaan, ja sitten itekkin repii että mitä voi näyttää ja mitä ei voi näyttää ja (..) 

mitä ehkä peittelee toisaalta iteltään ja yrittää jollain toisella (.) piirteellä (.) kompensoida tai pii-

lottaa niitä vaikeita ja muuta.” 

Moonan pohdinta kaksinaisuudesta voi ilmaista hänen sisäistä jännitettään eri identiteettien vä-

lillä, jota tutkivat Beijaard, Meijer ja Verloop (2004) sekä Pillen, Beijaard ja van Brok (2013). 

Beijaard ja muut (2004, 122) avasivat jännitteiden tarkoittavan konfliktisia tunteita opettaja-

opiskelijan eri identiteettien välillä. Identiteettien välillä voi olla ristiriitoja esimerkiksi tuntei-

den, arvojen ja uskomusten näkökulmasta (Pillen ym. 2014, 3). Aikaisemmin Moona nosti esiin 

omien piirteidensä piilottamisen, ja toisaalta positiivisuuden korostamisen. Moonan kokemus 

kaksinaisuudesta voi viitata sisäiseen jännitteeseen, jossa oman persoonallisen identiteetin omi-

naisuudet ja malliopettajuuden ominaisuudet eivät vastaa toisiaan. Moonan kertomuksessa mal-

liopettajuus näyttäytyy ihannekuvana, johon hänen tulisi muokkaantua. Erityisesti hänen men-

neisyyden vaikeat kokemuksensa ovat sellaisia, mitä hän pyrkii peittämään sekä muilta että 

itseltään, koska se ei sovi malliopettajuuteen. Moona kokee voimakkaita tunteita ja jännitettä 

ristiriidan vuoksi.  

Kuvaustilanteessa Moona ei ollut ensimmäinen rientämässä kuvattavaksi. Ryhmässä kaikilla 

muilla oli jokin syy, minkä vuoksi he eivät voineet olla kuvattavana. Lopulta kuvattavana ole-

minen oli ihan sattumaa, ja hän kertoo sen johtuneen vain siitä, että hän oli ainoa, joka ei ollut 

ehtinyt sanoa, ettei halua olla kuvattavana. Haastattelutilanteessa hän sanoo olevansa kuitenkin 

kiitollinen, että oli mallina. Kuvausprosessista Moona kertoo, että hänellä oli melko vahva visio 

siitä, minkälaisen hän halusi kuvasta tulevan. Hän kuitenkin päätti, ettei ota tilanteessa ohjia: 

”Mää sitten päätin että mää vapaudun sen verran että annan ohjakset muille, että mää oon vaan 

(.) kuvattavana. Se oli aika haastavaa aluksi (.) jotenkin, mulla oli tosi suojaton olo.”  

Moona kuvailee, kuinka hän joutui riisuutumaan, jotta hänen ihonsa saatiin maalattua. Hän ker-

too kokeneensa olevan melko alastomana, mutta ryhmän ansioista hän pystyi rentoutumaan. 

Moona kertoo, kuinka kuva kertoo myös hänen olemuksestaan ja olemisestaan ylipäätään yli-

opistolla. Visuaalinen muoto kuvastaa hänen henkilökohtaista tunnettaan.  

”Saattaa yhtäkkiäki olla samaan aikaan toisaalta hirveen murheellinen siitä, että on yksin täällä, 

mutta sitten toisaalta, ei se toisaalta mua haittaa, ja mä oon tosi positiivinen siitä huolimatta. ”  
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Omakuvan äärellä Moonan yksinäisyyden tunne tulee esiin – samaan hengenvetoon hän kui-

tenkin sanoo, että hän on positiivinen siitä huolimatta. Samalla kun hän kertoo voimakkaasta 

tunteesta, hän pyrkii tasapainottamaan kertomustaan korostamalla positiivista tunnetta. Myös 

kuva kertoo siten Moonan mukaan hänen kaksinaisuudestaan. 

”Mulla on hyvin vahvasti näkyy kaksi puolta itessä, kaikessa mitä mää teen -- mä oon hyvin 

tilannesidonnainen miten mää käyttäydyn esimerkiksi, mitä mää annan toisille itestäni.” 

Kuvassa olevat tuli ja vesi ovat elementteinä merkittävässä osassa valokuvassa. Moona pohtii, 

että tuli viittaa usein vihan tai aggressiivisuuden tunteeseen. Moonan mielestä tuli voi kuitenkin 

kuvata muutakin:  

”Mää koen että se on valtava palo joka sisällä on, ja musta tuntuu että mut on tukahdetettu tosi 

monta kertaa opettajan toimesta, että jos innostuu jostain hulluna, niin se on helposti semmosta 

että se pitää silotella tai lieventää. Jotenki se että antaa räiskyä jos on joskus epämiellyttävää tai 

äänekästä, niin onko se niin vaarallista?”  

Moona pohtii, kuinka hänen on pitänyt hillitä voimakkaita tunteitaan kuten innostusta kouluai-

koinaan. Hän kyseenalaistaa hänelle opetettua normia kysymällä, onko voimakkaiden tunteiden 

ilmaisu muka vaarallista? Kuvan äärellä hänen toimijuutensa tulee esiin kyseenalaistamisen 

kautta, sillä myös normien rikkominen on toimijuutta (Lipponen & Kumpulainen 2010, 339). 

Moona ei avaa kertomuksessaan herkkyyden toista puoltaan, ”tulta”, mutta se voidaan tulkita 

aktiivisuudeksi tai voimakkaaksi tunteellisuudeksi. Toisaalta se voisi kuvata hänen tempera-

menttiaan ja sitä, että hän innostuu herkästi.  

Toinen kuvassa oleva elementti, vesi, erityisesti kyyneleiden ja itkun muodossa, kuvastaa si-

sintä, joka nousee pintaan, jos ihminen joutuu tukahdutuksi liian usein. Vesi kuvaa Moonan 

herkkyyttä ja haavoittuvuutta.  

”Sitä helposti päästää omaa sisintään katoamaan, se on helpompi hiljentää ja muut on tyytyväisiä 

ja siinä helposti kadottaa omia ominaisuuksiaan tai minuuttaan, jota jollain toisella tavalla voinu 

sitten antaa palaa, roihuta, olla valloillaan.”  

Sininen vesivirta loppuu käteen, joka on kupin muodossa. Se on kuppi, joka kerää valutetut 

kyyneleet, joka kuvastaa sitä, kuinka on tärkeää, että joku huomaa ja on ottamassa vastaan va-

lutetuita kyyneleitä:  

”Voi olla myös luottamus siihen, että jos päästää itsestään jotakin virtaamaan, niin ehkä joku 

kerää, ettei se vaan valu pois, vaan siellä on joku, joka ottaa vastaankin.”  
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Jos ympäristö on turvallinen ja toinen ihminen on vastaanottavainen, haavoittuvuuteen on mah-

dollisuus ja se mahdollistaa yhteyden rakentamisen ihmisten välille (ks. Lasky 2005). Moonan 

mukaan nämä elementit, tuli ja vesi, ja niiden edustamat ominaisuudet näkyvät myös lapsissa 

ja että hän toivoo, että opettajalla olisi kyky nähdä ne.  

”Lapsikin voi olla yhtä aikaa roihuta tuolla tavalla, ja sitten taas vuotaa ja valua ja kadota hetkestä, 

että se on hyvin paljon siitä opettajan herkkyydestä kiinni, että kumpi noista pääsee enempi.” 

Moona kertoo, että opettajan pitäisi olla valmis vastaanottamaan monenlaisia tunteita – tulevat 

ne sitten oppilailta tai itseltään. Kyyneleet keräävä kupin muodossa oleva käsi edustaa turvaa. 

Moona kertoo, että riippuu paljon ympäristöstä, miten ihmisen ominaisuudet näyttäytyvät. Ih-

minen voi osoittaa tunteitaan voimakkaasti tai hiljentää niitä – toisessa ympäristössä taas eri 

tavoin. Moona kertoo, että yksilöiden käyttäytymisen taustalla on usein joku opittu tapa tai että 

joku asia ympäristössä saa yksilön käyttäytymään tietyllä lailla.  

”Joku ominaisuus, joka voi käyttäytyä kummalla tavalla tahansa, riippuen siitä mikä on esimer-

kiksi vastaanotto ympäristössä, että voiko sen jotenkin päästää valloilleen, jolloin se ois tuossa 

liekissä, vai onko se semmonen joka pitää sammuttaa ja päästää valumaan pois, se voi olla yksi 

asia jolla on molemmat.”  

Omakuvassa Moonalla on silmät kiinni. Päätös pitää silmiä kiinni teki kuvasta Moonan mukaan 

enemmän anonyymimmän.  

”Se ajatus mikä tuossa taustalla on, ettei se ole vain minä. Toisaalta halusin myös silmät kiinni, 

sillon koen, että mää olen huomattavasti niinku haavoittuvampi kun on niin sanotusti sokkona. 

Sitten on vielä keho paljaana. Siitä tuli semmoinen alastomuus.”  

Silmien sulkeminen vahvistaa muita aisteja. Kuvassa silmien sulkeminen merkitsi Moonalle 

myös hänen haavoittuvuutensa nostamista esiin. Silmien sulkeminen tuotti kuvan merkityksen 

muuttamisen lisäksi Moonalle tilanteessa myös uuden tilanteen opinnoissa.  

”Mää olin melkein 1,5 tuntia avaamatta silmiä ettei noi leviä nuo liekit ja nuo maalaus, ja mää 

olin sen kokoajan silmät kiinni vaikka mua ei kuvattukaan, mutta niin kauan ku me oltiin varmoja 

että sieltä tuli hyvä kuva.”  

Moona kertoo, että kuvastilanteessa ihmiset liikkuivat hänen ympärillään ja myös ryhmän ul-

kopuolisia ihmisiä, esimerkiksi opettaja, oli käynyt katsomassa kuvaustilannetta. Vaikka hän 

oli tilanteessa haavoittuvaisessa asemassa, hänellä ei ollut epävarma olo.  
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”Siitä huolimatta mulla oli hyvin semmonen hyvä tunne, ja se oli aika uus tunne itseasiassa mitä 

harvemmin kokee. Mää olin hyvin sinut itseni kanssa ja sen maalaamisen (naurahtaa) kanssa. Just 

se että tuntuu että pystyy luottamaan siihen että ottaa ohjeita vastaan ja joku kävi aina koskemassa 

ja kääntämässä mua ja pyörittelemässä mun päätä ympäri. Se oli uus kokemus. Se oli tosi mu-

kava.”  

Moonalle valokuvattavana olo oli uusi kokemus, mutta sitä merkityksellisempänä oli hänen 

kokemuksensa pienryhmätyöskentelystä muiden luokanopettajaopiskelijoiden kanssa. Luova 

yhteistyö vaatiikin emotionaalisesti turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin (Eteläpelto & 

Lahti 2008, 228), ja Moonan kertomuksen mukaan hän koki tilanteen jopa terapeuttisena. Hän 

koki, että hän pystyi luottamaan muihin ryhmän opiskelijoihin täysin.  

”Mulla oli toisaalta tosi varma olo (.) itsestäni mutta toisaalta vielä varmempi olo niistä muista, 

oli semmonen olo, että mää pystyn luottamaan ihan täysin tässä tilanteessa. Se kuvaustilanne oli 

mun mielestä tosi terapeuttinen ja se oli ihana kun sehän tuntu ihan kasvohoidolta kun joku silitteli 

ja silleen, ja se oli kamalan kivaa toi maalaaminen mutta varsinkin se kuvaaminen kun oli vaan 

silmät kiinni ja mää vaan oon tässä sokeana ja mää en voi juuri tehdä muuta kuin istua ja luottaa 

siihen että muut hoitaa hommansa, eikä tee pilaa mun kustannuksella.” 

Tilanteessa Moona olisi voinut myös vetäytyä suojellakseen itseään, mutta Moona luotti sekä 

itseensä että muihin luokanopettajaopiskelijoihin. Kuvan nähdessään Moonan luottavainen 

tunne vahvistui – muut ryhmäläiset olivat tehneet, kuten hän oli pyytänyt. Omakuvan ottaminen 

oli Moonalle kriittinen tapahtuma (ks. Uitto ym. 2015), käänne hänen kertomuksessaan, joka 

vaikuttaa hänen kertomaansa identiteettiinsä voimakkaasti. 

”vaikka mää olin ihan täysin jotenkin (..) aseeton. Tämä oli semmonen luottamusharjoitus, se 

onnistu. --- Tämä oli varmasti semmonen hetki joka jää mieleen. Paljon hyviä kokemuksia on 

täältä, en vois sanoa että ois kamalasti semmosia negatiivisia kokemuksia opinnoista, mutta tää 

oli selkeesti, nousi semmoisena tosi positiivisena asiana, semmonen uudenlainen juttu joka ko-

hotti itsetuntoa valtavasti.”  

Moonan kokemus kuvattavana olemisesta nousee hänen kertomuksensa kriittiseksi tapahtu-

maksi (ks. Uitto ym. 2015), eräänlaiseksi käännepaikaksi, jossa hän näki itsensä hyvänä. Erä-

vaaran mukaan omakuva ja sen kanssa keskustelu voi muotoutuva kääntöpisteeksi, jossa oival-

letaan jotakin itselle merkityksellistä (Erävaara 2011, 35). Moonan omakuva on hänelle erittäin 

merkityksellinen juuri sen takia, että hän pystyi vapautumaan identiteettiin liittyvistä voimak-

kaista jännitteistä omakuvaustilanteessa. Hän pystyi olemaan oma itsensä tilanteessa. Martin ja 
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Spence (1986, 172) puhuvat itsensä uudelleen asemoimisesta, minkä omakuvat voivat mahdol-

listaa. 

Opettajien itseymmärrys nähdään rakentuvan vuorovaikutuksessa muiden opettajien kanssa 

(Uitto, Kaunisto, Kelchtermans & Estola 2015, 14). Moona koki, että hän tuli nähdyksi tilan-

teessa haavoittuvuudesta huolimatta. Savolainen (2009, 219–220) nostaa esiin nähdyksi tule-

misen kokemuksen todistavan kuvattavalle, että hän on arvokas. Moona tuli kuvaamisen kautta 

näkyväksi ja hänen voimakkaat jännitteiset tunteet purkautuivat tilanteessa. Moona kertoo, että 

olisi toivonut tilanteen olleen jo aikaisemmin opintoja, sillä hän sai siitä niin paljon voimaa 

itselleen.  

Hän kertoo myös, että kuvataiteen sivuaine oli hänelle todella tärkeä kokemus. Kuvataiteen 

sivuaine on ollut hänelle paikka, jossa hän on pystynyt olemaan vapaammin oma herkkä itsensä 

ja se on tukenut hänen itsetuntoaan. 

”On pystyny enemmän näkemään itsensä paremmassa valossa, jotenkin normaalimpana kuin mitä 

on ajatellu, on pystyny jotenkin vapautumaan enemmän.”  

 

Tulevaisuus opettajana 

Kysyessäni opiskelujen aikaisen ulkopuolelle jättäytymisen merkityksestä opettajana olemi-

seen tulevaisuudessa, Moona kertoo, ettei näe sillä olevan yhteyttä opetustyöhön luokkahuo-

neissa. 

”Sillä on enemmän vaikutusta näihin mun opintojen mielekkyyteen ja mukavaan olemiseen, joka 

vaikuttaa, latistaa ja tulee, ettei oo niin itsevarma, se syö sitä -- ne on kaksi eri maailmaa, koska 

nämä on vertaisia täällä, niin tämä ehkä lähentelee, tulee semmoset koulukiusaamisasiat mieleen, 

ja ne jollain tavalla niitä muistuttaa koska me ollaan, vaikka ei olla samanikäisiä mutta ollaan 

samassa vertaisryhmässä.”  

Moona kertoo, että opettajana hänellä on erilainen asema, jolloin hän suhtautuu oppilaisiin eri 

lailla. Vertaisryhmät taas tuovat välillä koulukiusaamisen kokemuksia esille. Moona siis ase-

moi itsensä opinnoissa eri tavalla kuin koulumaailmassa – yliopisto-opinnoissa hän kokee ole-

vansa enemmän opiskelija ja peilaa kokemuksiaan omaan kouluaikaansa, kun taas luokkahuo-

neessa hän asemoituu opettajaksi, jolla on eri rooli suhteessa oppilaisiin. Oppilaiden kanssa 

toimiessaan hän on asemassaan turvassa – vertaistensa kanssa hän palaa takaisin kiusaamisko-

kemuksiinsa. Konteksti siis vaikuttaa opettajaopiskelijoiden identiteetin asemointiin ja siihen, 
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mitä identiteettiä yksilö korostaa tilanteissa (Lee & Schallert 8016, 77). Moonan kertomuksessa 

hän siis kertoo identiteetistään eri asemista käsin, ”minä opiskelijana” ja ”minä opettajana”.  

Moona kertoo, että hän on työyhteisöissä samanlainen konfliktinvälttelijä kuin opettajankoulu-

tuksessa. Hän tekee samanlaista analyysia muista ihmisistä ennen kuin aukaisee suunsa myös 

työpaikoilla. Moona miettii omaa haavoittuvuuttaan tulevaisuuden vuorovaikutustilanteissa. 

”Todennäköisesti se on se opettajanhuone semmonen joka mua ehkä pelottaa.”  

Hän pohtii, että hänen opiskeluaikojensa ulkopuolelle jättäytyminen jatkuu varmaan opintojen 

jälkeenkin.  

”Ehkä se on työelämässä sitten vastassa ihan samanlainen että mää jättäydyn eka ulkopuolelle, 

tarkkailen sitä tilannetta ja mää ehkä haen sieltä sen turvallisen ryhmän, jonka sisällä pystyy ole-

maan ja sanomaan omat ajatukset ääneenkin.”  

Työpaikkojen sisäisistä suhteista ja samankaltaisista tilanteista hänellä on kokemuksia esimer-

kiksi sijaisuuksista. Hän kertoo, että kokee opettajanhuoneet samanlaisina ympäristöinä kuin 

koululuokat:  

”siellä on samalla tavalla kiusattuja ja kiusaajia ja mää ajattelen että mää meen valmiiksi niin että 

mää suojelen itseäni viimeseen asti. Mieluummin jättäydyn siitäkin pois vaikka sitten koko tilasta 

pois jos se vaatii ja mää oon siihen valmistautunut etukäteen (naurahtaa).” 

Moonan kertomuksessa nousee esiin, kuinka yksilö konstruoi omaa tulevaisuuttaan menneisyy-

den kokemusten perusteella (Hamman ym. 2010, 1357). Erityisesti negatiiviset kokemukset 

määrittelevät mielikuvaa tulevaisuudesta ja Moonalle on muodostunut negatiivinen mahdolli-

nen minä (Markus & Nurius 1986, 954–955). Mielikuvissaan hän suojelee omaa haavoittuvuut-

taan ja ajattelee, että on valmis jättäytymään kokonaan mahdollisista uhkaavista tilanteista pois. 

Emotionaalisesti turvallisen ympäristön uupuessa ihminen voi vetäytyä tilanteista kokonaan 

(Lasky 2005, 901). Opettajaidentiteetin rakentumisen taustalla ovat lapsuuden ja kouluvuosien 

kokemukset, joita opettajankoulutuksen aikana opitut asiat ja käsitykset eivät pysty helposti 

muuttamaan (Vuorikoski & Törmä 2004, 9). 

Pelostaan huolimatta hän sanoo, että opettajien välinen yhteistyö on tärkeää, mutta työssään 

hän kertoo lapsien olevan tärkeämmässä asemassa oman työnsä kannalta. Tulevaisuudessa 

Moona ajattelee haluavansa olla herkkä opettaja ja näkee oman herkkyytensä olevan opettajana 

vahvuus. 
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”Mun mielestä, itse haluaisin että olisin onnistunut työssäni ja voisin sanoa olevani hyvä opettaja 

(.) jos kykenis olemaan tosi herkkä. Siihen mää ajattelen että mulla on tosi vahvuus, ehkä vähän 

liiankin, siihen että mää aistin ympäristöä kokoajan, mää aistin nopeesti kaikki tunnetilan muu-

tokset mä sieltä huomaan ja muut, mutta sitä se ehkä vaatiikin se opettajan työ että kykenee kuu-

lemaan kaiken senkin mitä ei sanota ääneen luokassa.”  

Moonan kertomuksesta tulee esille Laskyn (2005, 913) tekemä huomio: opettajien ollessa avoi-

mia ja aitoja he luovat luokkaan ilmapiirin, jossa on turvallista oppia. Opettajan työ on perus-

tavanlaatuisesti haavoittuvuuteen sidoksissa (Lasky 2005, 901). Moonan identiteettiä määrittää 

hänen herkkyytensä ja tuntosarvien käyttö, ja hän näkee sen itselle eräänlaisena voimauttavana 

asiana opettajaidentiteetin näkökulmasta. Hän kokee, että voi herkkyytensä avulla nähdä oppi-

laansa ja heidät kokonaisina, tuntevina yksilöinä. Kertomuksensa aikana Moona tulee ikään 

kuin sopuun omaan identiteettinsä kanssa – hänen suuri herkkyytensä muuntautuu hänelle vah-

vuudeksi ja identiteetin kulmakiveksi, joka tukee hänen opettajuuttaan. Opettajuus on Moonalle 

ensisijaisesti kasvattajuutta.  

”Totta kai kaikkea tiedollisia, taidollisia tavoitteita mitä pitäs pystyä siirtämään mutta ne tulee 

toissijaisina kokoajan mun mielestä. Opettaja on kasvattaja ennen kuin se on opettaja mun mie-

lestä.” 

Moona kertoo, että haluaa luoda turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luokkahuoneessa. 

Hän kertoo haluavansa näyttää oppilaille, että on valmis kuuntelemaan – vaikka lapsi ei sanoi-

sikaan mitään, hän silti kuuntelee. Turvallisen olemuksen lisäksi Moona kertoo, että haluaisi 

olla pystyssä kulkeva aikuinen ja välillä vähän tunkeilevakin. Hänen mielestään on erittäin tär-

keää, että huomioi myös lapset, jotka näyttävät päällisin puolin hyvinvoivilta. Hän kertoo, että 

hänen omat kokemuksensa kouluajoilta vaikuttavat erittäin paljon: 

”haluais että ei ite tee opettajana sitä virhettä että katsoo lapsia päällisin puolin että kuka näyttää 

hyvinvoivalta ja kuka ei ja kuka sanoo että on hätä tai jotain muuta. Voi olla että sillä on kaikista 

suurin hätä joka näyttää kaikista hyvinvoivimmalta. Oppis näkemään ja kuulemaan semmoset 

asiat, ettei vaan alkais missään vaiheessa suorittamaan sitä työtehtäväänsä silleen laput silmillä.”  

Omaan kokemukseensa viitaten Moona kertoo, että lapset usein suojelevat itseään tai vanhem-

piaan tai haluavat miellyttää opettajaa, eivätkä siksi ole täysin vilpittömiä omista tunteistaan. 

”Se pyörii niin kuin tuuliviiri mitä mää minäkin päivänä näytän muille, jotenkin sen pystyis huo-

maamaan niissä lapsissa ettei ne välttämättä ole todellakaan sitä miltä ne näyttää -- Kukaan meistä 

ei oo vaan sitä yhtä, kaikilla on enempi siellä pääkopassa, jonka toivois muittenkin näkevän 

vaikka ei sano sitä ääneen.” 
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Opintojen aikana Moona kertoo oivaltaneensa, että vaikka hän on herkkä ja hänen menneisyy-

dessä on vaikeita kokemuksia, ne voivat vahvistaa hänen opettajuuttaan vastoin hänen aikai-

sempaa käsitystä. Hän kertoo, kuinka oman itsetuntemuksen avulla hän tiedostaa omat vahvuu-

tensa (ks. Virtanen 2013). 

”Mää ehkä aikasemmin näin mun taustan, lapsuuden vaikeudet ja koulussa kohdatut vaikeudet 

puutteena tai semmosena että se on syytä laittaa sivuun, ja jotenkin rakentaa jotakin uutta siihen 

päälle, joka on sitten se minä, mutta ehkä sitten täällä, ehkä sitä on aikuistunut tai prosessoinut 

kaikkea tapahtunutta (huokaisee lyhyesti), niin ajattelee että pystyy antamaan myös sen heikonkin 

myös opettajana. Jos ajattelee lapsia, niin pystyit näyttämään heille molemmat puolet, jotka on 

h(h)yvinkin erilaiset keskenään eikä se ole enään puute vaan ehkä vahvuus, kaikki mitä on ollu. 

Niin... Ehkä se on ollu vahvistava tekijä tämä "kaksisuuntaisuus””.  

Moonan kertomuksessa tulee esille se, kuinka kertoessaan tarinaansa hän kutoo ristiriitaisetkin 

elämän osat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, loppuhuipennukseksi. Elämän ristiriitaiset osaset 

järjestetään ymmärrettäväksi kertomukseksi (McAdams 2017, 43), jonka kautta oma asema 

omassa elämässä ja maailmassa nähdään tarkoituksenmukaisena ja merkityksellisenä. Hänen 

kokemansa jännitteet oman henkilökohtaisen identiteettinsä ja malliopettajuuden välillä pur-

kautuvat, kun hän ymmärtää kelpaavansa sellaisena, kuin hän on.  

5.2 Hannan kertomus 

Hanna oli haastattelun ajankohtana maisterivaiheen luokanopettajaopiskelija ja haastattelin 

häntä loppukeväällä 2018. Hän suostui haastatteluun mielellään ja haastattelumme kesti suun-

niteltua kauemmin. Hanna otti haastatteluun viisi valokuvaa eri aikakausilta ja pyysin häntä 

haastattelun alussa nimeämään kuvat. Ensimmäinen on lapsuuden kuva nimeltään ”Sinivuok-

koja kädessä”, joka on ainoa kotialbumikuva valokuvista. Neljä muuta valokuvaa on Hannan 

itse ottamia. Toisena on valokuva lukioajoilta, ”Hattu käsissä”, joka on otettu lukion kuvatai-

dediplomia varten. Kolmas valokuva on luokanopettajaopintojen alussa otettu puhelinselfie, 

jonka Hanna nimeää ”Tontuksi”. Neljäs kuva on luokanopettajaopintoihin liittyvä koulutehtä-

vänä otettu kuva nimeltään ”Sokea Maria”. Viimeinen eli viides valokuva on tuorein, edellisenä 

syksynä otettu valokuva ”Lehdet”. Omakuvat esiintyvät kronologisessa järjestyksessä aina kun-

kin elämän vaiheen yhteydessä. 
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Lapsuus ja nuoruus  

 

Omakuva 1: Sinivuokkoja käsissä 

Hanna kertoo olevansa kotoisin maaseudulta ja kasvaneensa luonnon keskellä. Hänen aikajär-

jestyksessä ensimmäinen omakuva näyttää myös luonnon merkityksellisyyden hänelle. Olen 

peittänyt myös Hannan kuvista kasvot anonymiteetin turvaamiseksi. Hanna kertoo, että ystä-

vien kanssa rakennettiin majoja ja leikittiin heppa- ja fantasialeikkejä. Mielikuvitus oli Hannan 

leikeissä keskeisintä – Hanna kertoo, ettei leikkeihin tarvinnut aina kavereita, sillä hänellä oli 

oma mielikuvituksensa. Kysyessäni kouluaikojen muistoista hän sanoo taiteen olleen tärkeää 

hänelle lapsuudesta saakka.  

”Taide on ollu sydämessä aina, se näkyy nyt ja se näky sillon. Mä oon pienen kyläkoulun kasvatti 

ja maaseudulta kotosin niin meillä oli 50 hengen koulu, siellä oppi hyvää yhteishenkeä ja sitten 

se näkyy tietysti (.), oli turvallista olla ja tunsi kaiken, koko koulun. Siellä oli näytelmiä ja taidetta, 

ulkoilua ja kaikkea semmosta. Kaikki mikä on mulle tälläkin hetkellä tärkeintä.” 

Taiteen lisäksi luonnossa oleminen ja liikkuminen on hänelle tärkeää. Hänen perheensä liikkui 

luonnossa paljon hänen lapsuudessaan ja he keksivät kaikenlaista tekemistä itse. Hanna kutsuu 

sitä ”seikkailuksi.” Hannan kertoessaan menneisyydestään, hänen kertomuksessa tulee esille 

paikka missä hän on kasvanut. Hänen lapsuuden kotipaikkansa sisältyy hänen vastaukseen ky-

symykseen ”kuka minä olen luokanopettajaopiskelijana?” Estolan ja Erkkilän (2007, 148) mu-

kaan myös opettajaidentiteetin perustana ovat paikka, ruumiillisuus ja elämän konkreettisuus. 

Hanna kertoo omasta lapsuudestaan konkreettisten esimerkkien kautta, kuten kuinka hänelle oli 

tärkeää taiteen tekeminen tai luonnossa liikkuminen. Näitä asioita arvostettiin myös kyläkou-

lussa, jossa hän pystyi toteuttamaan itseään yhdessä muiden kanssa. 
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Hanna kertoo viettäneensä hyvän lapsuuden sillä hänen perheessään ei ollut suuremmin ongel-

mia. Koulussa mahdollisissa kiusaamistilanteissa hän oli sivusta katsoja, eikä ollut itse kiusaaja 

tai kiusattu.  

”mää oon kasvanu pumpulissa, kaikki on ollu aika hyvin ja vanhemmat on edelleen yhessä ja sillä 

tavalla, aina on ollu rahaa ei oo ollu mitään... parisuhderiitoja, alkoholia, mitä nyt näitä suoma-

laisia yleisiä juttuja on. Erot, mitkä aiheuttaa lapsille traumoja -- en oo ollu ikinä semmonen että 

oisin kiusannu tai että oisin tehny ilkeyksiä koulussa tai rehtorin puhuttelussa, aina ollu semmo-

nen, tehny kaikki hyvin, pyrkiny... jos on ollu joku kiusaamistilanne niin on varmaan se sivusta 

katsoja.” 

Kertoessaan itsestään lapsena, jolla on asiat hyvin, hän vertaa itseään muihin ihmisiin ja heidän 

lapsuuden kokemuksiin. Hän kertoo, että kotiongelmat ovat yleisiä suomalaisten ongelmia ja 

aiheuttavat lapsille traumoja. ”Pumpulissa” kasvaminen voidaan lukea kertomuksessa olevan 

Hannan silmissä jopa epätavallista. Hän kertoo, että hänellä on ollut kaikki hyvin toisin kuin 

monella muulla. Myöhemmin kertomuksessaan hän pohtii myös pumpulissa kasvamisen etuja 

tai haittoja. 

”jossain vaiheessa pohdin sitä että onko siitä hyötyä vai haittaa kun on ite kasvanu pumpulissa 

keskellä maaseutua --- mut sitten toisaalta sää voit antaa niille lapsille joilla ei oo sitä pumpulia, 

niin sää voit antaa sitä pumpulia. (nauraa)” 

Kertomuksessaan hän pohtii oman lapsuuden kokemusten ja opettajuuden suhdetta – vaikka 

hän ei välttämättä voi ymmärtää kaikkia rankkoja asioita, mitä hänen tulevaisuuden oppilaat 

kokevat, hän voi tarjota turvallisuutta ja ”pumpulia”, mitä hän itsekin on saanut lapsena.  

Lukio ja hakeutuminen yliopistoon  

Omakuva 2: Hattu käsissä 
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Hanna kertoo, että hän aloitti lukion käymisen muutaman kymmenen kilometrin päästä kotoaan 

ja kulki sinne päivittäin bussilla. Lukiossa hänellä ei ollut enää samaa tuttua ja turvallista ym-

päristöä, jossa kaikki tuntevat toisensa kuten hänen peruskoulussaan. Lukion alussa uusien ih-

misten tapaaminen ja vieras ympäristö aiheutti hänelle paineita ja ajatuksia, että hänen pitäisi 

olla tietynlainen, sopia ”muottiin”. Myös hänelle lapsuudesta tärkeä luonto unohtui hetkeksi 

lukioaikoina.  

”Se on varmaan ollu lukion alussa semmonen muotti --- mää aloin törmätä muihin ihmisiin ja sit 

mä aloin peilaan itteäni muihin ja aina se, että oonko mää hyvä, ja se että jos joku toinen teki 

jonkun jutun että no, mää tein tämän ihan väärin tai, eli niin kuin muiden ihmisten kautta ja mui-

den sanelemana. Ja muiden muotissa. --- ei uskaltanu olla se oma ittensä.” 

Itsetuntoon liittyvä pohdinta nousee Hannalle merkitykselliseksi aiheeksi hänen kertoessaan 

nuoruudestaan. Uudessa ympäristössä ja uusien ihmisten keskuudessa hän vertaili itseään mui-

hin ihmisiin. Omaa minää määritellään toisten ihmisten kautta ja suhteessa heihin (Räsänen 

2015, 200). Ympäristön muutos näkyi myös siinä, miten Hanna kertoo kokeneensa itsensä: hän 

ei luottanut itseensä vaan vertaili itseään muihin ihmisiin. Yksilön vuorovaikutussuhteilla on 

merkitystä identiteetin rakentumisen kannalta (Akkerman & Meijer 2011, 309). 

Hanna kertoo, että Hattu käsissä -valokuva on omakuva, jonka hän oli ottanut Helene Schjerf-

beckin töistä inspiroituneena. Hän käytti valokuvaa myös osana lukion kuvataidediplomia. 

Myöhemmin hän käytti kuvataidediplomiaan luokanopettajakoulutuksen pääsykokeiden osaa-

misnäytteenä. Hannan mukaan valokuva kertoo siitä, kuinka hän pohti lukiossa tulevaisuuttaan. 

”Tässä kuvassa mää oon kääntyny pois siitä tulevaisuudesta ja mää rutistan tuota hattua ja (.) 

pähkäilen onko musta taiteilijaksi (naurahtaa)” 

Muistellessaan omakuvan ottamista ja lukioaikoja hän kertoo, että taide oli hänelle tapa ilmaista 

itseään. Hanna oli käyttänyt omakuvien ottamista oman minän ja identiteetin tutkimiseen ja oli 

omakuvan avulla yrittänyt ymmärtää itseään (ks. Mäkiranta 2008, 49).  Hanna kertoo omaku-

vissa näkyvän lukioaikojen epätietoisuus tulevaisuudesta ja omasta itsestä.  

”Ehkä tuo kuva on muutenkin semmosesta epämääräisestä ajasta, että lukiossa ei vielä tiennyt 

oikein mikä on ja mitä haluaa ja (.) sitten se taide oli keino että (.) millä sai itseään tuoda esille.” 

Lukioaikoina Hanna pohti paljon, mikä on hänen tulevaisuutensa suunta. Opettajaksi ryhtymi-

nen ei ollut hänellä ensimmäisenä mielessä. Valokuvassa Hannalla on lasittunut katse ja hän 

tuijottaa alaviistoon. Kasvot ovat ilmeettömät. Hanna kertoo, että nyt hän näkee kuvassa oman 
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katseensa tyhjänä. Hanna kertoo, että hän haaveili lukiossa mallin urasta ja siitä, että hän voisi 

ulkonäkönsä avulla tehdä esimerkiksi töitä. 

”Mulla on niin tyhjä katse tässä, Hatun rutistus -kuvassa. --- Ei niinku mitään päässä. (naurahtaa) 

--- Se on niin viimeisen päälle aseteltu ja yritetty saaha jotain tunnelmaa, ehkä se on, tuona aikana 

mää haaveilin jostakin mallin urasta ja jostakin muista ja siitä että ulkonäön kautta voi saada 

jotakin hommia.” 

Vaikka lukioaikoina mallina olemisesta tuntui saavan jotakin itselleen, niin nyt Hanna ajattelee, 

että kauneuden ihannoinnin tilalle on tullut jotakin muuta. Katsoessaan omakuvaa Hanna mää-

rittelee nykypäivän minäänsä – hän lukee kuvassa olevia signaaleja, erityisesti tyhjää katset-

taan, ja sanoo, ettei hän ole enää sellainen. Omakuvaamiseen liittyy mahdollisuus määritellä 

kuvan merkityksiä uudestaan ja kontrolloida niitä (Martin & Spence 1986, 174). Toisaalta oma-

kuva näyttää Hannalle sen, mitä tunteita hän oli käynyt läpi silloin. Savolaisen mukaan (2009, 

220) omakuvissa voi näkyä hylkäämisen kokemukset ja hylätyksi tulemisen tunne. Hannan ker-

tomusta Hattu käsissä -kuvista kerrottua kertomusta voi myös tarkastella siitä näkökulmasta, 

että lukioikäinen Hanna halusi tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. 

”Se oli sillon semmonen ihanne sillon. Sitte tuo on kuva siitä että mää oisin yrittäny jotakin sem-

mosta. Poseerausjuttuja. Ja siitä koki jotakin semmosta, tai sai ittellensä jotakin semmosta. Ny-

kyyän se on jotakin ihan muuta, että saa muihin, muut on tärkeimpiä kuin se, että kaikki katsoo 

mua. (naurahtaa)” 

Lukion jälkeen hän haki opiskelemaan ensisijaisesti luonnontieteitä yliopistoon ja muilla si-

joilla luokanopettajaksi useaan kaupunkiin. Ensimmäinen hakukohde ei kuitenkaan tärpännyt 

hyvistä ylioppilaspapereista ja ahkerasta opiskelusta huolimatta. Hanna kertoo, että häntä har-

mitti silloin paljon. Pian hän sai kuitenkin kuulla, että hän pääsi luokanopettajakoulutuksen 

pääsykokeisiin. 

”Mun vakava-pisteet riitti just siihen että pääsin tänne. Ja, sitten olin silleen että no, kai sitä voi 

kokeilla ja äiti ja iskä tsemppas mua ja sitten mää olin tehny --- mää mietin mikä se vois olla se 

osaamisnäyte mitä mä näyttäisin, niin sitten äiti ehdotti että ei sun kannata alkaa mitään säätään 

hulluna tähän näin, että esittelet sen sun lukion kuvisdiplomin että se varmasti on semmonen 

missä sää voit esitellä itteäs. --- Sitten mää pääsin tänne. Vaikka mää itkinkin siinä muistaakseni 

lopussa (naurahtaa) niin siltikin pääsin tänne. Oli kummallista!” 
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Hanna naurahtaa kertoessaan, että siitä huolimatta, että hän itki pääsykokeissa hän pääsi sisään. 

Hannan kertomuksesta voi lukea, että hän ajatteli itkemisen olleen moka – mutta siitä huoli-

matta hän oli onnistunut pääsykokeissa. Myös vanhempien antama tuki näyttäytyy hänen ker-

tomuksessaan merkityksellisenä. 

 

Luokanopettajaopinnot 

Omakuva 3: Tonttu 

Tonttukuvassa Hannalla on värikkäät värjätyt hiukset ja hänellä on meikkiä kasvoillaan, kuten 

punaista huulipunaa. Kuvassa hänellä on leveä hymy. Hanna vertailee Hattu käsissä -kuvaa 

Tonttukuvaan.  

”--- tuo [Hattu käsissä] (.) on hyvin erilainen kuva mitä vaikka sitten tuon toisen kuvan jossa mää 

oon tonttu, jossa mää oon semmonen iloinen, pirtsakka tyttö joka kuitenkin peittää sen surun mikä 

siellä sisällä on. --- Siinä on erottu poikaystästä ja [laitettu valokuva] Instagramiin (naurua) 

"olenko minä vielä kaunis?" (molemmat nauraa)” 

Ensimmäinen syksy luokanopettajaopinnoissa ja uudella paikkakunnalla oli Hannan mukaan 

hämmentävä ja hän oli haaveillut palaavansa kotipaikkakunnalle. Hanna oli mennyt kotipaik-

kakunnalla asuvien ystävien kanssa juhlimaan pikkujouluja, mennyt vessaan ja ottanut itsestään 
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iloisen tonttukuvan. Tonttukuvan tarkoituksena oli peittää hämmentävää oloa. Valokuvaa kat-

soessaan Hanna miettii kuvan ristiriitaisuutta – hän kertoo olevansa iloinen ja hassuttelija, mutta 

ei näe kuvassa itseään.  

”Musta toi on niin epäaito, vaikka se oon minä mutta sitten, ja iloinen on, oon minäkin iloinen 

mutta sitten se on jotenkin (huokaisee) niinku en minä. --- Tukka on värjätty ja huulet on tumman 

punaiset, meikattu viimeisen päälle, en todellakaan ole semmonen. Nyttenkin tässä istun ilman 

meikkejä (naurahtaa)” 

Hanna kertoo, kuinka hän näyttää epäaidolta kuvassa ja erityisesti voimakas meikki ja värjätyt 

hiukset osoittavat Hannalle itselleen, että hän ei ole aitona omana itsenään. Hanna kertoo kuvan 

kertovan myös muotista, johon hän yritti asettautua ennen luokanopettajaopintoja. Tonttulakki 

ja meikki ovat Hannan kertomuksessa signaaleja hänelle, kuinka hän ei ollut oma itsensä. Han-

nalle runsaan meikin käyttäminen ei ole luontaista nykypäivänä. Hanna luki omakuvaa näiden 

signaalien kautta ja muisteli olevansa näennäisestä ilosta huolimatta kuvanottoaikana todelli-

suudessa surullinen ja hämmentynyt. Omakuva toimi Hannalle tulkinnan materiaalina ja arvoi-

tuksena, joka viittaa kuvan ulkopuolelle eikä ole suoraan sitä, miltä se näyttää (Kuhn 2002, 12). 

Opintojen alkuaikoina Hanna muistelee vertailleensa itseään muihin luokanopettajaopiskelijoi-

hin, vaikka hän tulikin hyvin toimeen kaikkien kanssa. Jännite syntyi enemmänkin sen takia, 

että Hanna kertoo olleensa melko perfektionistinen opiskelujensa suhteen, mutta sekin tuntui, 

ettei hän riitä verrattuna muihin opiskelijoihin.  

”Aluksi oli vähän vaikeeta ku jotkut oli tosi semmosia tarkkoja tekemään, ja sitten vertas itteensä 

niihin, jos joku teki hullua tahti ja ite teki eri tahtia että onko ne yhtä hyvä ja muuta mutta sitä 

jotenkin jossakin vaiheessa tajus että jokainen käy täällä omaa tahtia ja omaa vointiaan. Sitä kun 

on ollut semmonen tarkka ja kiltti tyttö, tehny kaiken aina niin hyvin, niin, mahdollisimman hy-

vin, perfektionisti, nii se saattaa joskus kolahtaa mutta sitten siihenkin on oppinu että ei voi olla 

ihan niin tarkka niitten lasten kanssa.”   

Riittämättömyyden tunne liittyy Hannan itsetuntoon – hän oppi opintojen aikana vähitellen, 

ettei kaikkea voi tehdä täysillä, sillä opettajan työssä siihen ei aina ole mahdollista. Lasten 

kanssa toimiessa ei voi vaatia itseltäänkään täydellisyyttä. Itsetuntoa voidaan tarkastella Kelch-

termansin itsetuntemuksen käsitteellä, jota voidaan myös kutsua itsetunnoksi. Kelchtermans 

viittaa sillä opettajan kokemukseen omasta työsuorituksestaan – miten hän suoriutui tehtävästä 

ja miten hän ylipäätään arvostaa omaa itseään (Kelchtermans 2009, 262). Ihmisen voi vaikeaa 

olla tyytyväinen omaan suoritukseensa ja itseensä, jos vaatii itseltä aina vain enemmän. 
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Opiskelustaan muiden opettajaopiskelijoiden kanssa Hanna kertoo, että tuen merkitys vertaisil-

taan on tärkeää vertailusta huolimatta. 

”sä oot siinä samassa vertaistuetussa ryhmässä, ne ihmiset on kuitenkin samalle alalle lähtemässä, 

se on hirveen tärkeetä että sä pääset mukaan niitten juttuihin, ja käyt läpi niitä.”  

Hanna kertoo, kuinka opiskelijaryhmiin kuuluminen on tärkeää vertaistuen näkökulmasta. 

Opiskelijoiden kotiryhmissä on mahdollista käydä läpi opettajuuteen liittyviä kysymyksiä (Juu-

tilainen ym. 2018, 124). Hanna viittaa kuitenkin myös siihen, kuinka tärkeää ”päästä mukaan 

juttuihin”, mikä voitaisiin lukea tarkoittavan luokanopettajaopintoihin liittyviä toimintoja laa-

jemminkin, kuten harrastuksia ja kotiryhmän yhteisiä tapahtumia. Vaikka Hanna onkin vertail-

lut itseään muihin, hän kertoo kokevansa tärkeäksi suhteensa muihin luokanopettajaopiskeli-

joihin.  

”Ne on varmaan vaihtunut monta kertaa että tuleeko opettajaa vai ei. Tää koulu on semmonen 

että joutuu kokoajan peilaamaan itteä.” 

Hämmentävän ensimmäisen opiskelusyksyn aikana Hanna oli päättänyt, ettei hänestä tule opet-

tajaa. Sama pohdinta on jatkunut Hannan kertomuksen mukaan koko opintojen ajan. Samaa 

kysymystä hän oli käsitellyt myös kolmannessa valokuvassaan nimeltä Sokea Maria, jolla hän 

viittaa Neitsyt Mariaan. Hän kertoo, että otti kuvan opiskeluihin liittyvänä tehtävänä. Kuvassa 

hän näyttää sokealta, sillä hänen silmästään näkyy vain silmävalkuainen ja hänen ilmeensä on 

hieman ihmettelevä mutta rauhallinen. Kuvassa vaikutelma sokeudesta tuli sattumalta, kun hän 

leikki valoilla ja varjoilla. Hanna liittää sokeuden omaan elämäänsä ja epävarmuuteen siitä, 

tuleeko hänestä opettaja.  

Omakuva 4: Sokea Maria  
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”Se sokeus ehkä tulee omaan elämään (.) liittyen ja siihen opettajuuteen ja kaikkeen siihen. Että 

(.) sitten kun on vähän eksynyt niin voi olla vähän sokea eikä nää niitä hyviä juttuja elämässä ja 

näkee vaan ne huonot.”  

Hanna on kokenut elämässään epävarmoja aikoja erityisesti opintojen alkuaikoina, joiden li-

säksi hän on pohtinut paljon tulevaisuuden ammattiaan. Hän ei ole aina osannut nähdä asioiden 

positiivisia puolia. Sokeus on Hannalle elämän näkemisen synkkyyden kautta. Sokeutta voi-

daan tarkastella myös sen kautta, että Hanna on saattanut kokea voimakasta haavoittuvuutta, 

joka ilmenee voimattomuutena tai avuttomuutena (Lasky 2005, 901.) 

Hanna on miettinyt, onko hänellä opettajalle sopivia ominaisuuksia ja että onko hän tarpeeksi 

ulospäinsuuntaunut. Hanna kertoo myös, että hän ei tiedä, antaako opettajan ammatti hänelle 

mitä hän haluaisi. 

”Mää oon miettiny paljon että antaako tää oikeen mulle sen kaiken minkä mää haluan ja onks tää 

se juttu mitä mää haluan tehä. (..) Ja se että oonko mää tarpeeksi sosiaalinen ja semmonen, ku 

mää oon aika semmonen sisäänpäin kääntyvä kuitenkin. -- Pystynkö mää antaan ja olla läsnä 

kaikille lapsille mutta (..) eiköhän se onnistu joskus. Mut se että mulla on välillä, mulla katoaa se, 

että näkee sen lapsen kun suunnittelee omiakin juttuja.” 

Hannalla on kaksi näkökulmaa siihen, miksi hänestä ei tulisi opettajaa. Ensimmäinen näkö-

kulma liittyy hänen omaan motivaatioonsa hänen pohtiessaan sitä, antaako työ hänelle kaiken 

mitä hän haluaa. Näkökulma nousee myös myöhemmin hänen kertomuksessaan esille. Toinen 

näkökulma sisältää malliopettajuuden ongelman: Hanna miettii, onko hän tarpeeksi sosiaalinen 

opettajaksi. Sosiaalisuus on yksi puoli, mikä liitetään oikeanlaiseen malliopettajuuteen (Lanas 

& Kelchtermans 2015, 27). Hän kertoo myös, että hän välillä katoaa omiin ajatuksiinsa, mikä 

on oppilaiden kohtaamisen kannalta huono asia – ikään kuin opettaja ei saisi ajatella henkilö-

kohtaisia suunnitelmiaan. Myös uhrautuvaisuus on yksi malliopettajuuteen liitetty piirre (Sha-

piro 2010, 618). Hanna kokee sisäänpäin kääntyväisyytensä opettajalle epäsopivana ominai-

suutena myös opettajan ja oppilaan välisien suhteiden näkökulmasta.  

Hanna kertoo oman identiteetin yhdeksi merkitykselliseksi asiaksi tunteet ja itsetunnon kasva-

misen opiskelujen aikana. Hänellä on tunteet pinnassa haastattelutilanteessa ja hän itkee kerto-

essaan, että ei uskalla näyttää tunteitaan.  

”Se että uskaltaa olla, välillä itkeäkin. Koska sitä pidättelee. Niin. Sitä yrittää (..) peitellä. (nau-

rahtaa) Että on herkkä. Ajattelee tunteella välillä, välillä teen tunteella kaikki jutut. (naurahtaa ja 

kyynelehtii)”  
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Hanna kertoo, että herkkyys on häneen itseensä liittyvä puoli. Herkkänä ihmisenä opettajuuteen 

liittyvät paineet voivat kuitenkin estää herkkyyden ja tunteiden näyttämistä erityisesti opettaja-

opinnoissa. Herkkyys voidaan ajatella myös Laskyn (2005) haavoittuvuuden käsitteen kautta – 

kokiessaan, ettei voi olla kontrollissa tilanteessa tai omista tunteistaan, yksilö voi kokea haa-

voittuvuutta. Emotionaalisen avautumiseen liittyvän riskin takia ihminen voi sulkeutua, jos ti-

lanne ei ole tarpeeksi turvallinen. (Lasky 2005, 901.) Hanna tasapainottelee oman herkkyytensä 

kanssa – hän näkee herkkyyden olevan ristiriidassa ammatillisen identiteetin kanssa, ja hän ko-

kee sen sisäisenä jännitteenä (vrt. Pillen ym. 2013). Opettajien työhön kuuluu haavoittuvuus 

perustavanlaatuisesti, sillä haavoittuvuuden avulla mahdollistetaan yhteyden luominen muihin 

ihmisiin (Lasky 2005, 901). Herkkyys on Hannan identiteetin tunteisiin liittyvän ulottuvuuden 

tärkein osa, ja herkkyyden hyväksyminen taas hänen itsetuntonsa kannalta tärkeää – jotta hän 

voi kokea olevansa arvokas, hän on työstänyt oman herkkyyden hyväksymistä itse.  

Hanna kuvailee omien tunteidensa olevan pinnalla erityisesti silloin, jos häntä arvioidaan. 

Häntä on jännittänyt opinnoissaan esimerkiksi kielten kursseilla esiintyminen. 

”mulla on ollu koko opiskeluaikoina kaikki enkun ja ruotsin kurssit ku pitää pitää jotain puhetta, 

itkuhan siellä on tullu monta kertaa ja juostu karkuun. Et se että joku kattoo sua ja arvioi sua, ei 

se oo kiva.”  

Hannan kertomuksessa ei selviä, onko esiintyminen muiden ihmisten edessä yleisesti hänestä 

jännittävää, vai tekeekö siitä jännittävää nimenomaan se, että hän esiintyy muiden luokanopet-

tajaopiskelijoiden edessä. Toisaalta opintoihin liittyvissä esiintymistilanteissa voi nousta uudel-

leen esille itsensä vertailu muihin luokanopettajaopiskelijoihin. Esiintymistilanteisiin liittyy 

haavoittumisen riski. Hanna kertoo, että tunteet ovat saattaneet nousta niin pintaan, että hän on 

saanut paniikkikohtauksia arviointiin liittyvissä tilanteissa tai niiden jälkeen.  

”Ku alko se harkka, mää olin että en mää oo yhtään valmis tähän harkkaan, niin, kyllä mää sain 

siellä ihan paniikkikohtauksen siellä sitten ku muut katto mua. --- toinen tuli siitä kun, mulla oli 

kuviksen tunteja päättöharjoittelussa, piti vetää niitä tunteja, niin sitten ku tuli arvioitsija arvioi-

maan, vaikka se oli tuttu täältä yliopistolta, ei täällä se oo niin paha juttu mutta hän tuli sinne ja 

ihan muutama palaute nii, se on aivan, ja sitten ko tuli se paniikkikohtaus ja (.) ei saanu happea 

(naurahtaa kevyesti)”  

Hanna kertoo, että arviointitilanteet tuntuvat hänestä vaikeilta. Hanna kertoi aikaisemmin ole-

vansa taipuvainen perfektionismiin, mikä esiintymistilanteissa on omiaan luomaan ahdistusta. 

Esiintymistilanteiden jännitystä voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, että Hannan on 
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vaikeaa vastaanottaa palautetta. Päättöharjoittelussa arviointi oli aiheuttanut paniikkikohtauk-

sen siitä huolimatta, että arvioitsija oli tuttu. Paniikkikohtaus voi kieliä jännitteestä, jota Hanna 

kokee oman persoonallisen identiteettinsä ja ammatillisen identiteetin välillä – hän ei ollut val-

mis harjoitteluun ja koki siksi ahdistusta, ja sen vuoksi arviointitilanne tuntui mahdottomalta.  

Hänen mielikuvansa opettajuudesta ei vastaa hänen kokemustaan itsestään. Hanna heijastaa 

omia kokemuksiaan tunteiden kontrollin menettämisestä siihen, minkälainen opettajan tulisi 

olla.  

”Sun pitää hallita ihan missä vaan tilanteessa ittes, silleen tavallaan sun tunteet, että sää et esim. 

raivostu mistään, jos sua joku ärsyttää, sun pitää olla silleen että no, se on lapsi ja se ärsyttää sua 

ihan tahallaan koska sille on joku syy. Sää et saa ite mennä siihen mukaan.”  

Tunteiden kontrollia voidaan lukea kahdella tavalla Hannan kertomuksesta: emotionaalisten 

sääntöjen ja tunnetyön näkökulmista. Hannan mukaan opettaja ei saisi raivostua mistään ja hä-

nen tulisi ajatella oppilaan näkökulma asioihin. Raivostumista tai muita voimakkaita tunneil-

maisuja ei pidetä sopivana opettajalle (Zembylas 2003, 110), ja näin myös Hanna ajattelee asian 

opettajan ammatillisuuden kautta. Opettaja ei saa mennä oppilaan tahallisen ärsyttämiseen mu-

kaan ja ärsyyntyä. Emotionaalisiksi säännöiksi kutsutaan normeja ja sääntöjä, jotka sääntelevät 

mitä tunteita opettajat saavat näyttää ja miten niitä näytetään (Zembylas 2003, 119).  

Hanna kertoo, kuinka hänen opetusharjoittelun ohjaava opettaja oli vinkannut hänelle, kuinka 

omia tunteita voidaan luokassa säädellä ennen kuin tunteet nousevat liian pintaan. 

”Ennen ku sulla itellä katkeaa pinna, niin sää osaat näytellä sen että sää oot niinku vihainen, se 

on sen lapsen parasta että se näkee susta että nyt ei menny oikein.— tommonen oli tosi vaikeeta 

koska mää oon niin tunteellinen ihminen niin mullahan meni heti hermo tai tuli joku itku tai meni 

ihan omaan itteensä.”  

Hargreavesin (2000, 814) tunnetyön käsite viittaa juurikin opettajan tapaan säätää tunteitaan 

tilanteen vaatimalla tavalla, esimerkiksi tunteiden näyttelemisellä voidaan viestiä oppilaalle, 

että hän ei toiminut oikein. Onko Hannalla itsellään kuitenkaan varaa näyttää tunteitaan opet-

tajana muuten kuin näyttelemällä niitä? Opettajan tunneherkkyys vaikuttaa olevan ominaisuus, 

joka ei sovi malliopettajan ihanteeseen, vaan omia tunteita tulisi osata kontrolloida. Tunteita 

pitäisi osata valjastaa tiettyihin tilanteisiin, jolloin ne ovat hyväksyttyjä.  

Opetusharjoittelun ohjaaja ja yliopiston opettajat ovat Hannan mukaan tietoisia, että opiskeli-

joilla voi olla monenlaisia tunteita. Hanna kertoo, että on saanut ohjaajilta myös paljon tukea.  
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”Siis [ohjaajat] ihan osaa hyvin ottaa, ei siinä mittään, Ehkä se että meitä on niin paljon meitä 

opiskelijoita että, kyllähän ne tietää ne tunteet ja ihmiset on erilaisia --- ne on niin ammattitaitosia, 

ne on nähny niin erilaisia opiskelijoita, erilaisia tapauksia että ne saa reagoida miten niinkö joku 

alkaa pillittämään siellä ja menee ihan, ne on taitavia! Ne osaa sen hommansa. Ne on semmosia 

mentoreita.” 

Hanna kertoo arvostavansa opetusharjoitteluiden ohjaajia ja kuvaa heitä mentoreikseen. Ohjaa-

jien merkityksellisyydestä kertoivat myös Lee ja Schallert, joiden mukaan heillä on suuri mer-

kitys opettajaopiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittymiseen (Lee & Schallert 2016, 81). 

Opetusharjoittelun ohjaajat siten näkevät opiskelijoiden tunteiden kirjon, eikä Hannan kerto-

muksesta nouse esiin, että tunteita ei kohdattaisi. Hannan identiteetin kannalta on merkityksel-

listä, että ohjaajat ovat nähneet Hannan herkkyyden. Ohjaajien ymmärryksestä huolimatta 

Hanna kertoo, että opiskelija on vastuussa omista tunteistaan, sillä se kuuluu opettajan ammat-

tiin. 

”Sittenhän sitä opettaa itteäänkin, että pitää välillä vähän yrittää hillitä itseään eikä anna tunteen 

viedä kaiken kanssa. Se vaan kuuluu siihen työhön, että sää et voi antaa mennä ihan miten sattuu.”  

Hanna kertoo, että tunteiden säätelyä pitää harjoitella ja erityisesti tunteiden hallinnan opetta-

minen lapsille voi olla haastavaa, jos ei itse ole oppinut niitä taitoja. 

”se on vähän hankala, sitä vaan pitää opetella paljon. Että hallitsee tunteita, sehän on niinku lap-

sillekin ylipäätään koulussa pitää olla enemmän tunnekasvatusta. Samahan tuo on jos ei oo ite 

oppinu opettaa sitten muille (naurahtaa) että miten sitä hallitaan” 

Opetusharjoittelun jälkeen hän kuitenkin oli päässyt harjoittelemaan opetusharjoittelun ohjaa-

jan vinkkaamaa keinoa näytellä omia tunteita. Hanna kertoo tilanteiden olevan helpompia kuin 

opetusharjoittelun aikana ja pystyvänsä myös vetoamaan lasten tunteisiin katsomalla heitä sil-

miin ja kysymällä, miltä opettajasta mahtaa tuntua jokin ikävä käyttäytyminen. Hanna kertoo, 

että pystyy osoittamaan siis lapselle oman tunteensa kertomalla niistä. Kertomuksesta voi tul-

kita, että Hanna on oppinut tunteiden säätelyä ja tunteiden käyttämistä opettamisessa. Hanna 

on oppinut tunnistamaan omia tunteitaan paremmin ja pystyy näyttämään niitä myös oppilaille.  

Hanna kertoo pohtineensa, miksi hän reagoi niin voimakkaasti omiin tunteisiinsa. Esimerkiksi 

lasten kertomat surulliset tarinat tai kokemukset eivät nosta hänellä tunteita pintaan. Jos arvi-

ointi kuitenkin kohdistuu häneen itseensä, se tuntuu Hannasta ikävältä. Hän sanoo ajattelevansa 

silloin, että hän on tehnyt jotakin väärin.  
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”siihen [lasten kertomat vaikeat asiat] mää osaan suhtautua tosi neutraalisti ja tosi semmonen että 

varmasti joku ulkopuolinen ihmettelee miks toi on tommonen viilipytty. Mut sitten niinkö, miksi 

se oma itse on niin semmonen juttu. Se on mun heikkous mun mielestä, semmonen itsekeskeisyys 

ja se että välillä jää oravanpyörä niitten omien ajatusten kautta, kun astuis siitä oravanpyörästä 

vähän ulos nii pääsis aina eteenpäin niissä jutuissa ja vois auttaa muita sitten sen kautta.” 

Hanna kuitenkin on oppinut, että hän osaa lukea lapsia paremmin sillä tietää miltä vaikeat tun-

teet tuntuvat ja miten paha olo voi tarkoittaa sitä, ettei lapsi osaa ilmaista tunnettaan. Omien 

tunteiden ja tunnekokemusten ymmärtämisen myötä Hanna on oppinut ymmärtämään myös 

oppilaiden tunteita (ks. Hargreaves 2000, 815). 

”Mutta sitten tunteet on kyllä hyvä koska sitten opit, sä osaat myös niinkö niitä jotka ei osaa 

niinku niitä tunteiden hallintaa niin sää osaat niitä lukea ja sä huomaat että hei vitsi --- sillä on 

vaan paha olo sillä lapsella tai että se ei vaan osaa tätä tunnetta, tunnettaan tuoda esille. Sä osaat 

havaita ne kun sä tiedät että sä oot itekin välillä ihan lukossa, heh.” 

Hannan mielestä opettajalla pitää olla empatiataidot, mutta kyky myös käyttää tunteita opetuk-

sen apuna oppilaan ohjaamiseen.  

”Opettajalla pittää olla hyvät empatiataidot mut sitten pitää osaa näytellä erilaisia tunteita (nau-

raa)”  

Hanna kertoo naurahtaen, että opettajalla on myös paljon muitakin rooleja. Opettajalla on myös 

aika suuri vastuu siitä, miten hän kasvattaa lapsia.  

”Sitten pitää olla poliisi, terveydenhoitaja, fysioterapeutti... (nauraa) ja muitakin, toimintatera-

peutti ja... (nauraa) Mielenkiintoista heittäytyä erilaisiin rooleihin (nauraa), kyllähän siinä on aika 

paljon vastuuta on, tai silleen, että kasvatatko sää oikein, öägh! En tiiä. (molemmat nauraa) En 

todennäköisesti (nauraen) --- ikuinen mysteeri, et sä voi olla muuta ku toimia siinä sun pikku 

ympyrässä mikä sulle on luotu. Sä voit välillä oppia kyseenalaistamaan että onko tää nyt ihan 

järkevä juttu, tai jotain muuta, ja oppia muilta ihmisiltä. --- Pitää vaan kokeilla ja jos se ei toimi 

niin valita joku toinen juttu. Mutta tunteet, on hyvä juttu. Järki on myös hyvä. (molemmat nauraa) 

Välillä, yleisesti, aika usein.” 

Hanna kertoessaan opettajan monista rooleista hän kertoo myös odotuksista, mitä opettajuuteen 

liitetään. Ne liittyvät kulttuurisiin mallitarinoihin (ks. Hänninen 1999, 22) opettajuudesta eli 

malliopettajuuteen. Malliopettajuuteen liittyy oppilailta, vanhemmilta ja kouluinstituutiolta tu-

levat odotukset oikeanlaisesta opettajuudesta ja siitä, miten opettajan pitäisi taiturimaisesti täyt-

tää nämä odotukset (Shapiro 2010, 618). Hannan kertomuksessa kuuluu myös naurun takana 



 

74 

 

huoli opettajuuteen liittyvien monien odotusten täyttämisestä ja siitä, osaako hän lopulta kas-

vattaa lapsia oikein. Hän kertoo myös ymmärtävänsä työhön liittyvät realiteetit ja sen, että lo-

pulta opettaja voi toimia vain omassa kontekstissaan ja ympäristössään omien taitojensa mu-

kaisesti. Hanna kertoo, että kyseenalaistamalla omia toimintatapoja ja kokeilemalla voi päästä 

lähemmäksi sitä, mitä on ”oikea kasvatus”. Hänen identiteetin tunteisiin liittyvään ulottuvuu-

teen kuuluu hänen taipumuksensa kokeilla. Hannan identiteetin ”kokeilija” kertoo hänen luot-

tamuksestaan siihen, että kokeilemalla voi kehittyä ihmisenä ja opettajana.  

Työ erityslasten avustajana ja sijaisuudet 

Luokanopettajaopintojensa rinnalla Hanna on työskennellyt henkilökohtaisena avustajana eri-

tyislapsille. Hän kertoo, ettei hänellä ollut ennen töiden aloittamista kokemusta erityislapsista, 

mutta työn avulla hän on oppinut paljon. Hanna kertoo myös, että työn avulla hän on pystynyt 

ottamaan opettajana huomioon erityislapset ihan eri tavalla. Hän kertoo pitkästi kokemuksis-

taan erityislasten kanssa ja kertoo erityisesti eräästä avustettavasta lapsesta, jonka kanssa hän 

on oppinut paljon.  

Viimeinen kuvista, nimeltään ”Lehdet”, on otettu haastattelua edeltävänä syksynä, jolloin hän 

teki opetusharjoittelua. Hän otti kuvan erityisen hyvän työvuoron jälkeen palattuaan kotiin 

avustettavan luota.  

”Mää oon tehny monta vuotta avustajan hommia erityislasten kanssa ja mulla on sellanen eräs 

avustettava jonka kaa mää teen paljon hommia ja me taiteillaan yhessä. Me maalaillaan yhessä, 

hän on tosi taitava, hänellä on ihan oma tyyli kuvittaa. Ja me tehdään paljon metsäretkiä ja mää 

oon se ihminen jonka avulla hän pääsee kodin ulkopuolelle. --- mää otin ton kuvan kun me oltiin 

käyty syysretkellä ja mää palasin kotia ja mulla oli semmonen hyvä fiilis, onnellinen fiilis että 

Omakuva 5: Lehdet 
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vitsi nyt että mulla on makee työ. Mää asettelin nuo lehdet maahan ja otin tuon kuvan ja leikin 

vähän vastaväreillä. (naurahtaa)”  

Erityisesti eräs erityslapsi on hänelle tärkeä, merkityksellinen toinen, joka nousee merkittävään 

osaan hänen identiteettinsä suhteisiin liittyvässä ulottuvuudessa. Työ erityislasten avustajana 

on Hannan kertomuksen mukaan hänelle merkityksellinen, ja nyt kertoessaan kuvaustilanteesta 

hän alkaa itkemään. 

”Niin siinä, verrattuna tuohon edelliseen kuvaan niin, siinä sitten tulee se että (...) kun ottaa aske-

leen itestään vähän kauemmaksi (kyynelehtii, niiskuttaa) niin sitten sää voit ite oppia ja löytää ja 

nyt mää aloin taas itkemään (molemmat nauraa)” 

Katsellessaan Lehdet-kuvaa hän miettii kauneutta ja vertaa sitä aikaisempiin valokuviin, esi-

merkiksi Tonttuun.  

”nii, tuossa lehtikuvassa, vaikka mulla on silmät kiinni ja (.) silleen, mutta musta huokuu semmo-

nen rauha ja semmonen, että, mää oon tässä ja mulla on kaikki hyvin --- Vaikka mä en katso 

kameraan niin fengshuit on kohallaan. (molemmat nauraa)” 

Valokuvassa Hannan ilme on tyyni ja hänellä on silmät kiinni. Hän ei esiinny tai ole itse mis-

sään roolissa tai yritä mahtua muottiin, vaan näkee itsensä aitona. Hän näkee tässä kuvassa 

kauneuden eri tavalla. 

”Toisaalta tuossa oli myös se että on niin puhtaana kun voi olla -- on mulla tossa vähän kyllä 

meikkiä, mutta ei paljoa (naurahtaa). Ei oo värjätty tukkaa.” 

Kysyessäni liittyykö se hänen opettajuuteensa, hän sanoo kyllä.  

”Joo, se että alkaa olla (.) päästä irti siitä, itsestä. Päästää ulospäin. Vaikka onkin introvertti! (nau-

rahtaa) Niin silti voi oppia niitä sosiaalisia taitoja. -- Toisaalta se sitten tulee, että, kun sää annat 

muille ja oot ilonen ja kiinnostunut toisista ihmisistä niin sää voit, nii sit se huokuu se sun kauneus 

siitäkin. --- Nii, se todellinen kauneus lähteeki siitä että sulla on hyvä olo.” 

Hannan kuvaama kokemus siitä, että voi päästää pikkuhiljaa itsestä irti kuvaa opettajuuteen 

liittyvää haavoittuvuutta (Lasky 2005). Hän kertoo kokevansa olonsa turvalliseksi erityislasten 

kanssa mikä mahdollistaa hänelle haavoittuvuuden – hän ei pelkää omana itsenä olemista, sillä 

hän ei koe sitä riskinä (Lasky 2005, 901). Hanna on oppinut olemaan avoimuutta erityislasten 

kanssa, haavoittuvuus mahdollistaa hänelle myös oppimisen. Hän näkee myös itsensä arvok-

kaana ja kauniina, kun on pystynyt päästämään itsestään ja itsekriittisyydestään irti.  



 

76 

 

Hän kuvailee pitkästi käytännön työtä erityislasten kanssa ja sanoo, että heidän kanssa toimi-

minen on helppoa. Hän kertoo paljon aikaisemmin mainitusta eräästä tietystä avustettavasta 

lapsesta ja työstään hänen kanssaan. Hanna kertoo, että hän pystyy olemaan lasten kanssa ren-

noimmillaan, sillä erityislapset ovat aitoja itsejään eivätkä esitä mitään.  

”Ehkä mää oon itekki rennommilla silleen siis että sellasten ihmisten kanssa kuin niin sanotusti 

normaalien ihmisten. --- niitten kaa on helppo olla, sää voit olla helposti oma ittes koska ne huo-

maa jos sä esität. Niitä on helpompi ymmärtää ku sitten semmosia joilla ei oikeesti oo [ongelmia] 

---lapsen ongelmat on aina siinä kontekstissa mikä hänellä on, mutta, emmä tiedä, helpompaa.” 

Erityislapset ovat itse aitoja, minkä vuoksi Hanna kokee pystyvänsä olemaan haavoittuva. Han-

nan merkityksellinen, kriittinen tapahtuma oli hänen avustettavansa kanssa, kun he kävivät 

näyttelyssä, jossa näytettiin eläinten luurangot ja eri kehon osat ilman turkkeja. Avustettava 

lapsi on sama lapsi, jonka kanssa hän on tehnyt tiiviisti töitä.  

”norsullakin oli otettu se turkki pois, me mentiin sinne ja se oli tosi ahistavaa hänelle. Hän ei 

ymmärtäny miksi ne oli siellä miksi se on tämmönen, hän ajatteli. Me käveltiin se läpi ja se oli 

liian vaikuttava, se oli niinku aikuisillekin vaikuttava koska ne, ei semmosia näytetä normaalisti, 

sä näät mitä tuolla on. --- Sen jälkeen ku me oltiin käyty siellä, menin syksyllä hänen luoksensa 

ja hänellä oli siellä piirustuksia pöydällä jossa hän oli tutkinut jotakin, hän oli keksinyt oman 

eläimen, se pelaa semmosia pelejä. Hän muokkaa uusia eläimiä eri osista. Hän oli keksinyt min-

kälaisia ja tällä eläimellä voi olla semmoset sisuskalut niinku vaikka luuranko --- hän oli vaikka 

yhdistänyt, dinosaur-, virtahevon ja antiloopin jalat ja käärmeen pyrstön, ja hän oli sitten piirtäny 

sen miltä se näyttäis se eläin sieltä sisältä.” 

Hanna oli ollut erittäin vaikuttunut lapsen kehittymisestä.  

”Siinä vaiheessa sää oot niinku, että vitsi että tästä on tullu jotakin (molemmat naurahtaa), että 

tää tyyppi on oppinu että hei täällä on jotain täällä alla.” 

Hannan kertomus kuvaa, kuinka hänelle oli tärkeää nähdä lapsen kehitys ja se oli hänelle erit-

täin palkitsevaa. Vaikka lapsi oli ahdistunut tilanteessa, eikä ymmärtänyt miksi eläimiltä oli 

otettu turkit pois, hän oli kuitenkin oppinut. Hannan mukaan se oli tälle lapselle erityisesti suuri 

asia. Hanna näki kehityksen oman työnsä näkökulmasta tärkeänä.  

Hannan identiteetin suhteisiin liittyvässä ulottuvuudessa nousee tärkeäksi nimenomaan opinto-

jen ulkopuolinen suhde, hänen avustajantyönsä erityislasten kanssa ja erityisesti yhden lapsen 

kanssa. Myös Heikkinen, Jokinen ja Tynjälä (2012, 4) viittaavat epäviralliseen oppimiseen, jota 

voi tapahtua opettajan elämässä missä tahansa ympäristössä tai suhteessa.  
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Avustajan työn lisäksi Hanna on tehnyt sijaisuuksia. Hanna kertoo, että on pitänyt tehdä sijais-

tettavan opettajan ohjeiden mukaan ja että niihin ei voinut kamalasti vaikuttaa. Uutena opetta-

jana voi olla vaikeaa puuttua toimintatapoihin koulussa tai luokassa, eikä se ole Hannan mukaan 

myöskään järkevää.  

”Eikä ne lapsetkaan oo valmiita siihen koska ne on tiettyyn muottiin tottunu, nii sehän on shokki 

niille jos tehään eritavalla. Ja erityislapset varsinkin, se on suuri shokki, ei ne osaa, niille pitää 

opettaa”  

Kuten Hannan kertomuksessa nousee esiin, aloittelevan opettajan eli noviisiopettajan uran 

alussa korostuu sosiaalistuminen koulun työyhteisöön, sillä hänellä ei ole tarpeeksi valtaa yh-

teisössä (Eteläpelto & Vähäsantanen 2006, 44). Hanna kertoo huvittuneena eräästä kerrasta si-

jaisena ollessaan, että lapset oli laitettu tekemään käsitöissä ampiaisia, jotka hänen mielestään 

eivät olleet kovin luovia. Sama ampiainen oli ollut vuodesta toiseen yhtenä tehtävänä käsitöissä. 

Hän ei kuitenkaan uutena opettajan voinut asiaan puuttua mitenkään, sillä silloin voi tulla ta-

kaisin sanomista.  

”eihän se kauheen hyvältä tunnu mutta sää et voi, tai niin, en ole niin rohkea että osaisin, uskal-

taisin vielä vaikuttaa siihen. Siellä voi saada nenillensä jos sen sanoo ääneen (naurahtaa)”.  

Hanna mietti, milloin uskaltaa alkaa toteuttamaan omia ideoitaan. Hän arvelee, että sitten kun 

hänellä on oma luokka ja pitempi aikainen työsuhde, hän saattaa uskaltaa sitten paremmin to-

teuttaa omaa tyyliä. Hannan sijaiskokemus kuvastaa paljon todellisuutta, jonka uransa aloittavat 

opiskelijat kohtaavat tullessaan osaksi koulun työyhteisöä, jossa on muotoutunut selkeät toi-

mintatavat ja perinteet (Kelchtermans & Ballet 2002, 106). Turvatakseen asemaansa Hanna ei 

voi kyseenalaistaa muiden, pitempään koulussa toimivien opettajien toimintatapoja. Hän sanoo 

suoraan, että mikäli kyseenalaistaa toimintatapoja uutena opettajana, voi saada nenillensä. Näin 

pienissä arjen toimissa voi näkyä kuinka aloittelevilla opettajilla ei ole yhtä paljon valtaa, kuin 

alalla kauemmin toimineilla opettajilla.  

Hanna kertoo, kuinka kaikissa tuomissaan kuvissa hän on käynyt läpi sitä, kuka hän on. Itse-

luottamuksen hukkaaminen ja uudelleen löytäminen on hänelle kuvissa toistuva teema.  

”Varmaan sen oman itseluottamuksen, ensin löytäminen, sit sen hukkaa monta kertaa (.) siellä 

harjoitteluissa ja muissa (huokaisee) ja sitten taas löytää sen, ehkä tuo on elämässäkin että sää 

joudut puntaroimaan itteäs mutta tää koulutus myös peilaa myös siihen että minkälainen sää oot 

ja minkälainen sä haluat olla ja (.) ja mitä sä haluat antaa eteenpäin. Sitten se näkyy näissä kuvissa 

että on joutunu monta kertaa miettimään sitä että mikä sä oot. Sitten ku sä löydät ittes, niitten 
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ihmisten kautta, nii sitten sä voit astuu ja antaa niille muille ihmisille jotakin ja luokassakin sä 

opit päästämään ittestäs, siitä omasta tekemisestä irti, ja sitten se on mahdollista antaa niille muille 

paljon enemmän ja ne lapset antaa sulle takas. ” 

Hanna kertoo, että luokanopettajakoulutus peilaa voimakkaasti sitä, kuka hän itse on. Hannan 

itsetunto on rakentunut voimakkaasti hänen suhteessaan muihin ihmisiin. Erityisesti työsken-

tely erityislasten kanssa on tukenut hänen itsetuntoaan ja myönteistä käsitystä itsestä aktiivisena 

toimijana. Merkityksellisillä toisilla on suuri merkitys luokanopettajaopiskelijoiden itsetunnon 

rakentumisen kannalta (Kelchtermans 2009, 262). Hanna kuitenkin kuvaa itsetunnon kohentu-

mista vielä laajemmasta näkökulmasta, haavoittuvuuden kautta: kun hän avaa itsensä muille 

ihmisille ja on avoin, hän kokee olevansa merkityksellinen.  

Hanna pohtii, että jos hän toisi nykyhetkestä valokuvan, siinä ei olisi pelkästään hän.  

”Jos nykyhetki ois kuvana niin siinä en ois pelkästään minä. Siinä ois joku muu. Tai sitten se ois 

joku teos tai tuotos.” 

Hanna kertoo, että luokanopettajakoulutus on auttanut häntä löytämään itsensä. 

”Mää kerroin aluks siitä että mää hain sinne luonnontieteitä opiskelemaan ja seki, ehkä seki oli 

jonkun muun muotti et se ei ollu oikeesti mua varten. Ehkä se että mää oon nyt tänne ja oon ollu 

täällä ja etsiny itseäni, niin ehkä tää oli se tarkotus. --- Nii, ehkä se sit löyty enemmän minä, itse 

sieltä.”  

Viimeinen valokuva, jossa hän on lehtien keskellä kuvastaa nimenomaan sitä, kuinka löytä-

mällä oman itsensä muiden ihmisten kautta voit antaa itsestään enemmän ulospäin. Se on tärkeä 

vaihe Hanna kasvussa. Lehdet-omakuva on ikkuna hänen kriittiseen tapahtumaan, käännekoh-

taan, jonka kautta hän pystyy näkemään itsensä hyvänä.  

”Mut, tostakin vaiheesta mää oon päässyt jo eteenpäin taas, uusille raiteille (naurahtaa), sellasta 

se elämä on, sellasta se opettajuus on että sä kasvat ihan koko ajan.” 

 

Tulevaisuus opettajana 

Kysyessäni Hannalta mitä hän ajattelee tulevaisuudestaan luokanopettajana, hän kertoo, että 

hänestä saattaa tulla luokanopettaja, mutta hän näkee myös muita mahdollisuuksia. 

”Noo, mää nään tällä hetkellä, enemmän nään ettei se oo mahollista, mut nyt mä alan näkeen että 

se vois olla ehkä mahollista --- mutta sitte kuitenkin on ollu niitä huonoja hetkiä ja sitten kun 
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niistä on päässy yli ja sitten on tajunnu että ehkä mää osaankin jotakin ja että ehkä musta vois 

ollakin tähän, niin sitten, kyllä niistä, joo, ehkä mää näänkin (naurahtaa) että musta vois tullakin 

luokanopettaja. Mut sitten mää ehkä haluaisin tehä jotakin muuta. --- Mää oon sellainen kokeilija 

ja semmonen että mä tykkään uusista jutuista ja mä elän niitten kautta.”  

Aineenopettajuus olisi voinut olla Hannalle myös mahdollista, mutta monen mutkan kautta hän 

pääsi tutustumaan erityislapsiin ja sitä kautta erityispedagogiikkaan.   

”Nii uudet tuulet puhaltaa ja sit voi kokeilla jotain uutta! (Nauraa) nii siinä voi käydä että se ei 

ookaan se luonnontiede vaan se on erityispedagogiikka. (nauraa) --- Silti se luonto ja se jäi, se ei 

oo niinku kadonnu ja silti mää oon kiinnostunu edelleen niistä luonnonilmiöistä ja kaikesta sem-

mosesta. Ne on vaan eri muodossa. Voisin mää vielä lukea myös aineenopeksi, emmä tiedä. Aika 

näyttää. (naurahtaa) ” 

Hanna kertoo olevansa luonteeltaan kokeilija ja rohkea heittäytyjä ja haluaa, että kiinnostus 

uusiin asioihin säilyisi opettajanakin, jos hän niitä töitä tekee tulevaisuudessa. Hänen ”kokeili-

juus” kertoo hänen luottamuksestaan tulevaisuuteen – hän näkee mahdollisuuksia ja haluaa 

heittäytyä tilanteisiin, epävarmuudesta huolimatta. 

”Mä nään että jos mä olisin luokanopettaja niin mää oisin semmonen että mää haluaisin kokeilla 

kaikkea. (naurahtaa) Mä toivon että mulla säilyy se, oppimisen ilo, sitten ku mää astun ite oman 

mukavuusalueen ulkopuolelle niin myös lapset voi saada siitä jotakin. --- mää oon tämmönen että 

mää suinpäin meen aina tommosiin kaikkiin (naurahtaa) ja sitten mua pelottaa. Mä tykkään siitä 

että mää opin uutta.” 

Hannan kokeilevuus ja mahdollisuuksien näkeminen osoittavat, että hän kykenee haavoittuvuu-

teen, vaikka se voi tuntua myös riskialttiilta. Vaikka Hanna ei ole täysin varma, mitä hän aikoo 

tehdä työkseen tulevaisuudessa, hän näkee paljon mahdollisuuksia.  

”Mulla on mahdollista tehdä asioita! Se on musta itsestä kiinni alanko mä niihin. --- Sokea Maria 

on saanut näkönsä takaisin. (nauraa) Näin se on. Ihmeparaneminen on tapahtunut.” 

Vaikka vuosien varrella hän on tuntenut epävarmuutta omasta tulevaisuudestaan ja itsestään, ja 

ollut ”sokea” elämänsä mahdollisuuksille ja positiivisille puolille, Hanna kertoo, että hän näkee 

nyt tulevaisuutensa positiivisempana. Hän on päässyt eteenpäin epävarmoista ajoista. 
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5.3 Moonan ja Hannan narratiivisten identiteettien tunteisiin ja suhteisiin liittyviä ulot-

tuvuuksia 

Olen avannut Hannan ja Moonan kertomuksia yksityisellä tasolla ja seuraavaksi käsittelen niitä 

yleisemmällä tasolla. Tässä tutkimuksessa nousee esiin erityisesti tunteisiin ja suhteisiin liitty-

vät ulottuvuudet, jotka ovat toisiinsa perustavanlaatuisesti kietoutuneita narratiivisissa identi-

teeteissä. Toista identiteetin ulottuvuutta ei voida kertoa ilman toista. Huomio tukee Uiton ja 

muiden tutkimuksen ulottuvuuksien yhteen kietoutuneisuutta (Uitto ym. 2014). Esittelin kuvion 

luvussa 2.4, jossa esittelen, kuinka hahmotan narratiivisen identiteetin rakentumisen ja ulottu-

vuuksien suhteen malliopettajuuteen.  

Tutkimuskysymyksenäni on ”millaisiksi luokanopettajaopiskelijat kertovat identiteettinsä oma-

kuvien tukemana?” Vastatakseni tähän kysymykseen olen esitellyt molempien kokonaiset juo-

nennetut kertomukset, mutta olen sen lisäksi koonnut kerrottujen identiteettien ulottuvuuksien 

tärkeimmät teemat kuvion muodossa, jotka nousivat analyysissani esille. Vastauksena kysy-

mykseen ”kuka minä olen?” vastataan kertomuksissa luokanopettajaopiskelijuuden näkökul-

masta, mutta kertomuksissa nousi esiin myös tulevaisuuden näkökulma eli ”minkälaiseksi opet-

tajaksi haluan tulla?” Avaan ensin molempien kertomuksissa muodostuneen narratiivisen iden-

titeetin tiivistetyssä muodossa, jonka voidaan ajatella olevan tunteisiin ja suhteisiin liittyvien 

ulottuvuuksien yhteen kietoutuma. Kuviossa ulottuvuuksien kietouma esitetään ympyröiden 

päällekkäisyytenä. Tämän jälkeen pohdin vielä Moonan ja Hannan narratiivisia identiteettejä 

yhdessä.  
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Moonan kertomusta hänen identiteetistä voidaan kutsua kaksinaisuuden identiteetiksi, jossa ko-

rostuvat hänen persoonansa kaksi puolta: herkkyys ja voimakkuus. Kertomuksessaan hän kui-

tenkin painottuu kertomaan herkkyydestään, ja hän pohtii omaa identiteettiään ja tulevaa opet-

tajuuttaan suhteessa malliopettajuuteen. Tunteisiin liittyvään ulottuvuuteen kuuluvaa herk-

kyyttä olen tarkastellut haavoittuvuuden kautta (ks. Lasky 2005). Moonan haavoittuvuus näyt-

täytyy kertomuksessa voimakkaasti sidoksissa suhteiden ulottuvuuteen. Hän määrittelee ja suh-

teuttaa itseään muihin ihmisiin, erityisesti opiskeluryhmiin ja muihin luokanopettajaopiskeli-

joihin. Moona arvioi omaa identiteettiään suhteessa siihen, minkälainen opettajuus yleisesti 

nähdään hyväksyttävänä erityisesti luokanopettajakoulutuksessa. Tähän ihanteeseen muok-

kaantuminen näyttäytyy omien piirteiden piilottamisena ja positiivisuuden korostamisena – hän 

kokee, ettei voi olla oma itsensä opiskelijaryhmissä. Hän myös kertoo, että hän on herkkä ais-

timaan opiskeluryhmien ilmapiiriä ja sitä, onko niissä emotionaalisesti turvallista (ks. Juutilai-

nen ym. 2018). Moona välttelee tilanteita, joissa hän voi tulla haavoitetuksi, joka näyttäytyy 

esimerkiksi itsensä hiljentämisenä ja vetäytymisenä ryhmätilanteissa. Moona kertoo oman 
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käyttäytymisen johtuvan koulukiusaamiskokemuksista. Koulukiusaamiskokemusten vuoksi 

myös opettajanhuone näyttäytyy paikkana, jossa hänen pitää olla varuillaan tulevaisuudessa.  

Moonan kertomuksessa haavoittuvuuden ja toisaalta vertaissuhteita kohtaan koettu pelko näyt-

täytyy suurena jännitteenä. Jännite lopulta purkautuu kuvataiteen sivuaineen ryhmätyönä otetun 

valokuvatehtävän avulla. Moona kertoo kokevansa ryhmätyönä otetun valokuvan omakuva-

naan ja kertoessaan siitä hän näkee itsensä paremmassa valossa. Ryhmätyönä otettu omakuva 

mahdollisti Moonan haavoittuvuuden kokemisen turvallisesti. Hän kertoo voivansa luottaa 

muihin ryhmän opettajaopiskelijoihin, joka oli Moonan mukaan uusi, itsetuntoa kohottava ko-

kemus. Moonan käsitys ja luottamus itseensä ja omaan identiteettiinsä nousee voimakkaam-

maksi kuin pelko siitä, minkälainen hänen pitäisi olla. Vaikka epävarmuus tulevaisuuden ver-

taissuhteista vielä mietityttää, hän kertoo omakuvauksen olleen hänelle erittäin tärkeää ryhmän 

kanssa. Omakuva ja omakuvaustilanne muotoutuvat Moonan kriittiseksi tapahtumaksi, joka an-

taa hänelle uuden näkymän omasta identiteetistään.  

Moona pääsee sopuun omaan identiteettinsä kanssa ja malliopettajuuden odotusten ja ihantei-

den paineiden kanssa, ja hän kertoo tulevaisuuden mahdollisesta minuudesta herkkänä opetta-

jana. Hän näkee oman herkkyytensä olevan tärkeä työväline oppilaiden kohtaamisessa ja suh-

teiden luomisessa. Hän kertoo, että oppilaiden kanssa hän voi näyttää myös ”heikon” puolen, 

hänen herkkyytensä. Oman kaksinaisuuden kautta hän ymmärtää myös lapsia, jotka eivät näytä 

aina aidosti itsensä kaikkia puolia. Moona kokemien asioiden vuoksi hän kertoo osaavansa ar-

vioida luokassa tilanteita oman emotionaalisen ymmärtämisen kautta (ks. Hargreaves 2000, 

815), jonka avulla hän osaa lukea oppilaiden tunteita. Herkkyys muovautuu hänen narratiivisen 

identiteetin tärkeäksi ominaisuudeksi, jonka avulla Moona kokee voimaantuvansa. Hän vastus-

taa opettajuuteen liittyviä normeja nostamalla oman opettajaidentiteetin keskiöön herkkyyden. 
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Hannan narratiivisessa identiteetissä korostuu tunteisiin liittyvän ulottuvuuden kautta herkkyys 

ja itsetunnon merkitys. Hänelle isoksi kysymykseksi identiteetin kertomisessa nousee se, että 

tuleeko hänestä opettajaa. Hän vertaa itseään vallitsevaan opettajanormiin ja pohtii, onko hän 

tarpeeksi sosiaalinen ja onko hän liian sisäänpäin kääntyvä persoonana. Hannan persoonallisen 

ja ammatillisen identiteetin välillä on siten voimakas jännite. Opinnoissaan Hanna jännittää 

esiintymistilanteita ja opetusharjoittelun palautekeskustelut aiheuttivat hänelle paniikkikoh-

tauksen. Hän kertoo olevansa herkkä ja tunteellinen, ja on pyrkinyt peittelemään näitä puoliaan.  

Hanna kertoo, että on varsinkin nuoruudessaan ja opintojen alussa verrannut itseään muihin. 

Hän kertoo olleensa taipuvainen perfektionismiin ja olevansa ”kiltti tyttö”, joka vaatii itseltä 

paljon. Opintojen aikana hän on kuitenkin oppinut hellittämään itsekriittisyyttään ja huoman-

nut, että kukin etenee opinnoissaan omalla tyylillään. Hänen pohdintansa menneisyyden it-

seensä näyttäytyy myös hänen kertoessaan omakuvistaan. Omakuvat toimivat peileinä, joiden 

Kuvio 3: Hannan narratiivisen identiteetin tunteisiin ja suhteisiin liittyvät ulottuvuudet 
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avulla Hanna määrittelee nykypäivän identiteettiään ja sitä, mikä hänelle on nyt merkityksel-

listä elämässä. Tärkeiksi asioiksi hänelle nousevat aitous ja se, ettei tarvitse esittää tai olla jos-

sakin roolissa. Omakuvat kuvastavat Hannan kasvua. 

Hannalle tärkeää myös oman itsensä hyväksymisessä on ollut hänen työnsä erityislasten kanssa. 

Erityislasten kanssa hän kertoo, ettei hänen tarvitse esittää mitään, sillä lapset huomaavat sen. 

Merkitykselliseksi toiseksi (ks. Lee & Schallert 2018, 81) korostuu yksi hänen avustettavista 

lapsistaan. Hän kertoo, että työssään hän mahdollistaa lapsille asioita, jotka muuten eivät ole 

yksiselitteisesti mahdollisia. Vähitellen hän on oppinut näkemään itsensä hyvänä muiden ih-

misten kautta: kun hän on oppinut päästämään irti itsestä, hän saa muilta ihmisiltä jotakin kal-

lisarvoista itselleen. Suhteet muihin ihmisiin näyttäytyvät Hannan kertomuksessa hänen itse-

tunnon kehittymisen kannalta tärkeänä. Hän pystyy olemaan haavoittuvainen ja menemään mu-

kavuusalueen ulkopuolelle.  

Hanna kertoo opettajuuden olevan hieman epävarmaa hänelle tulevaisuudessa, mutta se ei vai-

kuta olevan hänelle kaikista tärkeintä.  Tärkeämpää on se, että hän kokee itsensä arvokkaana ja 

hyvänä nykyhetkessä. Mahdollisuuksien minuus (ks. Hamman ym. 2010) ei välttämättä ole 

opettaja, vaan se voi olla mitä vain. Hän on vaikeuksista huolimatta pisteessä, että hän näkee 

paljon mahdollisuuksia, joihin hän voi tarttua, jos haluaa. Hanna ei kerro, että kokisi opettajuu-

den olevan hänelle ensisijainen tulevaisuuden haave, ja sen takana näyttää olevan opettajuuteen 

liittyvät suuret vaatimukset, odotukset ja ihanteet, joihin Hanna ei koe sopivansa. Opettajaksi 

alkaminen on hänelle vielä avoin kysymys, mutta nykyään myös mahdollinen siitä huolimatta, 

ettei sovi opettajamalliin ja normiin. Hannan kertoessaan identiteetistään hän kokee omaksi 

vahvuudekseen oman rohkeuden kokeilla uusia asioita epävarmuudesta huolimatta. Hän näkee 

itsensä ”kokeilijana”, joka uskaltaa heittäytyä ja kokeilla uusia asioita. Uuden oppiminen on 

hänelle tärkeää ja eteenpäin vievä voima hänen identiteettinsä kannalta.  

Hannan ja Moonan narratiivisten identiteettien tarkastelua rinnakkain 

Molempien kertomuksissa painotettiin herkkyyden ja ihmissuhteiden merkitystä identiteettien 

kertomisen kannalta. Näiden taustalla on kulttuurinen kertomus malliopettajuudesta, jota vasten 

Moona ja Hanna reflektoivat tämän hetken luokanopettajaopiskelijan identiteettiään ja tulevai-

suuden mahdollista minuutta itsestä opettajana. Tutkimukseni tulokset tukevat Pillenin ja mui-

den (2013) sekä Beijaardin ja muiden (2004) tutkimuksia, joissa ilmenee, että opettajaopiskeli-

joiden identiteettien välillä on jännitteitä.  
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Haavoittuvuus on molempien kertomuksissa silta muihin ihmisiin ja tilanteisiin, ja se näyttäy-

tyy ilmiönä, joka on sidoksissa perustavanlaatuisesti elämään. Herkkyys näyttäytyi haavoittu-

vuutena – siinä, miten yksilö pystyy avaamaan emotionaalisesti itsensä muille ihmisille ja ti-

lanteille (ks. Lasky 2005). Kelchtermansin (2007, 13) mukaan haavoittuvuus on kasvatukseen 

kietoutunut ominaisuus, eikä opettajalla voi olla ikinä kokonaisvaltaista kontrollia tilanteesta 

tai oman toimintansa seurauksista. Haavoittuvuus on siten kasvatuksen ilmiö mutta myös ihmi-

syyden peruselementti. Herkkyyden lisäksi erityisesti Hannan kertomuksessa korostui oman 

itsetunnon kehittymisen merkitys. Itsetunto on sitä, että näkee itsensä hyvänä ja arvokkaana – 

opettajan työn näkökulmasta se tarkoittaa erityisesti sitä, arvostaako omaa työtä ja itseään. 

Oman herkkyyden hyväksyminen ja sen saattaminen osaksi ammatillista identiteettiä ovat mo-

lempien kertomuksissa merkityksellisiä. Moonan kertomuksessa hän valjastaa herkkyyden 

osaksi opettajan työtä ja erityisesti oppilaiden kohtaamisen työkaluksi. Hannan kertomuksessa 

opettajan ja oppilaan välisissä suhteissa herkkyyden käyttäminen on ristiriitaisempaa – hän poh-

tii, että hänen pitäisi opettajana osata hallita omia tunteitaan vielä enemmän. Oppilaiden kerto-

mukset eivät vaivaa häntä, vaan hänen omat sisäiset tuntemuksensa itsestään haastavat häntä. 

Herkkyyden suhde omaan opettajuuteen jää Hannalle vielä avoimeksi ja ratkaisemattomaksi 

kysymykseksi. Toisaalta vaikuttaa siltä, että Hanna kokee omat tulevaisuuden mahdollisuu-

tensa hyvin avoimiksi. 

Kertoessaan elämästään ja identiteeteistään Moona ja Hanna arvioivat itseään suhteessa laa-

jemmin malliopettajuuteen. Molempien identiteettityössä yritetään ratkaista oman persoonan ja 

opettajuuden välistä ristiriitaa, joka koetaan jännitteisenä. Tutkimuksen tulokset tukevat Shapi-

ron (2010) tutkimusta. Shapiron (2010) mukaan opettajamalli viittaa opettajan käyttäytymis-

malliin, jossa opettaja on iloinen, miellyttävä ja rauhallinen kaikissa tilanteissa. Opettajan men-

neisyydessä koetut ongelmat on lakaistu maton alle, sillä niitä ei ole sopivaa näyttää. (Shapiro 

2010, 618.) Lanas ja Kelchtermans (2015, 28) jatkavat, että malliopettajuuteen liittyy vaatimus 

opettajan sosiaalisuudesta, itseluottamuksesta ja päättäväisyydestä. Näiden ominaisuuksien li-

säksi erityisesti omien tunteiden suhde opettajuuteen nousee merkittävään asemaan Moonan ja 

Hannan identiteeteissä. Zembylas (2003) on puhunut opettajien tunteiden merkityksestä ja siitä, 

kuinka tunteisiin liittyy hiljaisia sääntöjä, jolloin tietyt tunneilmaisut ovat hyväksyttyjä. Niitä 

kutsutaan tunnesäännöiksi, jotka toimivat normeina, joiden mukaan toimitaan (Zembylas 2003, 

119–221). Moonan ja Hannan kertomuksissa emotionaaliset säännöt näyttäytyvät kahdella ta-

valla – Moona kertoo näkevänsä kontrolloinnin tulevan opettajaopiskelijoiden suunnalta, jol-
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loin hän korostaa omaa positiivisuuttaan. Moona kertoo kokevansa kontrollin tulevan sekä si-

sältään että ulkoapäin. Hanna taas kertoo tunteiden kontrollin olevan sisäistä ensisijaisesti, eikä 

suoraan kerro sen johtuvan ulkopuolisesta paineesta. Emotionaalisten sääntöjen voidaan aja-

tella olevan kulttuurissamme, mutta myös osana yhteisöjen käyttäytymistä ja omia toiminta-

mallejamme. Tunteisiin liittyvää kontrollointia voidaan vastustaa löytämällä ihmissuhteita tai 

ympäristö, missä tunneilmaisu ei ole niin kontrolloitua. Hannalle erityislasten kanssa toimimi-

nen ja Moonalle taas tulevaisuudessa omat oppilaat mahdollistavat vapaampaa tunneilmaisua. 

Moona kertomuksessa näkyy, että oman herkkyyden hyväksyminen osaksi opettajuutta auttaa 

häntä ajattelemaan omaa identiteettiään opettajuuteen suuntautuvana. Hanna taas kertoo, että 

opettajaksi ryhtyminen on mahdollista tulevaisuudessa, mutta ei ole välttämättä voimakkaasti 

hakeutumassa siihen suuntaan, juuri siksi, ettei koe itseään opettajapersoonana. Toisaalta Han-

nan suhtautumista tulevaisuuteen selittää myös se, ettei hän ole varma antaako opettajan työ 

hänelle kaikkea mitä hän haluaa. Hannan kertomuksessa erityispedagogiikka vaikuttaa olevan 

hänelle luonnollisempi ala. Vaikka Hanna kertoo, ettei näe välttämättä itseään luokanopetta-

jana, on hänen itsensä kannalta merkityksellisempää se, että hän on alkanut hyväksymään oman 

herkkyytensä ja näyttämään tunteitaan avoimmin. Hannan kertomuksessa oma herkkyys ja 

opettajuus kuitenkin näyttäytyvät olevan edelleen ristiriidassa. Pillenin mukaan omien sisäisten 

jännitteiden ja ristiriitojen kasvaessa liian suuriksi opettajaopiskelijan alalle jääminen voi olla 

epävarmaa (Pillen ym. 2013, 2). Beijaard ja muut kutsuvat ”persoonallisen” ja ”ammatillisen” 

identiteetin välisiä jännitteitä konfliktiksi, jos ne eivät kohtaa toisiaan (Beijaard ym. 2004, 109).  

Identiteettien suhteisiin liittyvä ulottuvuus nousee merkittävään osaan siinä, miten opettajaopis-

kelijat kokevat itsensä. Molemmat reflektoivat omaa itseään suhteessa muihin. Erityisesti Moo-

nan kokemus opiskelijaryhmistä nousee suureen asemaan hänen identiteetin kannalta. Moonan 

koulukokemukset vaikuttavat selkeästi siihen, minkälaisessa asemassa hän näkee itsensä suh-

teessa muihin opiskelijoihin. Ulkopuolelle jättäytyminen aiheuttaa hänelle yksinäisyyttä. Opet-

tajaopiskelijoiden ryhmien merkitys identiteetin rakentumiseen onkin tutkimukseni perusteella 

vielä tuore aihe. Tuoreessa tutkimuksessaan Juutilainen ja muut (2018) tutkivat nimenomaan 

luokanopettajaopiskelijoiden kotiryhmien merkitystä identiteetin muotoutumiseen toimijuuden 

näkökulmasta. Pappa ja muut (2017) korostivat identiteettitoimijuuden käsitettä. Tutkijat lähes-

tyvätkin aihetta hieman eri näkökulmasta kuin olen tehnyt tässä tutkimuksessa. Toimijuus eli 

yksilön kokemus siitä, voiko hän vaikuttaa ympäristöönsä (Lipponen & Kumpulainen 2010, 

338) näyttäytyy Hannan ja Moonan kertomusten identiteettien suhteisiin liittyvässä ulottuvuu-

dessa etäällä, eikä se noussut merkittäväksi näkökulmaksi. Hanna kuitenkin kertoo kokevansa 
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toimijuutensa positiivisena, sillä hän näkee tulevaisuudessa paljon mahdollisuuksia ja kertoo 

voivansa vaikuttaa tulevaisuuteensa. Moonan toimijuus muotoutuu voimakkaasti koulukiusaa-

miskokemusten kautta – hän kertoo kokevasta opinnoissaan passiivisuutta ja kertoo, että ”voi 

olla niin kuin on” vasta opintojen jälkeen. Onkin haastavaa arvioida, kokisiko Moona niin voi-

makkaasti jännitteitä suhteessa opiskeluryhmiin, jos hän opiskelisi jotakin toista alaa, vai ko-

rostuuko hänen kertomansa jännitteisyys nimenomaan luokanopettajakoulutuksessa.  

Hannan ja Moonan kertomuksissa identiteettiä kerrotaan eri tavoilla. Moonan kertomus on ra-

jatumpaa ja keskittyy enemmän opintojen ja kehittyvän opettajuuden näkökulmaan, kun taas 

Hanna kertoo itsestään laajemmin, sisältäen kerrontaa nuoruudesta ja työhön liittyvistä asioista. 

Tämä on luonnollista huomioiden, että kertomukset tehtiin eri menetelmin, sillä Moonan haas-

tattelussa en ollut tutustunut elämäkertahaastatteluun. Hannan haastattelussa pystyin kysymään 

tarkemmin kysymyksiä hänen koko elämästään. Toisaalta myös kuvat ohjasivat kertomuksen 

muodostumista, sillä Hannalla omakuvia oli laajemmin koko elämän ajalta, kun taas Moonalla 

vain yksi opintojen ajalta. Kuva rajasi keskustelun tiettyyn näkökulmaan elämässä, vaikka mo-

lemmat opiskelijat kertoivat omakuvaa tai omakuvia laajemmin elämästään. Kuvat toimivat 

haastattelun ja myöhemmin muodostamieni kertomusten ankkureina, joihin kertojat aina pala-

sivat.  

Omakuvat mahdollistavat uusien kertomusten kertomisen itsestä. Omakuvaa voidaan tulkita 

myös siten, ettei ajattele sen kuvaava enää nykyhetken minää, kuten Hanna teki osan kuviensa 

kohdalla. Esimerkiksi Sokea Maria -kuva kertoi hänelle hänen kasvustaan, eikä hän nähnyt enää 

aitoa itseään siinä. Uusimman kuvan, ”lehdet”, kuvasti enemmän haastatteluhetken Hannaa. 

Siten tutkimuksessani omakuvat toimivat samalla tavalla kuten Mäkirannan (2008) tutkimuk-

sessa omaelämäkerrallisten kertomusten lähtökohtina ja paikkoina, joissa itsen määrittely on 

mahdollista. Moona ja Hanna määrittelivät omakuvien kautta identiteettiään. Omakuvalla voi-

daan etäännyttää ja tarkastella itseä ulkopuolelta, jolloin omakuva toimii peilinä itseen ja omiin 

kokemuksiin (Erävaara 2011, 35). Erävaaran huomioon nojaten tässä tutkimuksessa voidaan 

huomata omakuvien merkitys siinä, että ne auttoivat Hannaa ja Moonaa näkemään itsensä 

etäämmältä ja niiden avulla he pystyivät oivaltamaan itsestään jotakin uutta. Moonalle hänen 

omakuvansa muotoutui käännepisteeksi, kriittiseksi tapahtumaksi, kun taas Hannalle ne toimi-

vat ikkunoina hänelle merkityksellisiin elämän osa-alueisiin ja apuna nykyhetken identiteetin 

reflektointiin. Hanna myös kontrolloi omakuvien merkityksiä arvioimalla itseään niiden kautta 

uudelleen ja hylkäämällä aikaisemmat näkemykset itsestä – hän määrittelee omakuvissa itsensä 

uudelleen (ks. Mäkiranta 2008).  
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6 Luotettavuus ja etiikka 

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan (2008) validiteettia tavoitellessaan tutkijan tulee esittää tutki-

muksen aikana tehdyt valintansa ja perustella ne lukijalle uskottavasti – hänen täytyy osoittaa, 

miten hän on päätynyt luokittamaan ja kuvaamaan tutkittavien todellisuutta niin kuin on tehnyt. 

Menettelyjen perustelu ja läpinäkyvyys on tärkeää, vaikka toinen tutkija voi tulla aivan erilai-

seen lopputulokseen tehdessään tismalleen samalla tavalla tutkimuksen. Siitä huolimatta tutki-

musmenetelmää voidaan pitää hyvänä. Reliabiliteetin käsitteellä voidaan laadullisessa tutki-

muksessa tarkastella aineiston laatua. Reliaabeliudella tarkoitetaan tutkijan toimintaa enemmin 

kuin haastateltavan vastauksia. Se tarkoittaa sitä, onko kaikki aineistossa käytettävissä oleva 

tieto nostettu esiin, onko tiedot litteroitu oikein ja kuinka paljon tutkimuksen tulokset ilmentä-

vät tutkittavan ajatusmaailmaa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 188–189.) 

Tutkimukseni keskiössä olevien narratiivisen identiteetin tutkiminen oli haastavaa. Identiteet-

tien ilmaisu kertomusten muodossa jättää jotakin aina ulkopuolelleen, sen vuoksi tutkimukseni 

identiteettikertomukset ovat vain yksi tapa jäsentää Moonan ja Hannan identiteettejä. Aineiston 

analyysi oli haastavaa tästä syystä – mikä on oikein sanottu toisen ihmisen identiteetistä, kuinka 

syvästi perustelen päätelmäni ja kuinka kestävää tutkimukseni on? Pohtiessa narratiivisen tut-

kimuksen aineistojen todenmukaisuutta ja niiden kertomaa todellisuutta, tulee pohtia korres-

pondenssiteoriaa eli totuuden vastaavuusteoriaa. Onko kertomukset todenmukaisia todellisuu-

teen nähden? Riessmanin (2014) mukaan narratiivisen tutkimuksen tutkijat eivät yleensä näe 

narratiivien olevan faktaperäisiä ”raportteja”, vaan tapa selkeyttää kertojan omaa näkökulmaa. 

Kertomisen tarkoituksena on saada muut ihmiset ymmärtämään samalla tavalla. Faktojen vah-

vistamisen sijasta tärkeämpää on ymmärtää niiden merkitys niiden kertojille. (Riessman 2014, 

187.) Tutkimusraportti kietoutuu lopulta tutkijan aineistosta tekemään ymmärrykseen ja tulkin-

taan. Tästä näkökulmasta raportissa ei ole kyse osallistujista vaan tutkijan merkityksen muo-

dostamisesta. (Josselson 2007, 549.) Tutkijan tulee kiinnittää huomioita, ettei kertomusta tai 

kuvaa nimitetä ”totuudeksi”, sillä ne ovat aina riippuvaisia kontekstistaan ja tulkitsijasta (Riess-

man 2008, 179). Näiden pohdintojen kautta päädyin narratiivisen tutkimuksen yhteen tärkeään 

näkökulmaan: ei ole tarkoitus löytää universaalia totuutta, vaan kuulla yksilöiden kertomuksia 

kokemuksistaan, jotta ymmärtäisimme maailmaamme paremmin ja monipuolisemmin.  

Myös omakuvien lukemiseen ja omakuvista kertomiseen liittyy kysymys niiden totuudenmu-

kaisuudesta. Riessman (2008) korostaa, että ei olemassa oikeaa tapaa lukea kuvaa, eikä myös-

kään puhuttua tai kirjoitettua tekstiä. Myös visuaalinen materiaali on tuotettua jonkun toimesta 
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ja jotakin tarkoitusta varten, ja se on aina jossakin kontekstissa. Sen vuoksi kuvan tulkitsija voi 

ajatella kuvan toisella tavalla kuin sen tekijä on ajatellut. (Riessman 2008, 179.) Kuvista kerro-

tut kertomukset myös muuttuvat joka kerta erilaisiksi (Kuhn 2002, 14). Narratiivisen tutkimuk-

sen kannalta ei olekaan olennaista löytää totuuksia vaan ymmärtää paikallisia tarinoita ja yhden 

ihmisen kokemusta syvällisesti. Omakuvien avulla kerrottujen kertomusten äärellä ihminen tu-

lee kuuluksi ja nähdyksi. 

Olen alusta alkaen ollut voimakkaasti sidoksissa aiheeseen. Toisaalta se on antanut minulle 

motivaatiota ja innokkuutta tutkia aihetta syvällisesti, mutta toisaalta se on haastanut minua 

pohtimaan omia ennakko-oletuksiani. En kuitenkaan usko, että tutkiessani luokanopettajaopis-

kelijoiden kokemuksia voin täysin jättää itseni ja omat kokemukseni tutkimukseni ulkopuolelle, 

sillä olen itsekin luokanopettajaopiskelija. Josselson (2007) avaakin narratiivisen tutkimuksen 

tutkijan roolia kaksinaiseksi: tutkija on samaan aikaan intiimissä suhteessa haastateltavan 

kanssa sekä ammattilaisen roolissa tutkijana. Näiden kahden roolin välinen tasapainottelu tuot-

taa haasteita. Ainoa vaihtoehto onkin avata näitä ongelmakohtia tutkimuksessa auki rehellisesti 

reflektoiden. (Josselson 2007, 538–539). 

Tutkimuksen aikana olen pyrkinyt tekemään kirjaa valinnoistani ja työvaiheistani, ja miettinyt 

työn eri vaiheissa miten oma asemani, tunteeni ja kokemukseni vaikuttavat työhön. Pidin tun-

temuksistani prosessin aikana päiväkirjaa, johon kirjasin tehtyjen asioiden, valintojen ja rajaus-

ten lisäksi omia tuntojani tutkimuksesta. Myös Etherington (2006, 86) nosti päiväkirjojen kir-

joittamisen hyvänä työvälineenä reflektiivisyyden kannalta. Etheringtonin (2006) mukaan ref-

leksiivisyydellä tarkoitetaan tutkijan omaa kapasiteettiä itsensä ymmärtämiseen. Siihen kuuluu 

tutkijan omien kokemusten ja kontekstien merkityksen ymmärtäminen suhteessa tutkimukseen 

ja tutkimuksen tuloksiin. Refleksiivisyys ei ole kuitenkaan sama asia kuin subjektiivisuus – se 

on väylä objektiivisuuden ja subjektiivisuuden välimaastoon. (Etherington 2006, 81.) Riesman-

nin (2014, 191) mukaan päiväkirjojen pitäminen tukee tutkijan reflektointikykyä, kriittistä it-

searviointia ja totuudenmukaisuutta. Päiväkirjaani katsoessani huomaan, että joskus työsken-

tely takkusi ja joskus olin siitä erittäin innoissani. Nämä tietenkin vaikuttivat siihen, miten kir-

joitin ja miten rakensin tutkimuksen sanavalinnoista lähtien. Luonnollisesti tutkimuksissa kuu-

luu myös minun ääneni, sillä olen tehnyt valintoja mitä tuon esiin ja mitkä asiat rajaan pois.  

Josselson linjaa, että narratiivisessa tutkimuksessa on olennaista suojella tutkittavia henkilöitä 

ja heidän tarinoitaan, jotka he tutkimusta varten kertovat. Tutkijalla on eettinen velvollisuus 
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kunnioittaa tutkittavia sekä heidän yksityisyyttään. Vaikka eettisiä kysymyksiä pidetään itses-

tään selvinä, ne voivat muodostaa tutkimuksessa ongelmia. Kyse ei ole tiukan ohjenuoran nou-

dattamisesta, sillä sellaista ei ole, vaan enemmän eettisestä asenteesta, jonka avulla pyritään 

minimoidaan mahdolliset harmit. Josselson kannustaa ottamaan vastuun omasta tutkimuksesta 

ja pyrkimään hyvyyteen. (Josselson 2007, 537–538.) Tutkimuksessa pyrin häivyttämään tutkit-

tavan tunnistettavuutta ja pyrin säilyttämään anonymiteetin, siten miten se tämän tapaisessa 

tutkimuksessa on mahdollista. Estola, Uitto ja Syrjälä kuitenkin varoittavat, että elämäkerralli-

sessa tutkimuksessa tutkittavalle ei voi välttämättä taata täydellistä anonymiteettiä, vaikka ker-

tomuksista poistettaisiinkin nimet (Estola ym. 2017, 138–139).  

Omakuvien asema tutkimuksessani on eettinen kysymys. Alun perin ajattelin, että voisin laittaa 

tutkimukseeni haastateltavien ottamia omakuvia sellaisenaan. Kuvien käyttöön kysyin luonnol-

lisesti luvan ja sain molemmilta haastateltavalta luvan niiden käyttöön. Siitä huolimatta, että he 

antoivat luvan kasvojen näyttämiselle, halusin peittää heidän kasvonsa. Tein päätöksen pohjau-

tuen Skåreusen (2009) tutkimukseen, jossa hän peitti tutkimuksessaan opiskelijoiden tekemien 

kuvien hahmoilta silmät, jotta henkilöitä ei tunnistettaisi ja siten vältyttäisiin eettiseltä ongel-

malta. Jokainen tutkimukseen osallistunut opiskelija oli antanut luvan kuvan käyttämiselle ja 

kuvien julkaisemiselle tutkimuksessa, mutta tutkija oli itse päättänyt, että hälventää tunnistet-

tavuutta. Tutkijan velvollisuus on turvata tutkimushenkilöitä riippumatta siitä, mihin he ovat 

antaneet luvan. Tutkija huomauttaa tekstissään, että tutkijalla ja lukijalla ei ole saman verran 

tietoa, mutta mikäli tutkittavien kuvien peitetyllä alueella on jotakin merkittävää (katse), hän 

kertoo siitä. (Skåreus 2009, 168.)  

Narratiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään yksilön kokemusmaailmaa ja hänen 

omaa maailman hahmottamisen tapaa. Pyrin tutkimuksessa luomaan luottavaisen suhteen haas-

tateltavien opiskelijoiden kanssa ennen haastatteluja. Bronin (2017) mukaan korkeakouluopis-

kelijoiden haastattelussa on tärkeää rakentaa hyvä vuorovaikutussuhde tutkittaviin. Suhde muo-

dostuu luottamuksesta, ymmärryksen rakentamisesta ja empaattisesta sekä sitoumuksellisesta 

asenteesta. Tutkimustilanteiden valtasuhde on yleensä epäsymmetrinen – haastattelijalla on 

enemmän valtaa haastateltavaa kohden. Narratiivisessa elämäkertatutkimuksessa kuitenkin sel-

lainen suhde ei toimisi, sillä se ei edesauttaisi avoimen ja vapaan suhteen muodostumista ja sen 

myötä tarinan kertomista ilman paineita. Haastattelutilanteessa epätasapainoisen valtasuhteen 

tasapainottamiseksi opiskelijalle annetaan enemmän kontrollia siinä, miten paljon hän haluaa 

kertoa omasta elämästään ja milloin hän haluaa lopettaa, vaikka epäsymmetristä valtasuhdetta 

ei voikaan kokonaan poistaa. (Bron 2017, 252.)  
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Litteroidessani haastattelua huomasin olleeni hieman liian kannustava haastateltavaa kohtaan. 

Antaessani suoraa palautetta hänen kertomistaan asioista (esimerkiksi sanomalla niitä mielen-

kiintoisiksi ja tärkeiksi), saatoin ohjata häntä kertomaan samankaltaisia asioita lisää elämästään. 

Halusin tukea häntä kertomisen aikana ja osoittaa, että asiat, jotka hän jakaa minulle, ovat mi-

nulle merkityksellisiä. Kuitenkin, Riessman (2008) osoittaa esimerkin, jossa haastattelijan ak-

tiivinen rooli on edesauttanut vaikeiden asioiden käsittelyä haastattelutilanteessa, ja toteaa, että 

asiat eivät olisi tulleet välttämättä ilmi ilman kertojan kannustamista. Aineistossa käy ilmi, että 

haastattelun aiheet ja merkitykset rakentuvat ja tulevat esiin kuuntelijan ja kertojan välisessä 

dialogissa. (Riessman 2008, 40.) Spector-Mersel (2010) huomauttaa, että narratiivisessa tutki-

muksessa tulee ymmärtää, etteivät tutkimusta varten tehdyt tarinat ole valmiiksi olemassa, vaan 

ne tehdään haastattelutilanteessa. Tutkija on vaikuttanut kysymällä ja ohjaamalla ihmisen ker-

rontaa. Kertomus ei ole ollut valmis kerrottavaksi, vaan tilanteessa olevat tekijät ovat vaikutta-

neet siihen. Haastatteluissa kerrotut kertomukset ovat ennemmin kahden ihmisen vuorovaiku-

tuksessa rakennettu kertomus. (Spector-Mersel 2010, 216.) Haastateltavalla on kuitenkin an-

nettava asiantuntijan asema omassa kerronnassaan, jolloin tutkija on kuuntelijan roolissa (Hy-

värinen 2017, 151).  

Myös Kaasila painottaa analyysivaiheen näkökulmasta, että merkitykset rakentuvat aineiston 

ja tutkijan välisessä vuorovaikutuksessa (Kaasila 2000, 97).  Kaasila avasi väitöskirjassaan 

opettajaopiskelijoiden elämäkertojen konstruoimisessa tärkeän näkökulman: tutkijan oma 

esiymmärrys vaikuttaa elämäkertojen tulkintaprosessiin. Kaasila kertoo tarkastelevansa tutki-

musaihettaan oman horisonttinsa kautta. Kaasila avaa, kuinka hänen omat kouluaikaiset muistot 

ja opettajaksi kasvaminen vaikuttavat aineiston tulkitsemiseen. (Kaasila 2000, 95.) Josselson 

nostaa esiin tutkijan ajatusten (olettamusten, haaveiden, ymmärryksen horisonttien ja asentei-

den) olevan tutkimuksessa merkittävässä roolissa. Tämän takia on tarpeellista heijastaa myös 

tutkimuksessa omaa itsetietoisuutta ja itsereflektiota, jotta tutkimuksessa saadaan esille mitkä 

asiat ovat ”havaittu” tulevan tutkijalta, tutkittavalta tai heidän välisestä vuorovaikutuksesta. 

Näiden asioiden täydellinen ymmärtäminen on Josselsonin mielestä ideaalista ajattelua, mutta 

niiden huomioiminen on narratiivisessa tutkimuksessa paikallaan. (Josselson 2007, 545.)  

Erityisesti ensimmäisessä haastattelussa koin vaikeuksia pitää itseni tyynenä ”tutkijaminänä”, 

sillä Moonan kertomat asiat olivat kiinnostavia ja koskettivat minua. Josselsonin mukaan tutki-

jan haasteena on pysyä tasapainossa, jatkaa kuuntelua ja pitää tunnekokemuksensa sisällään. 
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Hän käyttää termiä ”calmly bear”, jonka käännän vapaasti ”hiljaisesti sietää”. Tunteiden etään-

nyttäminen tilanteessa auttaa säilyttämään tasapainon tutkijan ja tutkittavan välillä. (Josselson 

2007, 543–544.) Huomasin taidon kehittyneen toisen haastattelun kohdalla, sillä siinä reaktioni 

olivat rauhallisempia ja annoin haastateltavalle enemmän tilaa kokea tunteita. Olin kuitenkin 

vastaanottavainen. Esimerkiksi tilanteessa, jossa Hanna alkoi itkemään, pyrin olemaan empaat-

tinen ja tarjosin hänelle nenäliinan. Sanoin myös empaattisuuden merkiksi esimerkiksi ”ym-

märrän mitä tarkoitat”. Nauraminen oli erityisesti Hannan kohdalla tapa vapauttaa jännitystä 

tilanteesta ja luoda luottamusta. Josselsonin (2007) mukaan tutkija voi jakaa omia kokemuksi-

aan haastateltavalle olematta epäeettinen. Tämä voi jopa rohkaista ja tukea hyvän luottamus-

suhteen rakentumista. (Josselson 2007, 545.)  

Luottamuksen rakentumiseen liittyy myös omakuvat. Bachin mukaan valokuvien äärellä käy-

dyt haastattelut voivat toimia siltana psykologisessa ja fyysisessä mielessä tutkimukseen osal-

listujien ja tutkijan välillä – valokuva auttaa rakentamaan luottamusta ja hyvää suhdetta heidän 

välilleen (Bach 2007, 290). Haastatteluun osallistuneet opiskelijat avasivat omaa elämäänsä 

kertomustensa lisäksi kuvien avulla näyttämällä konkreettisesti itsensä. Halkola (2014, 17) to-

teaa, että valokuviin liittyy paljon tunteita ja muistoja, joiden kohtaaminen vaatii uskallusta. 

Huomasin tutkimukseni aikana tämän, vaikka tilanteen ei ollut tarkoitus olla suoranaisesti tera-

peuttinen. Haastattelutilanteen vastavuoroisuudesta puhui Mäkiranta (2008, 39), sillä hänellä 

oli ollut varalta omia valokuvia haastattelutilanteessa, mikäli haastateltavan keskustelu olisi 

tyssännyt. Hän ajatteli, ettei voinut piiloutua tutkijan roolin taakse, vaan tilanteen kannalta hä-

nen piti olla valmis tuomaan omat kuvansa esiin. (Mäkiranta 2008, 39.)  

Haastatteluja voitaisiin kutsua Juvosen (2017) mukaan sisäpiirihaastatteluiksi, sillä sekä haas-

tateltavat että minä tutkijana olemme luokanopettajaopiskelijoita. Noviisitutkijan käyttäessä si-

säpiirihaastattelua hänellä on etuna se, että yhteiset kokemukset ja tuttujen tilanteiden tuntemi-

nen rakentavat ymmärrystä, joka on jaettua. (Juvonen 2017, 344.) Haastattelutilanteessa haas-

tateltava luokanopettajaopiskelija kertomus muotoutuu ainutlaatuiseksi, sillä olen myös alan 

opiskelija. Jos tutkija olisi ollut toiselta alalta, olisi kerronta ollut erilaista. Akkermanin ja Mei-

jerin (2011, 316) mukaan opettaja vastaa tietyllä tavalla kysymyksiin tai pyyntöön reflektoida 

itseään aina suhteessa tilanteeseen ja siihen kuka kysyy – he ennakoivat sitä, mitä tutkija hakee 

kysymyksellä.  
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7 Pohdinta ja johtopäätöksiä 

Tutkimuskysymykseni ”millaisiksi luokanopettajaopiskelijat kertovat identiteettinsä omaku-

vien tukemana?” sisälsi monenlaisia haasteita ja mutkia, ennen kuin pääsin vastaamaan siihen. 

Tutkimuksen keskeisinä tuloksina on, että luokanopettajaopiskelijoiden narratiivisten identi-

teettien tunteisiin ja suhteisiin liittyvät ulottuvuudet ovat toisiinsa kietoutuneita. Kertomuksissa 

kerrotaan menneisyyden kuten lapsuuden kokemusten merkityksestä heidän nykyhetken iden-

titeetilleen ja kehittyvälle opettajuudelleen eli mahdollisille minuuksille (ks. Hamman ym. 

2010). Hannan ja Moonan kertomuksien identiteetit voidaan nähdä McAdamsin käsitteen 

kautta: narratiivinen identiteetti on kertojan omaelämäkerrallinen kertomus siitä, miten hänestä 

on tullut sellainen kuin on ja minkälaiseksi hän on tulossa (McAdams 2017, 44). 

Keskeisinä teemoina kertomuksissa nousevat herkkyyden, itsetunnon ja muiden ihmisten mer-

kitys Moonan ja Hannan narratiivisille identiteeteille. Herkkyyttä, joka kuuluu tunteisiin liitty-

vään ulottuvuuteen, tarkastelin haavoittuvuuden käsitteen kautta. Haavoittuvuus on syvästi si-

doksissa emotionaalisiin kokemuksiin (ks. Lasky 2005). Kertomuksissa näkyy, kuinka luokan-

opettajaopiskelijoiden opettajuuteen liittyvä identiteettityö vaatii syvällistä itsereflektiota (ks. 

Räsänen 2015, 216) ja omaan itsetuntoon liittyvien kysymysten pohdintaa, kuten ”olenko tar-

peeksi tällaisena kuin olen?” ja ”minkälaiseksi opettajaksi haluan tulla?”. Itsetunto viittaa sii-

hen, miten hyvänä ja arvokkaana luokanopettajanopiskelijat ajattelevat itsensä (Kelchtermans 

2009, 262). Tutkimuksen tuloksissa esiin nouseva tunteisiin liittyvä ulottuvuus on linjassa myös 

Zembylasin (2003, 11) tutkimuksen kanssa, joka painottaa tunteiden merkitystä identiteetin ke-

hittymisessä. 

Narratiivisten identiteettien suhteisiin liittyvä ulottuvuus viittaa Akkermanin ja Meijerin (2011) 

huomioon siitä, kuinka opettajan identiteetti on sosiaalisesti rakentuva. Molemmat luokanopet-

tajaopiskelijat kertovat merkityksellisistä vuorovaikutussuhteistaan.  Moona kertoo oman herk-

kyyden tulevan esiin erityisesti opiskeluryhmien kanssa ja kertoo, että omat koulukiusaamis-

kokemukset vaikuttavat hänen toimijuuteensa. Tämä on linjassa myös Hammanin ja muiden 

(2010, 1357) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan opettajuus rakentuu menneisyyden kokemus-

ten ja nykyisen kontekstin kautta. Sen lisäksi tulevaisuuden suhteet muihin opettajiin jännittävät 

Moonaa. Moonan kokema herkkyys ja muiden ihmisten tunnetilojen aistiminen ovat hänen 

opettajuudelle kuitenkin tärkeä työväline, jonka avulla hän ymmärtää oppilaita ja heidän tun-

teitaan. Hänelle kriittiseksi tapahtumaksi nousee kuvattavana oleminen, joka auttaa häntä nä-
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kemään itsensä arvokkaana. Hannan narratiivisen identiteetin suhteisiin liittyvässä ulottuvuu-

dessa nousee merkittävään osaan hänen avustettava lapsi, joka on hänelle merkityksellinen toi-

nen (ks. Lee & Schallert 2016, 81; Schatz-Opponheimer & Dvir 2013, 147). Erityislasten 

kanssa toimiessaan Hanna kokee itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi, mikä tukee hänen itsetunto-

aan ja oman herkkyyden hyväksymistä. Myös muut ihmiset ovat tukeneet Hannan herkkyyttä 

ja identiteetin kehittymistä, joista esimerkiksi nousee luokanopettajakoulutuksen opettajat ja 

harjoitteluiden ohjaavat opettajat, joita Hanna kutsuu mentoreiksi.  

Tutkimuksessa nousee esiin myös Beijaardin ja muiden huomio siitä, ettei ammatillinen iden-

titeetti ole täysin uniikki, vaan sitä rakennetaan persoonallisten lähtökohtien lisäksi tietyssä 

kontekstissa, johon vaikuttaa kulttuurissamme kertomuksesta opettajuudesta (Beijaard ym. 

2004, 122). Moona ja Hanna arvioivat omaa kehittyvää opettajuutta suhteessa malliopettajuu-

teen (ks. Shapiro 2010), johon sisältyy ideaalisia ajatuksia oikeanlaisesta opettajuudesta (Lanas 

& Kelchtermans 2015, 27), johon on vaikeaa sisällyttää oman identiteetin kaikkia puolia, kuten 

herkkyyttä. Oman persoonallisen identiteetin ja kollektiivisen opettajaidentiteetin väliset risti-

riidat kerrotaan koettujen jännitteiden kautta (ks. Beijaard ym. 2004; Pillen ym. 2013). Vaikka 

luokanopettajaopiskelijoiden murrosvaiheissa koetut jännitteet ja hämmennys ovat luonnollisia 

(Alsup 2006, 45), voivat jännitteet nousta niin merkittäviksi, että luokanopettajaopettajaopis-

kelija voi vaihtaa alaa (Pillen ym. 2013, 2). Kertomuksissa erityisesti Hanna kertoo omaa poh-

dintaansa opettajuuteen ryhtymisestä ja siitä, onko hän sopiva opettajapersoona. Moonan ker-

tomuksessa nousee esiin puolestaan se, kuinka hän sovittaa oman persoonallisen identiteettinsä 

herkätkin puolet opettajuuteen kasvatuksen työkaluksi.  

Opettajuus on vahvasti tunteisiin kytköksissä oleva ammatti, ja tunteet yksinään eivät ole yk-

sinkertainen elämän osa-alue – ne haastavat meitä miettimään, keitä me olemme ja minkälai-

siksi me haluamme tulevaisuudessa tulevan. Yksilöllisten tunteiden lisäksi ymmärrän, että am-

mattiimme liittyy jännitteitä ja kollektiivisia tarinoita mitä ja miten opettajat saavat tuntea, ja 

minkälaisia opettajat ajatellaan olevan. Tiedostaessani nämä ymmärrän työtäni, ammattiani, tu-

levia kollegoitani ja erityisesti itseäni paremmin. Tutkimuksellani ja sen prosessilla oli voima-

kas henkilökohtainen merkitys tulevana opettajana ja taidekasvattajana. Ymmärrän teorioiden 

avulla ympäröivää todellisuuttani ja ammattikuntaani liittyviä ilmiöitä nyt yhden tutkimuksen 

verran paremmin. Koen myös, että luokanopettajaopiskelijat saivat haastatteluun osallistumi-

sesta uusia näkökulmia oman opettajuuden tarkasteluun.  
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Yksityisen tason lisäksi tutkimuksella on annettavaa myös laajemmin. Käytännössä omavalo-

kuvia voitaisiin käyttää tarkoituksellisesti osana luokanopettajaopintoja ja omaa ammatillista 

identiteettityötä. Omakuvien äärellä työskentely saattoi tarjota myös haastateltaville merkityk-

sellisiä kokemuksia ja uutta näkemystä itsestä, sillä kuvien avulla voi nähdä itsensä etäämmältä. 

Ne myös toisaalta osoittavat olemassaolomme konkreettisesti, ja niihin sisältyy nähdyksi tule-

misen kokemus. Omakuvien avulla voidaan kiinnittää myös luokanopettajaopiskelijoiden hy-

vinvointiin ja tunteisiin liittyviin näkökulmiin. Omaan identiteettiin, tunteisiin ja itsetuntoon 

liittyvä pohdinta omakuvien äärellä voisi olla hyvä työväline luokanopettajakoulutukseen am-

matillisen identiteetin työstämiseen. Erityisesti aiheita, joista luokanopettajaopiskelijoiden voi 

olla haastavaa puhua muuten, voitaisiin lähestyä omakuvien avulla. Omakuvien avulla omaa 

elämää voidaan tehdä ymmärrettäväksi sekä muille että itselle (Mäkiranta 2008, 40).  

Omakuvien käyttäminen tutkimukseni osana toi mielenkiintoisen haasteen: koska aikaisemmin 

samantyyppistä tutkimusta suoraan ei oltu tehty, minun piti keksiä tapa yhdistää kertomukset 

ja omakuvat toisiinsa. Tämä vaati myös filosofista pohdintaa. Voiko eri tieteenperinteitä liittää 

toisiinsa kyselemättä itseltään, voiko niin tehdä? Tutkimuksessani valokuvat toimivat ”trigge-

reinä” (Harrison 2002) tai kehotteena (prompt) (Kuhn 2002) kertomuksen kertomiselle, joiden 

avulla voidaan matkata menneisyyteen, omiin kokemuksiin ja elettyyn elämään (Aaltonen 

2011, 78). Valokuvista kerrottu kertomus kuitenkin rakentuu nykyhetken mukaan, ja valoku-

vista kertoessaan ihminen kertoo kertomuksen joka kerta eri tavalla (Kuhn 2002, 108). Myös 

identiteetistä kerrottu kertomus muuttuu ja rakentuu joka kerta uudella tavalla (McAdams 2017, 

42.) 

Tutkimukseni analyysivaiheessa huomasin, että elämästä kerrottua kertomusta ja omakuvista 

kerrottua kertomusta ei voi irrottaa toisistaan. Omakuvat näyttäytyivät Moonan ja Hannan ker-

tomuksissa kietoutuvan heidän elämiinsä – he puhuivat niiden kautta itsestään, kuin omakuvat 

kuvaisivat jotakin puolta heistä. Toisaalta omakuvat saattoivat osoittaa puolen itsestä, jonka-

laiseksi ei itseään enää kokenut ollenkaan. Ne toimivat vertailukohtina. Sekä Hanna että Moona 

kiinnittivät omakuvaansa kriittiseen tapahtumaan, johon sisältyi voimakkaita tunteita. Weiserin 

(1999, 3) sanoja suoraan suomentaen: ”Jokaisella valokuvalla on tarinoita kerrottavanaan, sa-

laisuuksia jaettavana ja muistoja, joita tuoda julki.” Lähtökohtana haastateltavien omakuvien 

valitsemissa oli se, että omakuvia etsiessään ja miettiessään haastateltavat valikoivat itselleen 

merkityksellisiä kuvia. Heillä oli jo valmiiksi tarinoita kerrottavana omakuvista ja kertomukset 

rajautuivat näiden merkityksellisten asioiden kautta – olivat ne sitten muistoja, tunteita tai ker-

tomuksia heistä itsestään, joiksi he eivät koe enää itseään. Tutkimukseni perusteella omakuvat 
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toimivat keinona kertoa kriittisistä tapahtumista. Saman tyyppisen huomion teki myös Chao 

(2014) tutkimuksessaan, jossa hän nimitti tunteisiin liittyviä tärkeitä kertomuksia ”koetinkivi-

tarinoiksi”, jotka olivat opettajien kertomuksia elämänsä tärkeistä hetkistä.  

Tutkimuksessani tarkoituksena on ollut pitäytyä lähellä kertomuksia rikkomatta niitä. Yksit-

täisten käsitteiden määrittely oli välillä haastavaa. Esimerkiksi kertomuksissa puhutaan paljon 

herkkyydestä, mutta lähestyn itse sitä haavoittuvuuden käsitteen kautta. Tämä johtui siitä, että 

herkkyydestä oli vaikeaa löytää lähteitä, jotka käsittelisivät erityisesti opettajien ja luokanopet-

tajaopiskelijoiden herkkyyttä. Tutkimukseni yhtenä tärkeänä tuloksena onkin opiskelijoiden 

identiteettien herkkyyden huomioiminen, ja tämä teema sisältää paljon jatkotutkimuksien mah-

dollisuuksia. Toisena haasteena tutkimukselleni koin erityisesti aiheen laajuuden: opettajia ja 

opettajaopiskelijoita on tutkittu nykypäivänä paljon, ja opettajaksi kasvamiseen liittyy useita 

ulottuvuuksia. Se ei ole pelkistettävissä yhteen tutkimukseen. En voinut mitenkään mahduttaa 

kaikkea tutkimustani varten oppimaani ja lukemaani tähän työhön. Tutkimukseni yksi haas-

teista olikin rajaus.  

Omakuvat ja valokuvat laajemminkin olisivat tarjonneet paljon enemmänkin mahdollisuuksia 

tutkia opettajuutta. Uusia tutkimusten lähtökohtia löytyisi esimerkiksi siitä, miltä opettajuus 

näyttäytyy opettajaopiskelijoiden omakuvissa, miltä opettajuus näyttää, miten opettaja pukeu-

tuu tai vaikkapa sukupuolen kysymyksiin opettajuudesta. Niiden avulla voitaisiin tutkia myös 

miltä opettajan ajatellaan näyttävän normatiivisesta ja mitä ominaisuuksia ”malliopettajuuteen” 

ei liitetä (esimerkiksi tatuoinnit tai värikäs tukka, ks. Lanas & Kelchtermans 2015; Kamila 

2012). Elbaz-Luwischin (2005, 47) mukaan opettajien kehollisuutta on tutkittu vähän, vaikka 

opettajan työhön kuuluu mielensisäisen työskentelyn lisäksi kehollisuus erottamattomasti. 

Omakuvat voisivat tarjota opettajan kehollisuuden tutkimiseen hyvän lähtökohdan.  

Moonan omakuvan kautta kerrotussa kertomuksessa tuli esiin hänen kokemuksensa koulukiu-

saamisesta ja siitä, kuinka omat koulukokemukset vaikuttavat edelleen hänen suhteisiinsa omiin 

opettajaopiskelijoihin. Viitekehykseni ei sisällä aineksia aiheen käsittelyyn, mutta siitä saisi li-

sätutkimusta. Olisi mielenkiintoista ja aiheellista tutkia, mitä merkitystä opettajaopiskelijoiden 

kokemalla koulukiusaamisella on myöhemmin opettajakoulutuksessa ryhmissä toimimiseen ja 

myöhemmin opettajayhteisöissä toimimiseen. Miten kiusatuksi tulleet kokevat opettajayhtei-

söt? Viime aikoina on myös tullut esille, että opettajat kokevat työssään kiusaamista. Siten kou-
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lukiusaaminen ei ole pelkästään oppilaiden keskuudessa tapahtuva ilmiö.  Menneisyyden ko-

kemukset vaikuttavat opettajaidentiteetin rakentumiseen (Lee & Schallert 2016, 76), joka eri-

tyisesti pätee Moonan narratiivisessa identiteetissä.  

Tänä aikana, kun opettajien työhyvinvoinnista ollaan huolissaan ja opettajaopiskelijoille pyri-

tään antamaan mahdollisimman hyvät eväät työelämään, koen tutkimuksellani olevan tärkeä 

anti opettajien identiteeteistä käytävään keskusteluun. Tutkimukseni antaa lisää ymmärrystä 

luokanopettajaopiskelijoiden identiteettityöhön liittyvien haasteiden huomaamisessa. Tukeak-

semme opettajaopiskelijoiden identiteetin kehittymistä on tärkeää nähdä heidät ihmisinä, joilla 

on kullakin oma menneisyytensä ja ajatukset tulevaisuudesta. Pinnan alla saattaa myös olla 

voimakkaita tunteita ja jännitteitä, joita voi olla haastavaa tuoda esiin. Jos omien tunteiden 

näyttäminen ja niistä puhuminen on haastavaa jo opintojen aikana, miten luokanopettajaopis-

kelijat voivat tunnistaa ja osoittaa omia tunteitaan työelämässä?  

Kivuliaiden kertomusten kertominen vaatii turvallisen ympäristön ja tukea, sen sijaan että ker-

tojat jakaisivat sosiaalisesti hyväksyttävän ja miellyttävän kertomuksen elämästään. Kertomus-

ten avulla opettajaopiskelijat voivat kyseenalaistaa vallalla olevia kertomuksia opettamisesta ja 

oppimisesta. Uudelleen kertomisen ja kertomusten tulkitsemisen avulla opettajaopiskelija voi 

ymmärtää omaa menneisyyttään ja kokemuksiaan. Reflektointi voi vaikuttaa myös tulevaisuu-

teen opettajana. (Le Fevre 2011, 786.) McAdamsin huomio kertomusten kertomisesta tukee 

myös omakuvista tehtyä huomiota – yksilöt eivät ole pelkästään kulttuuristen kertomusten orjia, 

vaan he voivat kyseenalaistaa normeja (McAdams 2017, 42). Kertomisen avulla voidaan ky-

seenalaistaa ihmisen käsityksiä oikeanlaisesta opettajuudesta ja huomata, että on monenlaisia 

tapoja kasvaa opettajaksi ja olla opettaja.  
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Liite 1  

Pro gradu haastattelurunko 28.2.2017  

Haastateltavaa on pyydetty ottamaan mukaan omakuva tai omakuvia, jotka toimivat haastatte-

lun tukena. Yksi omakuvista voi olla / on kuvataiteen sivuaineessa otettu omakuva. Haastatel-

tava on saanut ottaa mukaan kuvan/kuvia lapsuudesta, kouluajoista tai muissa yhteyksissä otet-

tuja omakuvia, jotka liittyvät hänen luokanopettajaopintoihin.  

Haastattelun alussa tutkittavaa henkilöä pyydetään kertomaan nimi, ikä, vuosikurssi ja missä 

vaiheessa hänen opintonsa ovat.  

Valitse itsellesi tärkeimmät ja merkityksellisimmät kuvat. Laita ne haluamaasi järjestykseen tai 

asettele ne haluamallasi tavalla.  

 

1. Kerro omakuvastasi  

a. Mitä siinä on? 

b. Mitä olet rajannut pois? 

 

2. Mitä omakuva kertoo sinusta  

  

a. erityisesti luokanopettajuuden näkökulmasta 

b. Voitko kertoa, miten se kuvastaa kuvaushetken kokemusta opettajuudestasi?  

c. Mikä tai mitkä asiat ilmentävät sinua? (Kuvassa näkyvät asiat, värit, asento, 

ilme, kuvakoko, perspektiivi, asettelu) 
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Liite 2  

Pro gradun haastattelurunko 2018 

Haastateltavaa on pyydetty ottamaan mukaan 3-5 kappaletta omakuvia, jotka toimivat elämä-

kertahaastattelun lähtökohtana. Ymmärrän omakuvan tutkimuksessani joko itse otetuksi tai jon-

kun muun ottamaksi valokuvauksi. Yhden kuvista olisi hyvä olla luokanopettajaopintojen ai-

kana otettu kuva, joka liittyy opintoihin tai opettajuuteen. Muut kuvat voivat olla lapsuudesta, 

kouluajoista tai muissa yhteyksissä otettuja valokuvia, jotka hän kokee merkityksellisiksi luo-

kanopettajaksi kasvun kannalta.  

Haastattelun aluksi pyydän haastateltavaa asettelemaan valokuvat siihen järjestykseen, miten 

hän kokee hyväksi. Päätettyään järjestyksen, numeroimme ja otsikoimme valokuvat, jotta haas-

tatteluäänitteessä on selkeää mistä kuvasta milloinkin puhumme. Haastateltavalla on myös käy-

tössä paperi ja kyniä, mikäli hän haluaa piirtää elämänhistoriansa paperille esimerkiksi aikaja-

naksi, kirjan luvuiksi tai muuhun muotoon. Hän voi halutessaan myös tehdä muistiinpanoja ja 

piirtää kuvioita paperille. Haastateltavaa rohkaistaan kirjaamaan tärkeitä kokemuksia, jotka 

ovat vaikuttaneet hänen luokanopettajaksi kasvamisessa. 

Haastattelun alussa tutkittavaa henkilöä pyydetään kertomaan ikä, vuosikurssi ja missä vai-

heessa hänen opintonsa ovat. Alla oleva lista kysymyksiä toimii haastattelun tukena, mutta nii-

den järjestys tai painotukset voivat vaihdella haastattelutilanteiden ja haastateltavien mukaan.  

 

Haastattelurunko 

Yleisiä kysymyksiä: 

Miten susta tuli luokanopettajaopiskelija? 

Kerro, minkälaista on ollut olla luokanopettajaopiskelijana?  

Jos ajattelet lapsuutta/kouluaikaa/opiskeluaikaa/muu aika, niin mitä merkityksiä luokanopet-

tajaksi kasvamiselle ajattelet sillä olevan? 

Kertoisitko asiasta x lisää…  

Kertoisitko jonkun kokemuksen esimerkiksi asiasta x? 

Kertoisitko ajatuksiasi tulevaisuudesta kun olet opettaja?  

 

Kuvien kohdalla: 

Miksi nämä kuvat?  

Kertoisitko tästä kuvasta lisää… 
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Mitä kuva kertoo? Kerro kuvastasi?  

Mitä on tapahtunut kuvaa ennen, mitä tapahtuu kuvan ottamishetken jälkeen?  

Mitä asioita kuva sinussa herättää? Tunteita, mielleyhtymiä, muistoja tai kysymyksiä? Mikä 

kuvassa saa aikaan nämä ajatukset?  

Mitä reaktioni kertoo aikaisimmista kokemuksistani, arvoistani, ennakkoluuloista tai toiveis-

tani? 

Mitä nykyhetkestä heijastuu tulkintaan? Toiveet, pelot, kokemukset… 

Miten kuva edustaa sinua? 

Mitä muita kertomuksia kuva kertoo? 

Lopuksi: Haluaisitko vielä lisätä jotain muuta? 
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Liite 3 

 

Tutkimuslupa Anniina Holapan pro gradu -työtä varten  

 

Pro gradu -työssäni tutkin luokanopettajaopiskelijoiden kertomuksia opettajaksi kasvamisesta 

omakuvien tukemana. Elämäkertahaastattelu, joka kestää noin tunnin, nauhoitetaan myöhem-

pää analysointia varten. Litteroinnin aikana haastateltavien nimet muutetaan. Allekirjoittamalla 

annat luvan käyttää haastattelusta koottua aineistoa tutkimusmateriaalina tutkimuksessani. 

Haastattelujen ääninauhat, litteroitu aineisto ja muu tutkimusmateriaali säilytetään ulkopuolis-

ten ulottumattomissa ja hävitetään gradun valmistuttua asianmukaisesti. Aineistoa käsitellään 

luottamuksellisesti. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Allekirjoitus         Nimenselvennys         Päivämäärä 
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Liite 4 

 

Tutkimuslupa valokuvien käyttämisestä Anniina Holapan pro gradu -työssä 

 

Pro gradu -työtä varten kerättävien kertomusten tukemiseksi olen pyytänyt sinua ottamaan mu-

kaan 3-5 kappaletta valokuvia, joissa itse esiinnyt. Valokuvista ei tehdä kuva-analyysia eikä 

niitä arvioida taiteellisin perustein. Tunnistettavuuden häivyttämiseksi tulen sumentamaan, ra-

jaamaan tai muulla tavalla muuntamaan kuvia niin, että kuvassa esiintyvät henkilöt eivät ole 

tunnistettavissa. Allekirjoittamalla tämän luvan annat luvan käyttää valitsemiasi valokuvia pro 

gradu -työssä. Alla olevaan listaan voit valikoida valokuvat, joille annat luvan.  

 

Annan luvan käyttää kuvia tutkimuksessa (numeroi tai otsikoi kuvat) 

                                
Kyllä      En 

__________________________________________________________________ 

     Kyllä      En 

__________________________________________________________________ 

     Kyllä      En 

__________________________________________________________________ 

     Kyllä      En 

__________________________________________________________________ 

     Kyllä      En 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Allekirjoitus                              Nimenselvennys         Päivämäärä 
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