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Lastentarhanopettajan työssä olen huomannut, miten erilaiset oppimisympäristöt päiväkoti ja 

koulu esikoululaisille ovat. Päiväkodissa toteutettu esiopetus muistuttaa toimintakulttuuriltaan 

pitkälti kodinomaista oppimisympäristöä. Koululla järjestetty esiopetus on usein hyvin lähellä 

koulun arkea, jolloin oppilas oppii koulun tavoille jo esikouluvuotensa aikana. Ensimmäisen 

luokan oppilaat tulevat siis hyvin erilaisista oppimisympäristöistä, eikä luokassa ole välttämättä 

tuttuja kavereita. Lisäksi luokka pysyy usein samana koko alakoulun ajan. Sen vuoksi ryhmäy-

tymisen merkitys on erittäin suuri. Hyvin toimivassa ryhmässä oppilailla on hyvä ja turvallinen 

olo, jolloin myös oppimisesta tulee helpompaa. Vähitellen luokan ryhmäytyessä kasvaa me-

henki, jolloin oppilaat kokevat kuuluvansa omaan luokkaansa. 

Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten peruskoulun ensimmäinen 

luokka ryhmäytyy syyslukukauden aikana ja millaisia ryhmäyttämismenetelmiä luokanopettaja 

työssään käyttää. Tutkimukseni on etnografinen tutkimus, jossa tutkija pyrkii kuvaamaan yh-

teisön toimintaa ja sosiaalisia vuorovaikutuksia. Etnografiselle tutkimukselle on tyypillistä pit-

käkestoinen aineistonkeruu, jolloin tutkija viettää paljon aikaa tutkittavien kanssa. Klassisen 

etnografisen tutkimuksen tavoin, yhdistin myös tässä tutkimuksessa havainnoinnit ja haastatte-

lut. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin syyslukukauden aikana erään alakoulun ensimmäisessä luo-

kassa. Oppilaiden vanhemmilta pyydettiin tutkimusluvat toukokuun 2018 aikana, jolloin pääsin 

keräämään aineistoa heti ensimmäisenä koulupäivänä elokuussa 2018. Aineisto hankittiin ha-

vainnoimalla luokkaa sekä opettajaa kokonaisten koulupäivien ajan. Tämän lisäksi haastattelin 

oppilaat lyhyesti heti, kun olimme tulleet hieman tutuiksi. Yksityiskohtaisemmat kyselyhaas-

tattelut tein oppilaille syys-lokakuun aikana sekä myöhemmin uudelleen marraskuun viimei-

sellä viikolla. Kyselyhaastattelujen avulla sain tarkempaa tietoa oppilaiden kaverisuhteista sekä 

niiden syntymisestä syyslukukauden aikana. 

Tutkimustulokset osoittivat, että luokanopettajalla on suuri merkitys luokkansa ryhmäyttämi-

sessä. Opettajan käyttämiä ryhmäyttämismenetelmiä olivat muun muassa koulun tilojen esittely 

heti ensimmäisenä päivänä, erilaiset ryhmäyttämisleikit, pulpettipaikkojen vaihtaminen sään-

nöllisesti ja välituntikaverin huolehtiminen kaikille. Luokanopettaja oli oikeudenmukainen ja 

turvallinen aikuinen oppilaille. Turvallisuuden tunnetta lisäsi luokassa opettajan johdonmukai-

suus ja selkeät rutiinit, esimerkiksi koulupäivän aloitus aina samalla tavalla. 

Luokan oppilaat olivat käyneet esikoulun kolmessa eri paikassa, osa päiväkodin ja osa koulun 

esikoulussa. Ensimmäisen luokan alkaessa kaksi oppilasta kertoi, ettei heillä ollut ketään tuttua 

luokassa. Luokka ryhmäytyi hyvin syyslukukauden aikana ja oppilaiden väliset kaverisuhteet 

lisääntyivät luokassa huomattavasti. Erään oppilaan kohdalla ryhmäytymistä hidasti selkeästi 

kielimuuri. Hän kertoi, että hänellä on luokassa yli viisi kaveria, mutta ei osannut nimetä heistä 

yhtään. Kyseinen oppilas kertoi usein olleensa välitunnilla yksin. 

 

Avainsanat: ryhmä, ryhmäytyminen, ryhmäyttäminen, luokkahenki, turvallinen luokka, en-

simmäinen luokka. 
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1 Johdanto 
 

Ensimmäisen luokan aloittaminen on oppilaalle usein jännittävä kokemus. Uudessa luokassa ei 

ole välttämättä yhtään tuttua kaveria ja opettajakin on useimmiten oppilaalle vieras. Ryhmäyt-

täminen nähdään tärkeäksi koulun arjessa. Markkasen (2012) mukaan ryhmäyttäminen on pro-

sessi, jossa ryhmän jäsenten välistä keskinäistä tuntemista, luottamusta, turvallisuutta ja vies-

tintäkykyä tietoisesti kehitetään. Ryhmäyttäminen ei ole ainoastaan uuden lukuvuoden alkuun 

järjestettyjä tutustumispäiviä ja -tempauksia, vaan se pitäisi nähdä koko lukuvuoden kestävänä 

jatkuvana prosessina, jolloin ryhmän toimintaa kehitetään. (Markkanen 2012, 6.) Lanaksen mu-

kaan ryhmäyttäminen on välittävän yhteisön tunnusmerkki (Lanas 2018). 

 

Ryhmäytymisen merkitystä ei pidä vähätellä, sillä hyvin ryhmäytynyt luokka edistää oppimista 

ja luokan hyvinvointia. Ryhmäytymiseen liittyy vahvasti myös turvallisuuden käsite, sillä hyvin 

ryhmäytyneessä luokassa on turvallinen ilmapiiri eikä ketään kiusata. (Euroopan unioni; Salo-

vaara & Honkonen 2011, 11.) Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan jokaisella 

opettajalla on vastuu oman luokkansa hyvinvoinnista, toiminnasta ja oppimisesta. Oppilaiden 

osallistuminen oman ryhmänsä toiminnan suunnitteluun lisää osallisuutta. (Opetushallitus 

2014, 34-35.) 

 

Lanas (2018) on tuonut opintojaksolla Opetussuunnitelma, koulun kehittäminen ja arviointi 

esille ryhmäyttämisen merkityksen. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, miten ryhmäy-

tyminen ensimmäisen luokan alkaessa vaikuttaa luokan toimivuuteen ja oppilaiden hyvinvoin-

tiin. Tutkimuksessa kerätään aineistoa heti koulujen alkaessa elokuusta joulukuuhun. Havain-

noin luokkaa ja sen ryhmäytymistä noin kerran viikossa. Havainnoinnin lisäksi haastattelen 

oppilaita yksitellen käyttäen apuna väritettäviä vastauslomakkeita, tarroja sekä kuvakortteja. 

Haastattelun avulla selvitän, miten oppilaat kokevat kuuluvansa luokkaan ja millainen luokka-

henki heidän mielestään luokassa on. Selvitän myös, millaisia kaverisuhteita luokan sisällä 

muodostuu. Näiden asioiden pohjalta tarkastelen oppilaiden ryhmäytymistä syyslukukauden ai-

kana sekä selvitän, millainen ilmapiiri luokassa on ja kokevatko oppilaat luokkansa turval-

liseksi. 

 

Tämän lisäksi aion havainnoida opettajan toimintaa luokassa ja selvitän, millaisia pedagogisia 

menetelmiä hän käyttää luokkansa ryhmäyttämisessä. Opettajan käyttämät menetelmät ovat 
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usein erilaisia toimintatapoja ja arkikäytäntöjä, joiden taustalta löytyy jokin pedagoginen pe-

ruste. Opettajan toimintaan vaikuttaa vahvasti myös hänen persoonansa. Pedagogiikan pyrki-

myksenä on toisen oppimisprosessin edistäminen, joka muodostuu pedagogisesta ajattelusta ja 

pedagogisesta toiminnasta (Haring 2003, 9). 

  

Tutkimuksen aihe nousi hyvin pitkälti omista kokemuksistani, sillä olen työskennellyt lasten-

tarhanopettajana noin kymmenen vuotta. Työssäni huomasin, miten erilaiset lähtökohdat esi-

koululaisilla on kouluun lähtiessä. Yksi vaikuttavista tekijöistä on se, missä lapsi on käynyt 

esikoulun ja onko hänellä tuttuja uudessa luokassa. Osa oppilaista on käynyt esikoulun päivä-

kodissa ja osa koulussa. Olen huomannut, että päiväkodin esikoulun toimintaympäristö on usein 

kodinomainen, kun taas koululla järjestetty esiopetus on hyvin koulunomaista, eikä juuri poik-

kea muusta alkuopetuksesta. Koulun esikoulun käyneille koulun säännöt sekä toimintaympä-

ristö ovat jo tuttuja. Sen sijaan päiväkodin esikoululaiset ovat tottuneet siihen, että aikuisia on 

läsnä enemmän myös ulkoilun aikana (Varhaiskasvatuslaki). Ensimmäinen luokka on usein hy-

vin heterogeeninen, jolloin on selvää, että luokkaan tulee myös toisilleen ennestään tuntemat-

tomia lapsia. On mielenkiintoista selvittää, millä tavoin ryhmä alkaa muotoutua ja miten ryh-

mäytyminen toteutuu.  

 

Tutkimusaihe on merkityksellinen, sillä ryhmäytymistä on tutkittu aiemmin eri näkökulmasta, 

eikä vastaavia tutkimuksia ensimmäiseen luokkaan liittyen ole tehty. Ensimmäisen luokan ryh-

mäyttäminen on erityisen tärkeää, sillä sama luokka jatkaa usein läpi koko alakoulun. Ryhmäy-

tymistä on tutkittu aiemmin taidepajatoiminnassa sekä yläkouluissa. Lanaksen (2018) mukaan 

on tärkeää, että ryhmäyttäminen on jatkuvaa ja monipuolista. Joissakin kouluissa pidetään hä-

nen mukaansa ”kaveritunteja”, jotta ryhmäytyminen pysyisi yllä. Ryhmäytymisen ei tarvitse 

olla mitään erityistä, vaan riittää, että keksitään jotain mukavaa yhteistä tekemistä. (Lanas 

2018.) 

 

Ryhmäytymistä koskevat aiemmat tutkimukset ovat liittyneet muun muassa ryhmäytymisen tu-

kemisen taiteen avulla (Huusko 2012) ja ryhmän rakentumiseen lasten päiväkotiarjen pienissä 

kertomuksissa (Lindgren 2016). Koulumaailmassa ryhmäyttämistä on tutkittu opettajan hiljai-

sen pedagogisen tietämisen ja toimintamenetelmien näkökulmasta (Heikkinen 2014). Omassa 

tutkimuksessani aion tarkastella myös oppilaiden kokemuksia. Heikkisen tutkimuksessa nousi 

keskeisinä käsitteinä esille opettajan pedagogiseen tietämiseen liittyen mm. kannustaminen, 
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myönteinen palaute, luottamuksen rakentaminen, opettajan rooli, yrittämiseen houkuttelu sekä 

yksilön huomioiminen. (Heikkinen 2014.)  

 

Perusopetukseen siirryttyään oppilaita rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään, eli luokkaansa 

ja toimimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa opettajien kanssa. Koulutyö antaa oppilaille 

mahdollisuuksia oppia toimimaan yksin sekä ryhmässä. Ensimmäisestä luokasta lähtien oppi-

laat pohtivat ja suunnittelevat omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toiminta-

tapoja sekä viihtyisyyttä yhdessä opettajan kanssa. (Opetushallitus 2014, 98, 101.) 

 

Pro gradu -tutkielmassani käytän etnografista tutkimusotetta. Tutkimuksen teoreettinen viite-

kehys muodostuu aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta sekä tekemistäni havainnoinneista ja 

haastatteluista. Viitekehyksessä tarkastelen ryhmäytymistä oppilaiden hyvinvoinnin sekä opet-

tajan toiminnan näkökulmasta.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää ryhmäyttämisen merkitys sekä antaa tietoa siitä, 

millä tavoin luokanopettaja voi auttaa luokkaansa ryhmäytymään. Tämä tieto on varmasti en-

siarvoisen tärkeää erityisesti valmistuville luokanopettajille, joilla ei vielä ole kokemusta 

omasta luokasta ja ryhmän muotoutumisesta. Tutkimuksen tavoitteena on siis löytää konkreet-

tisia menetelmiä, joita luokanopettaja voi hyödyntää omassa työssään. Sen lisäksi selvitän, mil-

laisia kokemuksia oppilailla on luokasta ja vertaan niitä tekemiini havainnointeihin luokan il-

mapiiristä. 

 

Tämän tutkimuksen toisessa luvussa käsitellään ryhmää, sen tavoitteita ja elinkaarta sekä ryh-

män turvallisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan tutkimuk-

sen metodologiaa ja toteutusta. Neljännessä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset ja viiden-

nessä luvussa tehdään johtopäätöksiä verraten tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin. Pohdintalu-

vussa käydään läpi tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä esitetään jatkotutkimusaiheita. 
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2 Turvallista ryhmää muodostamassa 
 

Turvallisen ryhmän muodostumiseen vaikuttavat monet tekijät. Tässä luvussa tarkastelen aluksi 

mitä ryhmällä tarkoitetaan sekä millaisia tehtäviä ja tavoitteita ryhmällä on. Selvitän myös, mitä 

ryhmän koheesiolla ja elinkaarella tarkoitetaan. Tarkastelen, millainen on turvallinen ryhmä ja 

mitkä tekijät vaikuttavat sen syntymiseen.  

 

 

2.1 Ryhmä ja sen tavoitteet 

 

Ryhmällä tarkoitetaan kahdesta tai useammasta yksilöstä koostuvaa porukkaa, jotka ovat vuo-

rovaikutuksessa keskenään. Ryhmän jäsenyyteen liittyy tietoisuus ryhmään kuulumisesta, ryh-

män muista jäsenistä sekä siitä, miten yksilön toiminta liittyy ryhmän yhteisen tavoitteen saa-

vuttamiseen. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 15.) Ryhmällä täytyy olla siis jokin tavoite, 

eli syy sen muodostumiseen. Ihmiset liittyvät ryhmiin saavuttaakseen jotain sellaista, jota he 

eivät yksin kykenisi saavuttamaan. (Johnson & Johnson 2014, 5.) 

 

Kaukkilan ja Lehtosen (2015) mukaan jokaisella ryhmällä on perustehtävä. Ryhmiä on ole-

massa monen kokoisia ja niillä on erilaisia tarkoituksia. Koululuokat ovat suurryhmiä, joihin 

kuuluu yli kymmenen ryhmän jäsentä. Ryhmän tehtäviin kuuluu muiden ryhmän jäsenten hy-

vinvoinnista huolehtiminen ja tukeminen. Sen tehtävänä on myös sosialisaatio eli kasvatus, so-

peutuminen ja tietojen, taitojen, perinteiden, arvojen ja tapojen siirtäminen. Kokemusten jaka-

minen on myös yksi tärkeistä tehtävistä. Ryhmään liittyy tunnetehtävä, eli ryhmän jäsenten 

kasvu, lohdutus, rakkaus ja läheisyys. (Kaukkila & Lehtonen 2015, 15-17.) Ryhmään liittymi-

nen, kuuluminen, hyväksytyksi tuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen ovat olennaisen tär-

keitä asioita yksilön persoonallisuuden kehitykselle (Himberg & Jauhiainen 2008, 96). Jokai-

sella oppilaalla on oikeus kokea kiinnittyvänsä turvallisesti omaan lähiyhteisöönsä, eli luokkaan 

ja sitä myöten kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja arvostettu jäsen (Markkanen 

2012, 4). 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaan opetuksessa tulee käyttää sel-

laisia työtapoja, jotka vahvistavat oppilaan motivaatiota ja tukevat itseohjautuvuutta sekä ryh-

mään kuulumisen tunnetta. Opetussuunnitelmassa on käsitelty myös oppilaan siirtymistä 
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esiopetuksesta perusopetukseen. Oppilasta rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja toimi-

maan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa. (Opetushallitus 2014, 98.) 

 

Luokan tavoitteena on ensisijaisesti opetussuunnitelman mukainen oppiminen (Laine 1997, 

203). Ryhmä voi edistää oppimista. Venäläisen psykologin Vygotskyn (1982) kehittämän lähi-

kehityksen vyöhykkeen mukaan oppilaat voivat tukea toisiaan ylittämään tosiasiallisen kehi-

tystasonsa ja toiminaan näin omalla lähikehityksen vyöhykkeellään. (Vygotksy 1982.) Ryhmä 

vahvistaa opiskelumotivaatiota, jos sillä on yhteinen tavoite. Ryhmän oppimisprosessi on myös 

emotionaalista, sillä oppimisen tuntuessa vaikealta, toisten oppilaiden tuki kannustaa ja lohdut-

taa. (Repo-Kaarento 2007, 24-25.) 

 

Ryhmän toimintaa voidaan kehittää, joten on mahdollista, että aiemmin huonosti toimiva ryhmä 

oppii toimimaan tehokkaasti ja kiinteästi. Ryhmällä on aina yhteinen päämäärä ja tehtävä, jonka 

ryhmä pyrkii saavuttamaan. Tavoitteen saavuttaminen vaatii yhteistoimintaa, jolloin ryhmän 

jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 15.) Himberg ja Jau-

hiainen (2008) kutsuvat tätä ryhmän kaksoistavoitteeksi. Ryhmällä on siis kaksi päämäärää: 

tuloksellisuus ja tehokkuus sekä riittävä kiinteys ja toimintakyky. Hyvin toimivassa ryhmässä 

sen jäsenet suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat toimintaansa ohjaajan avustuksella. Ryh-

mässä jokaiselle jäsenelle annetaan mahdollisuus osallistua toimintaan. (Himberg & Jauhiainen 

2008, 101-102.) Markkasen (2012) mukaan ryhmässä viihtyminen ja koulussa oppiminen liit-

tyvät vahvasti yhteen, jolloin myös koulun näkökulmasta ryhmän kaksoistavoite on merkittävä. 

Ryhmän perustehtävällä eli asiatavoitteella tarkoitetaan koulussa opetuksen tavoitteita. Tunne-

tavoite sisältää ryhmän kiinteyteen ja toimintakykyyn liittyvät tekijät. Nämä kaksi tavoitetta 

ovat erottamaton kokonaisuus, sillä asiatavoitetta ei saavuteta, jos keskitytään vain tunnetavoit-

teeseen ja toisinpäin. (Markkanen 2012, 8.) 
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Ryhmän toiminnan tarkoitus 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmän ohjaaminen eli ryhmädynamiikan säätely 

 

Kuvio 1. Ryhmän kaksoistavoitteen kuvaaminen mukaillen Markkasen (2012) mallia. 

 

 

2.2 Ryhmän koheesio 

 

Koheesiolla on ollut vuosien saatossa useita rinnakkaisnimityksiä, kuten solidaarisuus, ryhmä-

henki ja me-henki (Ahokas 2010, 199). Ryhmän koheesio eli kiinteys tarkoittaa ryhmän kaik-

kien jäsenten tuntemaa vetovoimaa eli attraktiota ryhmää kohtaan. Kun ryhmällä on vahva ko-

heesio, sen jäsenet sitoutuvat voimakkaasti ryhmään ja sen muihin jäseniin, osallistuen aktiivi-

sesti ryhmän toimintaan. Tuolloin ryhmässä vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne. (Laine 

1997, 203-204; Himberg & Jauhiainen 2008, 105.) Vahvan koheesion myötä jäsenet haluavat 

hankkia ryhmään uusia saman mielisiä jäseniä (Johnson & Johnson 2014, 79). Avoimissa, va-

paaehtoisuuteen perustuvissa ryhmissä on ryhmän jatkuvuuden kannalta välttämätöntä, että 

ryhmän koheesio on vahva tai ainakin kohtalainen. Heikon koheesion vuoksi ryhmän toiminta 

hiipuu ja ryhmä hajoaa. Koululuokissa toiminnan on jatkuttava, vaikka ryhmän koheesio olisi-

kin heikko. (Laine 1997, 203-204; Himberg & Jauhiainen 2008, 105.) Ryhmän jäseneen vai-

kuttaa psykologinen voimakenttä, jonka vetovoima perustuu itse ryhmän statukseen, toiminnan 

kiinnostavuuteen, siihen miten paljon yksilö pitää muista jäsenistä sekä siihen, miten ryhmä 

tukee yksilön tavoitteen saavuttamista (Ahokas 2010, 199). 

 

Voimakas koheesio vaikuttaa myönteisesti sekä yksilöön, että koko ryhmään. Yhteisöissä, 

joissa vallitsee voimakas koheesio, jäsenet viihtyvät ja välittävät toinen toisistaan, ovat avoimia 

toisilleen ja jakavat tunteitaan. Ryhmässä vallitsee siis hyvä ilmapiiri ja ryhmän jäsenet arvos-

tavat ja kunnioittavat toistensa toimintaa ja työtä. (Laine 1997, 205.) Ryhmän koheesio yleensä 
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lisääntyy, jos ryhmä toimii ympäristössä, jossa esiintyy kovaa kilpailua toisen ryhmän kanssa 

(Pennington 2005, 84). Ryhmäilmiöiden lailla, myös koheesio on hyvin dynaaminen ja vaihte-

lee ajan kuluessa. Näin ollen hajanaisesta ryhmästä saattaa muotoutua yhtenäinen tai päinvas-

toin. Myös erilaiset taustatekijät, kuten suhteellisen pieni ryhmäkoko, demokraattinen johtamis- 

tai ohjaamistapa sekä ryhmän läheinen toimintatapa edistävät ryhmän koheesiota. (Kataja, 

Jaakkola & Liukkonen 2011, 20.) 

 

Hyvin toimivassa ryhmässä luottamuksella on suuri rooli. Luottamus syntyy, kun ryhmän toi-

minta on avointa, jolloin ryhmän jäsenet voivat jakaa tietoa, ideoita, ajatuksia ja tuntemuksiaan. 

Luottamuksen syntymiseen vaikuttavat myös ryhmän jäsenten vahvuuksien huomioiminen ja 

niihin uskominen.  Luottamusta lisää se, että ryhmän jäsenet tulevat hyväksytyiksi ja että jokai-

sen jäsenen uskotaan toimivan ryhmän eteen. (Johnson & Johnson 2014, 103-105.) 

 

 

2.3 Ryhmän muodostuminen ja sen elinkaari 

 

Rasku-Puttosen (2006) mukaan ryhmien alkuvaiheet ovat erityisen tärkeitä, koska kuva ryhmän 

jäsenistä alkaa muotoutua heti. Ensimmäiset viikon uudessa luokassa ovat tärkeitä sekä oppi-

laille että opettajalle. Lasten suhteisiin panostaminen ja ilmapiirin muotoutuminen vaativat ai-

kaa, mutta näkyvät positiivisesti myöhemmin ryhmän toiminnassa. Tärkein keino edistää luok-

kaan kuulumista ja vastuunottoa on yhteisten sääntöjen laatiminen. Kun oppilaat ymmärtävät 

sääntöjen merkityksen ja perustelut niille, voivat oppilaat sitoutua niihin paremmin ja kasvavat 

ottamaan vastuuta luokan ilmapiiristä. (Rasku-Puttonen 2006, 111-112.) Tärkeiden sääntöjen 

kautta oppilaat oppivat ottamaan vastuuta teoistaan. Anteeksipyynnön opettelu ja anteeksi saa-

minen ovat oppilaalle tärkeitä asioita. (Cacciatore 2007, 119.) Oppilaan tunnetta ryhmään kuu-

lumisesta voidaan vahvistaa, kun oppilas kokee itsensä tarpeelliseksi. Oppilaille voidaan jakaa 

erilaisia vastuutehtäviä, jotka lisäävät heidän ymmärrystään itsestään, vastuuntuntoa ja itsear-

vostusta. Tällaisia tehtäviä voi olla esimerkiksi yhteisen tilan järjestäminen, avustaminen ma-

teriaalin jakamisessa ja pöydän kattaminen. (Rasku-Puttonen 2006, 111-112.) 

 

Kaukkilan ym. (2015) mukaan ryhmän elinkaarta kutsutaan ryhmän prosessiksi. Tässä kehitys-

kaaressa on viisi vaihetta: muotoutuminen, kuhertelu, kiehuminen, yhteistoiminta sekä luopu-

minen ja ero. Ryhmä alkaa muotoutua eli ryhmäytyä heti ensimmäisestä kokoontumisesta läh-

tien. Ryhmässä aletaan selvittää ryhmän tehtäviä, laaditaan yhteiset säännöt ja toimintatavat, 
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joita ryhmässä opitaan noudattamaan. (Kaukkila & Lehtonen 2015, 24; Cacciatore 2007, 39). 

Ryhmän jäsenet tukeutuvat ryhmän ohjaajaan, joten hänen roolinsa on suuri. Uuden ryhmän 

muotoutuessa ryhmän jäsenet tarkkailevat toisiaan ja selvittävät toistensa rooleja. Tarkastelles-

saan muita ryhmäläisiä, ryhmän jäsen etsii samalla omaa rooliaan ja asemaansa ryhmässä. 

(Kaukkila & Lehtonen 2015, 24.) Ryhmän muodostumisvaiheessa opettajan rooli johtajana ko-

rostuu. Opettajan tehtävänä on luoda pelisääntöjä ja vaikuttaa niihin. Vähitellen ryhmä alkaa 

”lämmetä”, eli jäsenet alkavat ottaa kontaktia toisiinsa. (Repo-Kaarento 2007, 71.) Opettajan 

tärkeimpänä tehtävänä on luoda turvallisuuden tunnetta (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 

25). 

 

Kun ryhmän jäsenet alkavat pikkuhiljaa päästä yli alkujännityksestä, he vähitellen rentoutuvat 

ja ovat avoimempia ryhmässä. Ryhmä on siirtymässä kuherteluvaiheeseen. Ryhmän jäsenet 

ovat kiinnostuneita toisistaan ja he ovat innostuneita, vastaanottavaisia sekä avuliaita. Tässä 

ryhmäytymisen vaiheessa ryhmän valtaa myönteiset tunnereaktiot ja me-henki kasvaa. Ryhmä-

läisten roolit alkavat olla selvillä. (Kaukkila & Lehtonen 2015, 25.) 

 

Vähitellen ryhmän kuherrusvaihe loppuu ja ryhmässä siirrytään kiehumisvaiheeseen. Tässä vai-

heessa ryhmän jäsenet uskaltautuvat kommentoimaan toisten esittämiä ajatuksia ja olla niistä 

eri mieltä. Ryhmässä alkaa nousta esiin vähemmän iloisia ja hyväksyviä tunteita. Ryhmän jä-

senet alkavat myös kyseenalaistaa ryhmän tehtävää ja odotuksia, samalla kapinoiden ryhmän 

kontrollia ja ryhmänohjaajaa. Konfliktitilanteet ovat täysin normaaleja ja terveellisiä vaiheita 

ryhmässä. Hyvin selvitetyt ja hoidetut konfliktitilanteet puhdistavat ilmaa, jolloin ryhmän toi-

minta paranee. (Kaukkila & Lehtonen 2015, 25.) Kun ihmistenvälisistä ongelmista keskustel-

laan julkisesti, saavat monet muutokset alkunsa oppilaiden omista kiinnostuksen kohteista ja 

motiiveista (Schmuck & Schmuck 1997, 126). Kiehumisvaiheessa saadaan yleensä sovittua yh-

teiset pelisäännöt. Kun ryhmän jäsenet tuntevat toisensa paremmin, he ovat valmiita ottamaan 

myös vastuuta ryhmästä. Tällöin he alkavat itse aktiivisesti määritellä ryhmän pelisääntöjä. 

(Repo-Kaarento 2007, 72-73.) Mustosen (2017) tutkimuksen mukaan lapsissa esiintyi neutraa-

leja, tyyniä ja rauhallisia emootioita todennäköisemmin kiehumisvaiheessa olevassa ryhmässä 

kuin suoriutumisen vaiheessa olevassa ryhmässä (Mustonen 2017, 47). 

 

Yhteistoiminnan vaiheessa ryhmän jäsenten aktiivisuus ja innostuneisuus palaa. Ryhmän vies-

tintä sujuu jälleen ja ryhmän jäsenet osaavat esittää ja ottaa vastaan kritiikkiä. Ryhmässä vallit-

see yhteisymmärrys sekä toisten kunnioitus ja kaikki energia suunnataan tavoitteiden 
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toteuttamiseen. Ryhmän jäsenten roolit toimivat joustavasti ja ryhmän jäsenten erilaisuutta pi-

detään rikkautena. (Kaukkila & Lehtonen 2015, 26.) Mustosen (2017) tutkimuksessa ilmeni, 

että lapsessa havaittu onnellisuuden tunne, ilo ja tyytyväisyys ovat positiivisesti ja tilastollisesti 

erittäin merkitsevästi yhteydessä yhteistoiminnan vaiheen kanssa (Mustonen 2017, 47).  

 

Kun ryhmän toiminta loppuu, tulee aika luopumiselle ja erolle. Tässä vaiheessa tunteet nouse-

vat pintaan. Ryhmässä voidaan kokea suurta eroahdistusta, surua, haikeutta, mutta myös hel-

potusta. Välttääkseen ikävät tunteet, ryhmän jäsen voi jättää ryhmän ennen sen päättymistä. 

Ryhmässä voidaan helpottaa eroahdistusta suunnittelemalla yhteisiä jatkotapaamisia ja lupaa-

malla pitää yhteyttä. (Kaukkila & Lehtonen 2015, 26.) Ryhmän toiminnan loppuminen herättää 

siis usein paljon tunteita. Ryhmästä luopumista voidaan helpottaa erilaisten lopettamisharjoi-

tusten avulla. (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 26.)  

 

 

2.4 Ensimmäinen luokka ryhmänä 

 

Koulun alkaessa lapselle asetetaan monia uusia vaatimuksia. Hänen tulee ymmärtää muun mu-

assa koulun ja opettajan odotukset sekä tulla hyväksytyksi ikätovereidensa ryhmään (Ladd 

1990). Koulun alku nähdäänkin ryhmätaitojen tulikasteena, sillä vanhempien rooli muuttuu ja 

lapsen on pärjättävä nyt myös omillaan. Lapsen tulee oppia sietämään erilaisuutta ja opeteltava 

tulemaan toimeen muiden kanssa. (Cacciatore 2007, 122.)  

 

Opetushallituksen mukaan oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seit-

semän vuotta (Opetushallitus). Perusopetuslain 26a§:n mukaan lapsen on osallistuttava ennen 

oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai siihen rinnastettavaan toi-

mintaan (Perusopetuslaki). Ensimmäisen luokan alkaessa oppilaat ovat jo oppineet toimimaan 

ryhmässä. Osa lapsista voi olla tuttuja keskenään, mikä vaikuttaa uuden ryhmän muotoutumi-

seen. 

 

Ensimmäisen luokan opettaminen nähdään peruskasvatustyönä. Tämä tulee esille myös Pohja-

vären (2014) kirjoituksessa, jossa hän on haastatellut Pennalan koulun luokanopettajaa, Miia 

Hyvättistä. Hyvättisen mukaan ensimmäisen luokan opettaminen on raskaampaa kuin muiden 

ala-asteen luokkien. Ensimmäisellä luokalla oppilaat opettelevat koulussa toimimisen perustaa 

ja harjoittelevat esimerkiksi itsenäisesti wc:ssä käymistä, odottamista ja jonossa seisomista. 
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(Pohjaväre 2014.) Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) mukaan vuosiluokkien 1–2 eri-

tyisenä tehtävänä on luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja kou-

lulaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Ensimmäisen 

ja toisen luokan työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys 

sekä mielikuvitus ja tarinallisuus. (Opetushallitus 2014, 98.) 

 

Ensimmäiset kuukaudet ja joskus jopa koko syyslukukausi kuluvat siihen, että ensimmäisen 

luokan oppilaat harjoittelevat koululaisena olemista, luokan ja koulun sääntöjä sekä toimimista 

luokan jäsenenä. Ajan käyttäminen näiden perustaitojen opettamiseen kannattaa, sillä näiden 

taitojen myötä rakennetaan hyvä pohja myöhemmille kouluvuosille. 

 

 

2.5 Ryhmän turvallisuus ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

Turvallisuuden kokemus nähdään hyvinvoinnin keskeisenä edellytyksenä (Kämppi ym. 2012, 

11). Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskelu-

ympäristöön. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mainitaan, että jokaisella 

oppilaalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen, ohjaukseen, oppilashuoltoon 

ja tukeen sekä turvalliseen oppimisympäristöön (Opetushallitus 2014, 14, 36, 40).  

 

Salovaara ja Honkonen (2011) tarkoittavat koulun turvallisuudella fyysistä turvallisuutta, eli 

väkivallattomuutta sekä palo- ja liikenneturvallisuutta. Yhtä tärkeää on myös oppilaiden turval-

lisuuden tunne sekä hyvä ja rauhallinen olo. Turvallinen luokka lisää yhteisöllisyyttä. Se on 

tärkeää myös oppimisen kannalta. Koulussa turvallisuus näkyy työrauhana, jolloin oppilas voi 

kysyä opettajalta mitä tahansa, pelkäämättä nolatuksi tulemista. Oppilas tietää, mitä häneltä 

odotetaan ja tuntee itsensä arvostetuksi. Turvallisessa luokassa ja koulussa ketään ei kiusata, 

nöyryytetä tai tehdä naurunalaiseksi, ei nolata eikä vähätellä eikä aiheuteta fyysistä uhkaa. (Sa-

lovaara & Honkonen 2011, 11; Glanz 2004, 47.) Tasapainoisessa ryhmässä jokainen hyväksy-

tään sellaisena kuin on, eikä kukaan joudu loukatuksi (Cacciatore 2007, 39). Turvallisessa ryh-

mässä jäsenet alkavat myös ajatella toistensa parasta ja huomaavat välittävän toisistaan (Aalto 

2002, 8).  

 

Ihanteellista olisi, että koulun ja luokan säännöt ovat selkeitä ja yhdessä opeteltuja sekä seuraa-

mukset välittömiä, johdonmukaisia ja ennakoitavissa (Sigfrids 2009, 93). Näin koulun arki olisi 
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mutkatonta ja jokainen oppilas tietää, miksi sääntöjä tarvitaan. Perusopetuksen opetussuunni-

telman (2014) mukaan hyvät sosiaaliset suhteet, rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri sekä ympä-

ristön viihtyisyys edistävät työrauhaa (Opetushallitus 2014, 27). Kun oppilaalla on luokassa 

hyvä olla, voi hän keskittyä uuden oppimiseen. 

 

Hyvinvoinnin käsite liittyy tiiviisti turvallisuuden käsitteeseen. Allardtin (1976) malli on ylei-

sesti käytetty hyvinvoinnin määritelmä. Se koostuu kolmesta hyvinvoinnin ulottuvuudesta, 

jotka ovat elintaso (having), yhteisyyssuhteet (loving) ja itsensä toteuttamisen muodot (being). 

(Allardt 1976, 38.) Konu (2002, 59) on tehnyt kouluhyvinvointimallin mukaillen Allardtin hy-

vinvointimallia. Kouluhyvinvointi nähdään rakentuvan koulun olosuhteista, sosiaalisista suh-

teista ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuksista. (Virta, Asanti, Junttila, Koivusilta, Koski & 

Virta 2012, 122.) 

  

Turvallisuudella tarkoitetaan usein tietynlaista yksilön tai ryhmän tilaa, jossa on mahdollisim-

man vähän ihmisen minuutta uhkaavia tekijöitä. Tällaiset tekijät voivat synnyttää pelkoa, hä-

peää, syyllisyyttä tai arvottomuuden tunnetta (Aalto 2002, 6.) Fyysinen turvallisuus on näkyvää 

turvallisuutta, jota opettaja pystyy havainnoimaan helposti. Henkinen turvallisuus näkyy yksit-

täisen oppilaan käytöksessä, ryhmän toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Henkisen turvallisuu-

den arvioiminen on kuitenkin fyysisen turvallisuuden arviointia vaikeampaa ja monimuotoi-

sempaa, koska oppilaan ja ryhmän toimintaan vaikuttavat monet muutkin tekijät. Turvallinen 

kasvu- ja oppimisympäristö koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja pedagogisesta tur-

vallisuudesta. (Hurme & Kyllönen 2014, 30-31.)  

 

Opettajan tulee luoda sellainen kasvu- ja oppimisympäristö, jossa oppilas pystyy suuntaamaan 

voimavaransa häneltä odotettavaan toimintaan (Hurme & Kyllönen 2014, 23). Koululuokan 

turvallisuuden tunteen ja yhteisöllisyyden syntyminen vie aikaa. Tähän aktiiviseen prosessiin 

tarvitaan oppilaiden lisäksi opettaja vetämään ryhmää. Prosessi myös muut koulun aikuiset ja 

yhteistyökumppanit ovat apuna. Kun oppilailla on luokassa turvallinen olla, sen paremmat mah-

dollisuudet oppilailla on oppia ja kasvaa tasapainoiseksi yksilöksi. (Salovaara & Honkonen 

2011, 11-12.) Turvallisuudella tarkoitetaan oppilaiden kokemusta siitä, onko omassa koulussa 

tai ryhmässä hyvä olla. Turvaton ilmapiiri vie huomion helposti pois perustehtävästä eli oppi-

misesta. (Markkanen 2012, 4.) Oppilaiden turvallisuuden tunnetta lisää muun muassa se, että 

opettaja tuntee hallitsevansa ryhmää ja pystyvänsä huolehtimaan fyysisen ja henkisen turvalli-

suuden alueista. Vahvan aikuisuuden ja toiminnan kautta opettaja toimii turva-ankkurina koko 
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luokalle ja mahdollistaa oppilaiden kokemuksen turvallisesta kasvu- ja oppimisympäristöstä. 

(Hurme & Kyllönen 2014, 36.) 

 

Koulun hyvä toimintakulttuuri ilmenee siten, että koulussa kaikilla on hyvä olla. Koulussa ensi 

kertaa vieraileva huomaa nopeasti, millainen ilmapiiri ja toimintakulttuuri koulussa ja luokassa 

vallitsee. Vierailijoiden arviointi onkin hyvä tapa kehittää kouluyhteisön toimintaa. (Jantunen 

& Haapaniemi 2013, 192.) 

 

 

2.5.1 Opettajan rooli ryhmässä 
 

Ryhmäyttäminen voidaan nähdä erilaisiin toiminnallisiin prosesseihin perustuvana prosessina, 

jonka myötä ryhmän turvallisuus kasvaa. Aallon mukaan suomen kielessä ei ole ryhmän tur-

vallisuutta lisäävää sanaa. (Aalto 2002, 19; 2000, 69.) Ryhmäyttämisen tarkoituksena on siis 

lisätä ryhmän turvallisuutta. Ryhmäyttäminen on prosessi, jonka tavoitteena on tietoisesti ke-

hittää ja tukea ryhmän jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, luottamusta, viihtymistä ja tunte-

mista. Turvallinen ryhmä ei synny hetkessä, vaan se vaatii tietoista kehittämistä pitkin luku-

vuotta. Turvallinen ja toimiva ryhmä syntyy, kun oppilaat oppivat tuntemaan toisensa hyvin. 

Tässä auttaa pienryhmätoiminta. Vaihtuvissa pienryhmissä oppilaille syntyy useita kahdenkes-

kisiä kontakteja. (Koulurauha.)  

 

Opettajan rooli ryhmän turvallisuuden lisäämisessä on suuri. Luokan ryhmäyttämisen voidaan 

nähdä alkavan jo ennen ensimmäisen luokan alkamista. Opettajan tekemiä yhteistyömuotoja 

esiopetuksen kanssa ovat muun muassa kouluuntuloneuvottelut, esiopetuksen oppilaiden tutus-

tuminen kouluun sekä esi- ja alkuopetuksen välinen päivittäinen yhteistyö esimerkiksi aamun-

avauksien, ruokailujen, välituntien ja satuhetkien muodossa. (Siniharju 2007, 59.)  

 

Opettaja voi omalla olemuksellaan ja toiminnallaan luoda turvallisuutta ryhmään. Jotta ryhmän 

ilmapiiri pysyisi hyvänä, tulee ohjaajan pitää huolta ryhmän tunneilmapiiristä. Kielteisiä tun-

teita ei saa päästää pesiytymään, vaan ne on purettava mahdollisimman pian. Tunteiden purkua 

olisi hyvä tehdä säännöllisesti esimerkiksi ”fiilisjanan” avulla. (Aalto 2000, 74-75.) Opettaja 

vaikuttaa luokan ilmapiirin lisäksi myös oppilaiden välisten vuorovaikutussuhteiden muodos-

tumiseen ja oppilaiden ryhmään kuulumisen tunteen syntymiseen (Markkanen 2012, 7). 
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Ryhmänohjaajan tulisi pysyä perustehtävässä ja hänen tulisi olla luotettava, vastuuntuntoinen, 

rehellinen, empaattinen, oikeudenmukainen, luova, pitkäjänteinen, innostava, kannustava, dip-

lomaattinen ja huumorintajuinen (Kaukkila & Lehtonen 2013, 59). Opettaja on ryhmän ohjaa-

jana osa ryhmää. Hän on siis mukana ryhmän prosessissa, eikä voi asettua ryhmän tapahtumien 

ulkopuolelle. Opettaja vaikuttaa ryhmäänsä sekä pinta- että syvätasolla. Pintataso tarkoittaa hel-

posti havaittavaa tasoa, jossa opettaja ohjaa oppimista, antaa tehtäviä ja opettaa. Syvätasolla 

tarkoitetaan vaikeammin havaittavaa puolta, kuten tunnetiloja ja vuorovaikutusta. Koska opet-

taja on osa ryhmää, ryhmän tapahtumat herättävät myös hänessä tunteita ja reaktioita. (Nikkola 

& Löppönen 2014, 27.)  

 

Opettajan tehtävänä on huomioida yksittäisten jäsenten tarpeet ja pyrkimykset sekä sovittaa ne 

yhteen ryhmän jäsenten tarpeiden kanssa. Opettaja ei voi antaa kenellekään ryhmän jäsenelle 

erityisasemaa, vaan hänen on pysyttävä tasapuolisena. (Himberg & Jauhiainen 2008, 177.) 

Eriarvoinen kohtelu ja epäoikeudenmukaisuus turhauttavat ja saavat aikaan kelpaamattomuu-

den tunteen sekä huonontavat ryhmähenkeä (Cacciatore 2007, 39).  

 

Hyvin ryhmäytynyt luokka edistää oppimista ja ehkäisee syrjäytymistä. Ryhmässä on tärkeää 

tunteiden ilmaisu ja nimeäminen, toisten huomioiminen sekä kunnioittaminen. (Euroopan 

unioni.) Opettajat kokevat usein sosiaalisen oppimisympäristön tärkeäksi. Esimerkiksi Harin-

gin (2003) väitöskirjassa nousi esille yhden alkuopettajan kokemus ryhmäyttämisen tärkey-

destä. Hänen mukaansa luokassa toimiminen menee opetettavan asian edelle, sillä hän koki 

luokassa viihtymisen ja yhteisten sääntöjen sopimisen tärkeäksi. (Haring 2003, 165.) 

 

Opettaja vaikuttaa merkittävästi luokan kiinteyteen ja yhteishenkeen kannustamalla myöntei-

seen vuorovaikutukseen, tunteiden ilmaisuun, toisten huomioonottamiseen ja kunnioittamiseen. 

Opettajan tulee myös huolehtia, että kaikkien oikeus kuulua ryhmään toteutuu, eli että sosiaa-

lisesta taitavien oppilaiden lisäksi myös muut saavat äänensä kuuluviin. (Markkanen 2012, 7-

9.) Singerin (2002) mukaan opettaja voi ryhmäyttää luokkaa muun muassa kuuntelemalla op-

pilaita, antamalla oppilaille mahdollisuuden jakaa ideoitaan, esittää kysymyksiä ja luomalla 

turvallisen ympäristön. Ryhmähengen luomisessa on tärkeää myös sääntöjen luominen yhdessä 

oppilaiden kanssa ja että opettaja mallintaa yhteistyötä joka päivä. (Singer 2002.) 
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2.5.2 Luokkahenki 

 

Luokkahenkeä voidaan kutsua myös ryhmähengeksi. Terve koululainen -verkkosivuston mu-

kaan ryhmähengen kannalta on tärkeää, että jokainen voi olla oma itsensä ja jokaista arvoste-

taan sellaisenaan. Ryhmäytyminen on tärkeä prosessi, sillä ryhmähenki vaikuttaa siihen, miten 

ryhmässä viihdytään, menestytään ja opitaan. (Teko.) Honkanen kirjoittaa artikkelissaan, että 

hyvän luokkahengen takana on yhteinen huumori. Hän on haastatellut Viikin normaalikoulun 

opettajaa, Terhi Kalevaa, jonka mukaan reilua pelaamista on käsitelty luokassa paljon. (Hon-

kanen 2015.) McGuiren (1998) mukaan kaikki opettajat eivät panosta ryhmähengen luomiseen, 

sillä he eivät ole tietoisia sen hyödyistä luokassa. Kun oppilaat oppivat toimimaan yhteispelillä, 

tulee ryhmien muodostamisesta luokassa helpompaa. (McGuire 1998.) 

 

Tunnettu ryhmäteoreetikko Wilfred Bion (1979) on tutkinut ryhmän käyttäytymistä ja määri-

tellyt hyvän ryhmähengen seuraavasti: 

 

1) Ryhmällä on yhteinen tavoite. 

2) Ryhmän jäsenillä on yhteinen käsitys ryhmän ”rajoista” ja heidän asemastaan ja toimin-

nastaan suhteessa suurempiin ryhmiin. 

3) Ryhmän luonne on joustava, eli se kykenee sulauttamaan ryhmään uusia jäseniä ja me-

nettää jäseniä pelkäämättä ryhmän yksilöllisyyden menetystä. 

4) Ryhmässä puututaan jäykkärajaisten sisäisten alaryhmien toimintaan siten, ettei sen an-

neta pyöriä jonkun jäsenen tai itsensä ympärillä. 

5) Jokaista arvostetaan hänen ryhmälle antamansa panoksen perusteella. 

6) Ryhmässä kyetään kohtaamaan ja käsittelemään ryhmän sisällä esiintyvä tyytymättö-

myys. 

7) Ryhmään kuuluu vähintään kolme henkilöä. (Bion 1979, 20-21.) 

 

Lyhyesti sanottuna ryhmällä tulee olla yhteinen tavoite ja selvät rajat. Luonteeltaan ryhmän 

tulee olla suvaitseva, oikeudenmukainen ja jokaista ryhmän jäsentä kunnioittava. Mahdolliset 

ristiriidat kyetään ratkaisemaan ryhmässä heti. 
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2.5.3 Luokan ilmapiiri 

 

Piispasen (2008) mukaan hyvä ilmapiiri on keskeinen tekijä myös oppimismotivaation luomi-

sessa sekä oppilaan sosiaalisen ja vuorovaikutteisen toiminnan tukemisessa. Hyvällä ilmapii-

rillä tarkoitetaan myös koulurauhaa. (Piispanen 2008, 142.) Luokan ilmapiiri rakentuu oppilai-

den keskinäisistä sekä oppilaiden ja opettajan välisistä suhteista (Rasku-Puttonen 2008, 164). 

Haapaniemen ja Rainan (2014) mukaan hyvän oppimisen edellytyksenä ovat yhä enemmän so-

siaaliset taidot, itseohjautuvuus ja sisäinen motivaatio. Koulussa viihtyminen ennustaa koulu-

menestystä ja jatko-opintoihin sijoittumista. (Haapaniemi & Raina 2014, 11-13.)  

 

Oppimistuloksien lisäksi koulussa viihtyminen on yhteydessä hyvän itsetunnon kehittymiseen 

ja sen myötä myös myöhempään elämässä menestymiseen (Ahonen 2008, 195). Oppilailla, 

jotka kokevat olevansa ei-pidettyjä tai huomaamattomia vertaistensa silmissä, on usein vai-

keuksia tuoda esille akateemisia taitojaan. He kokevat ahdistusta ja huonoa itsetuntoa, jotka 

vaikeuttavat heidän koulusuorituksiaan. (Schmuck & Schmuck 1997, 127.) Sosiaalisten suhtei-

den merkitys on suuri, sillä yksittäisen oppilaan suurin pelonaihe koulussa on yksin jääminen. 

(Haapaniemi & Raina 2014, 11-13). Myös Harisen ja Halmeen (2012) mukaan kouluarjessa 

yksinjäämisen välttely käy työstä ja yksinäisellä lapsella on koulussa paha olla. Silti yksinäi-

syyttä on suomalaisessa lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksessa tarkasteltu vähän. (Harinen & 

Halme 2012, 56.) 

 

 

2.5.4 Luokan sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus 

 

Ryhmässä toimiminen vaatii sosiaalisia taitoja, sillä ne auttavat luomaan enemmän positiivisia 

suhteita ryhmän jäseniin. Sosiaalisilta taidoiltaan heikon yksilön ryhmässä toimiminen on usein 

haasteellista. (Johnson & Johnson 2014, 88-89.) Syynä tähän voivat olla yksilön kyvyttömyys 

tuoda esille omia tarpeitaan ja huomioida toisten ideoita ja mielipiteitä. Sosiaalisilta taidoiltaan 

heikko oppilas tarvitseekin paljon tukea opettajalta, jotta hän pääsee mukaan ryhmän toimin-

taan. Kingin ja Datun (2017) mukaan oppilaan hyvinvointi vaikuttaa siihen, miten hyvinvoivia 

hänen luokkakaverinsa ovat. Useiden tutkimusten mukaan oppilaiden hyvinvoinnilla on posi-

tiivisia vaikutuksia oppimiseen ja kehitykseen. (King & Datu 2017.) Ahosen (2008) mukaan 

koulussa oppilas on jatkuvasti vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ryhmään hyväksytyksi 
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tulemiseen vaikuttavat oppilaan oma sosiaalinen asema, sosiaaliset taidot sekä käyttäytyminen. 

(Ahonen 2008, 199.) 

 

Jokaisessa ryhmässä esiintyy sosiaalisen rakenteen muodostuminen. Ryhmän jäsenet saavat 

roolinsa ryhmässä pitkälti omien persoonallisuuspiirteidensä ja sosiaalisen käyttäytymisen pe-

rusteella. Myös ryhmän koheesio ja erityisesti ilmapiiri vaikuttaa suuresti ryhmärakenteeseen. 

Kun luokassa on voimakas koheesio ja toveruus- ja johtajuusvalinnat hajautuvat monien oppi-

laiden osalle, luokan sosiaalinen rakenne on diffuusi, eli hajanainen. Mikäli luokassa oppilaat 

pystyvät selvästi osoittamaan suosikkinsa, torjuttunsa ja johtajansa, luokan sosiaalinen kohee-

sio on vähäisempi ja luokan sosiaalinen rakenne on keskittynyt. (Laine 1997, 222.) Kontaktit 

luokkakaveriin eivät ole alakoulussa yhtä spontaaneja kuin esikoulussa, vaan ne ovat harkittuja 

ja suunniteltuja. Oppilaat istuvat usein pulpeteissa, joissa vieruskaverit on ennalta määrätty.  

(Ramsey 1991, 47.) 

 

Sosiometriikan avulla voidaan tutkia ryhmässä tapahtuvia sosiaalisia valintoja. Sitä voidaan 

hyödyntää esimerkiksi koululuokan sisäisen sosiaalisen rakenteen tutkimisessa. Pienryhmän 

sosiaalisen verkoston rakennetta voidaan kuvata psykiatri Morenon (1934) kehittämällä so-

siometrisellä kuviolla eli sosiogrammilla. Sosiometrisen menetelmän avulla voidaan ryhmän 

rakenteesta selvittää esimerkiksi ystävyyssuhteita, konflikteja ja ryhmän jäsenten välisiä sosi-

aalisia arvojärjestyksiä. Tulokset voidaan esittää matriiseina, kuvioina tai tekstinä. Sosiomet-

rian tutkimusmenetelmällä on pitkä historia kvantitatiivisen kasvatustieteellisen tutkimuksen 

piirissä, mutta sitä voidaan soveltaa myös kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Menetelmää voidaan 

käyttää apuna muun muassa tutkittaessa ryhmien sisäisten sosiaalisten prosessien dynamiikkaa. 

Vuorovaikutusta analysoivan sosiometrisen mittauksen avulla voidaan kartoittaa ja kuvata ryh-

män informaalia eli epävirallista sosiaalista rakennetta. Tällaisen tutkimuksen avulla voidaan 

tehdä johtopäätöksiä yksittäisten ryhmän jäsenten suhteesta toisiin ryhmän jäseniin. (Ropo 

2010, 88, 94, 101-102; Ropo 2018, 83, 91.) 

 

Luokan sosiaalinen rakenne ja oppilaiden sosiaaliset asemat ovat yleensä melko pysyviä. Näitä 

voidaan kuitenkin parantaa vaikuttamalla luokan sosiaaliseen ilmapiiriin ja koheesioon. Opet-

taja voi vaikuttaa oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen ulkoisin järjestelyin ja pedagogisin 

ratkaisuin. Opettaja voi vaikuttaa siihen, miten luokassa suhtaudutaan syrjäytyviin oppilaisiin 

esimerkiksi luomalla luokkaan yhteishenkeä ja huolehtimalla ettei kukaan jää yksin. Myös is-

tumajärjestystä vaihtamalla opettaja voi vaikuttaa siihen, ketkä oppilaat ovat toistensa kanssa 
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tekemisissä oppitunnin aikana. (Laine 1997, 222-224.) Vaihtuvien pienryhmien avulla taataan 

useiden kahdenkeskisten kontaktien syntyminen (Repo-Kaarento 2007). 

 

Opettaja voi vaikuttaa oppilaiden yhteisöllisyyteen pienin teoin. Jotta yhteisö olisi aito ja toi-

miva, tulisi oppilaiden voida aidosti kokea kuuluvansa ryhmään, kokea olevansa sen vaikutus-

valtainen jäsen ja saada toimia tasavertaisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppivat yh-

teisöt ovat parhaimmillaan, kun sen jäsenet puhuvat ´meistä´ ja ´meidän ryhmästä´, viihtyvät 

toistensa seurasta, toimivat vertaisryhmässä, jolla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja raken-

tavat yhteistä omaa kulttuuria. Yhteisössä lapset luovat toiminnalleen yhteiset säännöt, joita 

sitoutuvat noudattamaan, luovat yhteiset arvot sekä kokevat ryhmään kuulumisen tunnetta. 

(Marjanen, Ahonen & Majoinen 2013, 71.) Sen vuoksi on tärkeää, että oppilaat ovat osallisena 

luokan yhteisten sääntöjen luomisessa. 

 

Ennen kuin oppilas voi solmia vertais- tai ystävyyssuhteita, hänen täytyy löytää paikkansa ryh-

mässä. Jokaiselle lapselle muodostuu ryhmässä oma asema, maine ja rooli. (Neitola 2013, 106-

108.) Roolien jakautumiseen ryhmässä vaikuttavat muun muassa jäsenten henkilökohtaiset 

ominaisuudet, kuten minäkäsitys, itsetunto, miellyttämisen ja tuen tarve, sitoutuneisuus ja mo-

tivoituneisuus ryhmään sekä tilannetaju. Roolien jakautumiseen vaikuttavat myös jäsenten 

muut suhteet ryhmässä. (Himberg & Jauhiainen 2008, 127.) Ryhmässä oppilaat saavat koke-

muksia muista jäsenistä samalla kun muut oppilaat muodostavat kuvaa hänestä. Erityisesti kou-

luikäisillä lapsilla sosiaalinen status on pysyvä. Hyväksytyksi tuleminen ja ystävyyssuhteet vai-

kuttavat kumpikin omalla tavallaan lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen. (Neitola 2013, 

106-108.)  

 

Toveri- ja ystävyyssuhteiden avulla lapselle muodostuu tunne ryhmään kuulumisesta. Tämä on 

varsin merkityksellistä lapsen minäkäsityksen muodostumiselle, koska tuolloin yksi keskeinen 

osa, sosiaalinen minä, rakentuu sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Lasten toverisuhteet näyt-

tävät muodostuvan suhteellisen pysyviksi jo toisen tai kolmannen yhteistapaamisen kuluessa. 

Ystävyys- ja toverisuhteiden ero on siinä, että ystävyyssuhteet ovat usein kahden välisiä vuo-

rovaikutussuhteita. (Ojala 2015, 43-46.) Läheisen ystävyyssuhteen tunnuspiirteitä ovat vasta-

vuoroiset mieltymyksen, kiintymyksen, yhteenkuuluvuuden, samastumisen, uskollisuuden, re-

hellisyys ja luottamuksen tunteet. Toverisuhteet tarkoittavat hyvien ystävien ja tovereiden muo-

dostamaa sosiaalista verkostoa, jossa voi kokea ryhmään kuulumista, toisten hyväksyntää ja 

ymmärrystä. (Laine 1997, 163.) 
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Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan sosiaalisella statuksella on suuri merkitys lapselle. Lapsen 

jääminen ryhmän ulkopuolelle on vakava uhka lapsen kaikinpuoliselle kehitykselle. Sosiaali-

nen suosio ja sosiaalinen status kulkevat Keltikangas-Järvisen mukaan yhdessä, mutta ne ovat 

kuitenkin eri asioita. Vaikka lapsella olisikin paljon ystäviä, ei hänen statuksensa ryhmässä ole 

silti välttämättä korkea. Vastaavasti korkean statuksen omaava lapsi, jota kaikki pitävät luokan 

johtajana, voi kärsiä ystävien vähyydestä. (Keltikangas-Järvinen 2010, 191-192.) Tässä on siis 

kyse juuri ystävyys- ja toverisuhteiden erosta. Lapsi saattaa kuulua johonkin toveriporukkaan, 

mutta häneltä saattaa puuttua kahdenkeskinen ystävyyssuhde. Maarika Piispasen (2008) mu-

kaan lapset solmivat harvoin pysyviä ystävyyssuhteita luokkakavereiden kanssa peruskoulun 

alemmilla luokilla. Hän väittää, että oppilaat viettävät luokkakavereiden kanssa aikaa koulussa, 

mutta vapaa-ajalla he viettävät aikaa lähellä omaa kotia asuvien lasten kanssa, riippumatta siitä, 

mitä koulua tai luokka-astetta he käyvät. (Piispanen 2008, 142.) 
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3 Tutkimuksen metodologia ja toteutus 
 

Hankin tutkimusaineiston haastatellen oppilaita sekä havainnoiden oppilaiden ja luokanopetta-

jan toimintaa luokassa etnografista menetelmää käyttäen. Oppilaiden haastattelussa käytän 

apuna väritettäviä vastauslomakkeita, kuvakortteja ja tarroja, joiden avulla oppilaiden on hel-

pompi kertoa omista kokemuksista. Haastattelujen avoimet kysymykset äänitetään. Havainnoin 

oppilaiden välisiä suhteita oppitunneilla sekä välitunneilla. Havainnointien kirjaamiseen käytän 

tavallista ruutuvihkoa, johon kirjaan havaintoni mahdollisimman tarkasti ylös.  

 

Tutkimukseni on pääasiassa kvalitatiivinen tutkimus, johon yhdistän kvantitatiivista tutkimusta 

kyselylomakkeiden osalta. Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen yhdistämistä on kut-

suttu monistrategiseksi tutkimukseksi. Yleensä kvalitatiivinen tutkimusjakso edeltää kvantita-

tiivista. Nämä kaksi tutkimusmenetelmää voidaan yhdistää monin eri tavoin. Tässä tutkimuk-

sessa käytän Brymanin (1992) esittämän nelikentän ensimmäistä vaihetta, jossa tiedot kerätään 

kvalitatiivisesti, mutta analyysi tehdään sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi 

& Hurme 2011, 28-29.) Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jotain ilmiötä ja ym-

märtämään tiettyä toimintaa. Tarkoituksena ei ole siis pyrkiä tilastollisiin yleistyksiin. (Tuomi 

2018, 98.) 

 

 

3.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimustehtävä 

 

Tämä tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1) Millaisia pedagogisia menetelmiä opettaja käyttää ryhmäyttämisessä? 

2) Miten oppilaat ryhmäytyvät syyslukukauden aikana? 

3) Millainen ilmapiiri luokassa vallitsee? 

4) Miten turvalliseksi oppilaat kokevat luokkansa? 

 

Tutkimustehtävänä on löytää konkreettisia menetelmiä, joita opettaja käyttää luokkansa ryh-

mäyttämisessä. Tavoitteena on myös selvittää miten oppilaat ryhmäytyvät, eli löytää konkreet-

tisia vastauksia siihen, miten ryhmäytyminen ilmenee luokassa. Tässä vastauksia haen kaveri-

suhteiden muodostumisen kautta. Tutkimuskysymysten avulla pyrin löytämään vastauksia luo-

kan ilmapiiristä sekä oppilaiden kokemuksista omasta luokastaan ja sen turvallisuudesta.  
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3.2 Etnografinen tutkimus 

 

Etnografialla tarkoitetaan tutkimusotetta, jonka avulla tutkitaan erilaisten yhteisöjen toimintaa, 

sosiaalisia vuorovaikutuksia ja toimintakulttuuria. Sen juuret ovat antropologiassa. Etnografi-

sen tutkimuksen avulla kuvataan, mitä toimintaympäristössä tapahtuu ja miten niissä toimivat 

ihmiset näkevät oman ja muiden samassa yhteisössä toimivien ihmisten toiminnan. Suomessa 

etnografista tutkimusta on tehty muun muassa kulttuurintutkimuksessa, yhteiskuntatieteissä ja 

kasvatustieteissä, esimerkiksi kouluissa. (Paloniemi & Collin 2010, 204-205.) Etnografista tut-

kimusotetta voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun halutaan kuvata ja ymmärtää tietyn luokan, 

koulun tai laitoksen toimintaa, sen ihmissuhteita tai toiminnan organisoitumista (Metsä-

muuronen 2006, 215).  

 

Etnografinen tutkimus voidaan nähdä tutkimusmenetelmänä ja lähestymistapana, joka perustuu 

osallistuvaan havainnointiin. Klassisen etnografisen tutkimuksen piirteitä ovat muun muassa 

haastatteluiden ja havainnointien yhdistäminen. Etnografi tapaa ainakin osan tutkimukseen 

osallistujista useita kertoja. Tutkija viettää tutkittavien kanssa aikaa myös muulloin, kuin haas-

tatteluja tehdessään, jolloin hänellä on läheisempi suhde tutkittaviin, kuin pelkkää haastattelu-

materiaalia keräävällä tutkijalla. (Huttunen & Homanen 2017.) Etnografiselle tutkimukselle on 

tyypillistä pitkäkestoinen havainnointiaineiston kerääminen, jolloin tutkija viettää pitkiä aikoja 

siinä ympäristössä, jota hän tutkii. Tällaisessa tutkimuksessa on tyypillistä, että tutkija tekee 

havaintoja ja kirjaa niitä kenttämuistiinpanoiksi, haastattelee toimintaan osallistuvia henkilöitä 

ja kerää erilaisia kirjallisia dokumentteja. (Hirsjärvi 2009b, 192; Paloniemi & Collin 2010, 205-

206.) 

 

Etnografista tutkimusotetta on kritisoitu subjektiiviseksi, sillä tutkija voi herkistyä vääristy-

mille. Myös tutkimuksen eettisyyttä on pohdittu. Tutkija pyrkii tutkimuksessaan tutkittavien 

anonymiteettiin, mikä voi olla haasteellista, kun toisaalta pitäisi kuvata tarkasti tutkimuksen 

kulku, mutta toisaalta ei voi paljastaa henkilöllisyyksiä. (Metsämuuronen 2006, 216-217.) Et-

nografisen tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, eikä tuottaa 

yleistettävää tietoa. Etnografisessa tutkimuksessa on kyse kokemalla oppimisesta, kun tutkija 

elää tutkimuskohteensa kanssa määrätyn ajan. (Kananen 2014, 27, 50.) 
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3.3 Havainnoinnit tutkimusaineistona 

 

Teemme havaintoja jatkuvasti ympäristössämme. Kaikki ympäristöämme koskevat havainnot 

eivät ole kuitenkaan sellaisenaan kelvollisia tieteellisessä tutkimuksessa. Tieteellisen tutkimuk-

sen havainnoinnin tulee olla suunnitelmallista, johdonmukaista, luokiteltua ja eriteltyä, ennalta 

rajattua sekä tietoisesti valikoitunutta. Saadakseen kiinni havainnosta, tutkijan tulee olla ha-

vainnon kanssa samassa todellisuudessa, jolloin hän ymmärtää havainnon esitietonsa, näkökul-

mansa ja valitsemansa teorian avulla. (Vilkka 2018, 156-157.) Havainnoinnin etuna on se, että 

sen avulla asiat nähdään oikeissa yhteyksissään (Tuomi 2018, 94). 

  

Havainnoinnin käyttö on perusteltua silloin, kun ilmiöstä ei ole tietoa tai tieto on vähäistä (Ka-

nanen 2017, 83). Hirsjärven (2009) mukaan havainnoinnin suurena etuna voidaan pitää sitä, 

että se antaa välitöntä ja suoraa tietoa yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden toiminnasta ja 

käyttäytymisestä. Havainnoinnissa on kyse siis todellisen elämän ja maailman tutkimisesta. 

Näin ollen havainnointi sopii hyvin kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmäksi. Havainnointi-

menetelmiä on kritisoitu siitä, että havainnoija saattaa häiritä tilannetta ja vaikuttaa tilanteiden 

kulkuun. Tätä haittaa on pyritty vähentämään siten, että havainnoija vierailee luokassa useam-

pia kertoja, jotta tutkittavat tottuvat häneen. (Hirsjärvi 2009b, 213.) Havainnoinnin avulla ei 

voida kuitenkaan selittää ihmisten ajattelua, sillä ihmisten ajatuksia ei voi tulkita ”katsomalla”. 

Tarkentavien haastattelujen avulla voidaan pienentää tulkintavirheitä. (Kananen 2017, 84.) 

 

Havainnoinnin haittana voidaan pitää sitä, että tutkija saattaa sitoutua emotionaalisesti tutkitta-

vaan ryhmään. Joissakin tilanteissa voi olla vaikea tallentaa tietoa välittömästi, jolloin havain-

noitsijan tulee luottaa muistiinsa ja kirjoittaa havainnot myöhemmin. Havainnointia rajoittaa 

myös sen toteutukseen kuluva aika. Esimerkiksi pro gradu -tutkielmaa tekevä opiskelija ei voi 

käyttää pitkiä aikoja havainnointien tekemiseen. (Hirsjärvi 2009b, 213-214.) Menetelmänä ha-

vainnointi on ajankäytön lisäksi myös työläs (Kananen 2017, 83). 

 

Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu tutkittavien toimintaan. Tutkija pyrkii jaka-

maan elämänkokemuksiaan ryhmän jäsenten kanssa. Osallistumisen aste voi vaihdella; tutkija 

voi osallistua ryhmän toimintaan täydellisesti tai tehden ryhmälle selväksi, että on ryhmässä 

havaintojen tekijä. (Hirsjärvi 2009b, 216-217.) Todellisissa tarkkailutilanteissa tutkijan on vai-

keaa ja ehkä tarpeetontakin olla täysin ulkopuolisena tarkkailijana. Tutkijalla on oma moraali-

nen vastuu puuttua vääryyksiin havainnointien aikana. (Metsämuuronen 2006, 237.) 
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Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija osallistuu yhteisön toimintaan auktorina, eli toimijana. 

Pisimmälle vietynä tällainen havainnointi voi tarkoittaa etnografista tutkimusta. (Kananen 

2017, 84.) 

 

Havainnointipäiväkirjaan kirjataan ylös tutkittavaan ilmiöön liittyvät tapahtumat. Dokumen-

toinnin myötä havainnoinnista tulee tieteellistä. (Kananen 2017, 85.) Tutkijan tulee huomioida 

myös eettiset kysymykset havaintoja tehdessään. Tutkijan tulee havainnoida siten, ettei aiheuta 

tutkimuskohteelle kärsimystä tai vahinkoa. Havaintojen keräämisessä on tärkeää luottamuksel-

lisuus ja sensitiivisyys sekä ihmisten ja ihmiselämän ilmiöiden moninaisuuden kunnioittami-

nen. Tutkimusetiikkaan liittyy vahvasti myös tietosuojalainsäädännön noudattaminen, eli tutki-

jan on suojattava tutkittavien henkilötiedot ja sellaiset tiedot, joiden perusteella tutkittava voi-

daan tunnistaa. (Vilkka 2018, 169-170.) 

 

 

3.4 Haastattelu tutkimusaineistona 

 

Haastattelut ovat yksi yleisimmin käytetyistä aineistonkeruumenetelmistä laadullisessa tutki-

muksessa (Kananen 2017, 89). Haastattelulla tarkoitetaan henkilökohtaista haastattelua, jossa 

haastattelija esittää suulliset kysymykset sekä kirjaa tiedonantajan vastaukset muistiin. Haas-

tattelun etuna nähdään sen joustavuus, sillä haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys tai 

tarkentaa sitä, oikaista väärinkäsityksiä sekä selventää ilmausten sanamuotoa. Haastattelussa 

on tärkeintä saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

84-85.) Haastattelukysymykset nousevat luonnollisesti tutkimusongelmasta. Haastattelun vas-

tauksien avulla pyritään rakentamaan yksityiskohdista kokonaiskuva. Haastattelut auttavat tut-

kijaa vahvistamaan, muuttamaan ja laajentamaan kuvaansa tutkimuskohteesta ja tutkittavista. 

Näin on varsinkin silloin, kun tutkija tekee haastattelujen lisäksi havainnointia. (Kananen 2017, 

89-91.)  

 

Haastattelun etuna nähdään myös se, että haastattelutilanteessa tutkija voi toimia samalla ha-

vainnoitsijana. Haastatellessa hän voi kirjoittaa muistiin mitä sanotaan ja miten sanotaan. Haas-

tattelun heikkoutena pidetään sitä, että se on aikaa vievä ja kallis aineistonkeruumuoto. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 86.) 
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Teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukä-

teen valittujen teemojen ja tarkentavien kysymysten varassa. Teemahaastattelussa etukäteen 

valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen. Etuna teemahaastattelussa on se, että 

haastattelija voi haastattelussa tarkentaa kysymyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88.) 

 

Strukturoidulla haastattelulla tarkoitetaan lomakehaastattelua, jossa kysymysten ja väitteiden 

muoto ja esittämisjärjestys on täysin määrätty. Strukturoitu haastattelu on varteenotettava vaih-

toehto silloin, kun haastateltavia on monta ja he edustavat melko yhtenäistä ryhmää. (Metsä-

muuronen 2006, 234.) Lomakehaastattelua voidaan verrata kyselytutkimukseen, jonka etuna on 

se, että sen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Kyselytutkimuksen aineisto käsitellään 

yleensä kvantitatiivisesti. (Hirsjärvi 2009b, 193-194, 208.) Kyselylomaketutkimus voidaan ja-

kaa kahteen eri tutkimustyyppiin; poikittaistutkimukseen ja pitkittäis- eli seurantatutkimuk-

seen. Poikittaistutkimuksessa aineisto kerätään yhtenä ajankohtana useilta vastaajilta ja seuran-

tatutkimuksessa aineistoa kerätään vähintään kahtena eri ajankohtana samalta vastaajaryhmältä. 

Pitkittäistutkimuksella pyritään selittämään tutkittavaa ilmiötä. (Vastamäki & Valli 2018, 129). 

Tämä tutkimus on siis pitkittäistutkimus, sillä kerään oppilailta tietoa pitkin syksyä, tehden 

kaksi eri kyselylomakehaastattelua.  

 

Kyselylomakkeen laadinnalla ja kysymysten tarkalla suunnittelulla voidaan tehostaa tutkimuk-

sen onnistumista. Lomakkeen laadinnassa on tärkeää, että se on selkeä. Kysymysten tulisi olla 

sellaisia, jotka merkitsevät samaa kaikille vastaajille. Kysymysten tulisi olla rajattuja ja mah-

dollisimman lyhyitä. Lomakkeella tulee kysyä vain yhtä asiaa kerrallaan. Kyselyssä tulisi käyt-

tää ’samaa mieltä / eri mieltä’ -väittämien sijaan monivalintavaihtoehtoja. Lomakkeen laadin-

nassa tulee huomioida myös kysymysten määrä ja järjestys sekä sanojen valinta. (Hirsjärvi 

2009b, 198-203.) 

 

Haastattelun tapaan tehdyssä kyselyssä aineistoa kerätään edeten kyselylomakkeen mukaan ja 

tutkija lukee kysymykset ja vastausvaihtoehdot ääneen tutkittavalle. Tällaista tapaa voidaan 

käyttää esimerkiksi lukutaidottomiin kohdistuvissa tutkimuksissa. Tällöin haastattelussa on 

paikalla kaksi henkilöä, eli tutkittava ja tutkija. Menetelmän hyvänä puolena nähdään se, että 

tutkija voi tarkentaa kysymyksiään, mikäli näkee tutkittavan ilmeistä, ettei tämä ymmärrä ky-

symystä. Haittapuolena tällaisessa tutkimustavassa on sen aikaavievyys. (Valli 2010, 111; Valli 

2018, 100.) 
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Tutkimus ei saa häiritä lapsen koulunkäyntiä eikä hänen yöuniaan. Tutkimukseen osallistumi-

sen tulisi olla lapselle hauskaa ja arkipäiväistä. Lasten vanhempien lisäksi myös lapselta itsel-

tään tulee pyytää suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Lasten tulisi saada tutustua ja tottua 

tutkijaan ennen haastatteluja, jolloin tutkijan olisi hyvä vierailla luokassa ennen aineistonke-

ruuta. (Aarnos 2018, 175.)  

 

 

3.5 Aineistonkeruu 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin yhden paikkakunnan koululta. Tutkittavan luokan opettaja lu-

pautui tutkimukseen mukaan jo heti alkuvaiheessa. Myös koulun rehtori antoi luvan tutkimuk-

sen tekemiselle. Tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden vanhemmat saivat koululla pidettä-

vässä vanhempainillassa tietoa tutkimuksesta toukokuussa 2018. Luokanopettaja kertoi van-

hemmille tutkimuksesta ja jakoi heille tutkimuslupakirjeet. Vanhemmat saivat palauttaa tutki-

muslupapaperin joko heti paikan päällä, tai kirjeitse postimerkeille varustetussa kirjekuoressa. 

Palautusaikaa tutkimusluville annettiin toukokuun 2018 loppuun asti. Tutkimuslupaa pyydet-

tiin kaikilta 22 oppilaan vanhemmilta ja se saatiin 17 lapsen osalta. Viisi vanhempaa ei palaut-

tanut lomaketta. Yksi tutkimusluvan antaneista perheistä oli muuttanut kesän aikana eri paik-

kakunnalle, joten tutkimukseen osallistui lopulta 16 oppilasta. 

 

Tutkimukseen osallistui 16 oppilasta luokan 21 oppilaasta. Tutkimusjoukko koostui kymme-

nestä (10) tytöstä ja kuudesta (6) pojasta. Tutkimuksen haastattelut toteutettiin oppilaiden kou-

lupäivien aikana siten, etteivät ne häirinneet oppilaiden oppitunneille osallistumista. Haastatte-

luista sovin aina etukäteen luokanopettajan kanssa, jotta haastattelut eivät vaikeuttaneet luokan 

oppimista ja muuta toimintaa. Haastattelut järjestettiin välituntien ja oppituntien aikana joko 

käytävällä tai muussa rauhallisessa tilassa. Jokainen haastattelu toteutettiin kahdenkeskisenä 

keskusteluna, jolloin oppilas sai haastattelijan täyden huomion. Ensimmäinen haastattelu teh-

tiin teemahaastatteluna, joka myös äänitettiin. Kahdessa jälkimmäisessä haastattelussa käytet-

tiin strukturoitua lomaketta, johon oppilaat saivat vastata joko värittäen tai tarroja liimaamalla. 

Haastattelutilanne eteni siten, että luin oppilaalle kysymyksen, jonka jälkeen hän sai miettiä 

vastaustaan tarvitsemansa ajan. Avoimiin kysymyksiin oppilaat vastasivat suullisesti ja vas-

taukset myös äänitettiin. Haastattelu eteni siis oppilaiden ehdoilla, jolloin tilanne pysyi rauhal-

lisena. 
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Kaikki oppilaat tulivat mielellään haastatteluun. Haastattelun tarkoituksena oli selvittää missä 

oppilaat olivat käyneet esikoulun ja oliko heillä luokassa ennestään tuttuja sekä oliko opettaja 

heille tuttu ennen koulun alkua. Haastattelujen avulla halusin myös selvittää miltä koulun aloit-

taminen heistä on tuntunut ja miltä heistä oma luokka on tuntunut lukuvuoden käynnistyttyä. 

Ensimmäinen haastattelu tehtiin teemahaastatteluna, jossa jokaiselle oppilaalle esitettiin samat 

kysymykset. Oppilaat saivat vastata kysymyksiin omaan tahtiinsa ja tarvittaessa pystyin tarken-

tamaan kysymyksiä sekä varmistamaan oppilailta epäselviä vastauksia. Jokainen haastattelu 

äänitettiin, jotta sain kaikki asiat tarkasti ylös.  

 

Toinen haastattelu oli kattavampi ja se toteutettiin ensimmäisen haastattelun tavoin koulupäi-

vän aikana. Haastattelut tehtiin kolmen päivän aikana, viikoilla 38, 40 ja 41. Tutkimusaineistoa 

analysoidessani aion huomioida, onko kolmen viikon aikavälillä vaikutuksia oppilaiden vas-

tauksiin. Toisin sanoen tarkastelen, olivatko oppilaat löytäneet luokasta kavereita ja millaisena 

he kokivat oman luokkansa, kun koulua oli käyty kolme viikkoa. 

 

Kolmas oppilaiden haastattelu toteutettiin syyslukukauden lopussa, viikolla 48. Yhden oppilaan 

haastattelu saatiin toteutettua vasta viikolla 50, koska hän oli sairaana haastattelujen aikaan ja 

kouluviikkoa lyhensi itsenäisyyspäivä ja sitä seuraava vapaapäivä. Kolmas haastattelu oli hyvin 

samantyyppinen kuin toinen haastattelu ja sen tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin oppilaan 

kokemukset luokasta ja luokkakavereista olivat muuttuneet syksyn aikana. 

 

Tämän tutkimuksen havainnointi toteutettiin osallistuvana havainnointina, jolloin havainnointi 

oli vapaasti tilanteessa muotoutuvaa ja mahdollisti myös havainnoijan osallistumisen ryhmän 

toimintaan. Havainnointien tekeminen aloitettiin heti ensimmäisenä koulupäivänä 9. elokuuta 

2018. Havainnointeja pyrittiin keräämään säännöllisesti, noin kerran 1-2 viikossa. Havainnoin-

tipäiviä luokassa kertyi yhteensä 12 päivää. Jokainen oppilas tuli havainnointien myötä havain-

noijalle tutuksi. Näin tutkimusympäristö oli luonnollinen ja antoi luotettavaa tietoa luokasta ja 

sen toiminnasta. 

 

Tutkijan kannattaa kerätä muistinsa tueksi myös valokuvia ja muita aineistoja. Aineiston tul-

kinnassa ne auttavat palauttamaan mieliin ja muistiin merkitsemätöntä. (Aarnos 2018, 176.) 

Valokuvien avulla sain tallennettua tutkimukselle oleellisia asioita, joihin oli helppo palata 

myös myöhemmin tutkimuksen analyysivaiheessa. Ottamani valokuvat kuvaavat erinomaisesti 

luokanopettajan järjestelmällisyyttä ja omistautumista työlleen (liite 5). Kuvat auttoivat minua 
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myös palauttamaan mieleen luokassa vallinneen ilmapiirin ja tunnelman. Keskustelin luokan-

opettajan kanssa useita kertoja luokan ilmapiiristä, oppilaiden suhteista ja ryhmän toiminnasta. 

Havainnointien lomassa otin myös valokuvia luokassa, koska koin niiden edistävän luokan hy-

vinvointia ja ryhmäytymistä. 

 

 

3.6 Aineiston analyysi 

 

Kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysia voidaan hyvin soveltaa samassa tutkimuksessa ja 

pitää niitä toisiaan täydentävänä. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan erillinen lomakeaineisto 

koodata muuttujittain taulukkomuotoon. Siten johtolankoina käytetään myös kvantitatiivisen 

analyysin tuloksia. Tieteellisessä tutkimuksessa empiirisen tutkimuksen havaintoja ei pidetä it-

sessään tuloksina, vaan johtolankoina, joita tulkitsemalla päästään havaintojen ”taakse”.  (Ala-

suutari 2011.) 

 

Aineiston analyysin toteutin mukaillen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Kirjasin havainnoin-

nit ylös ruutuvihkoon ja kirjoitin ne tietokoneella puhtaaksi saman päivän aikana. Havainnoin-

tiaineistoa kertyi puhtaaksi kirjoitettuna Times New Roman -fontilla, fonttikoolla 12 sekä rivi-

välillä 1,5 yhteensä 7 A4 -sivua. Litteroin äänitetyt teemahaastattelut ja kävin tarkasti läpi myös 

kyselylomakkeet.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on alkuperäisdatan 

pelkistäminen eli redusointi. Aineistosta voidaan esimerkiksi alleviivata samanvärisillä kynillä 

samaa kuvaavat ilmaisut, jolloin datasta etsitään kaikki tutkimustehtävää kuvaavat alkuperäi-

silmaisut ja niitä kuvaavat pelkistetyt ilmaukset. (Sarajärvi & Tuomi 2018, 122-123.) Kävin 

aineistoa läpi lukien ja alleviivaten sieltä tärkeitä asioita. Tämän jälkeen teemoittelin aineistosta 

esiin nousseet asiat. Teemoittelussa on kyse aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten 

aihepiirien mukaan. Alustavan ryhmittelyn jälkeen aloin etsiä aineistosta varsinaisia teemoja 

eli aiheita. (Tuomi 2018, 105.) Luettuani havainnointiaineiston tarkasti läpi, poimin sieltä tut-

kimuksen kannalta tärkeät tekstit, jotka sijoitin taulukkoon alkuperäisilmauksiksi. Tämän jäl-

keen etsin niistä keskeisimmät asiat ja muodostin niistä taulukkoon pelkistetyt ilmaukset. 
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä.  

 

Taulukko 2. Esimerkki aineiston luokittelusta. 

 

 

Kyselylomakkeiden analysoinnissa käytin hyödyksi Excel -taulukointia. Ohjelman avulla sain 

helposti tehtyä pylväsdiagrammit, jotka esittävät erittäin selkeästi oppilaiden vastaukset. Oppi-

laiden välisistä kaverisuhteista tein sosiogrammit Word -tekstinkäsittelyohjelmalla. Sosiogram-

mit kuvaavat selkeästi oppilaiden välisiä suhteita.       
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4 Tulokset 

 

Tässä luvussa tarkastelen tutkimuksen tuloksia. Ensimmäisenä käyn läpi opettajan käyttämiä 

ryhmäyttämismenetelmiä, oppilaiden ajatuksia koulun aloittamisesta, heidän sosiaalisia suhtei-

taan sekä kaverisuhteiden syntymistä. Tarkastelen tuloksissa myös luokan turvallisuutta ja mil-

laisia sääntöjä oppilaat kertovat luokassa olevan. Lopuksi käyn läpi luokan ilmapiiriä. 

 

 

4.1 Opettajan käyttämiä ryhmäyttämismenetelmiä 

 

Luokan ryhmäyttäminen alkoi heti ensimmäisenä päivänä opettajan vastaanottaessa oppilaat 

koulun pihalla. Opettaja kätteli uudet oppilaansa sekä heidän vanhempansa. Oppilaat saapuivat 

opettajan johdolla luokkaan ja jokaiselle etsittiin oma naulakkopaikka sekä pulpetti. Jokaiselle 

oppilaalle oli tehty kaulaan ripustettava nimilappu, jotta opettaja pystyi heti puhuttelemaan op-

pilaita nimeltä. Koulu aloitettiin koko koulun yhteisellä aloituksella juhlasalissa, jossa rehtori 

toivotti kaikki oppilaat tervetulleeksi.  

 

Opettaja esitteli oppilaille heti ensimmäisenä päivänä koulun tilat, kuten wc:t, piha-alueet sekä 

terveydenhoitajan huoneen. Ennen uloslähtöä opettaja puki ylleen välituntivalvojan liivin ja 

kertoi oppilaille, että välitunnilla on aina joku opettaja, jolla on samanlainen liivi päällään. Mi-

käli välitunnilla tulisi jotain huolia tai murheita, oppilaat voivat aina mennä kertomaan niistä 

välituntivalvojalle. Samalla opettaja muistutti oppilaita, että välitunnilla ei saa jättää ketään yk-

sin. Luokan oveen, käytävän puolelle, opettaja oli ripustanut kuvan, jonka avulla oppilaat löy-

sivät oman luokkansa koulun pitkältä käytävältä. Kuvassa oli kaksi lasta ja teksti: ”Ter-ve-tu-

lo-a kou-luun si-nä pie-ni tär-ke-ä ih-mi-nen.” 

 

Ensimmäisenä koulupäivänä opettaja oli tuonut luokkaan lehdistä leikattuja kesään liittyviä ku-

via. Jokainen oppilas sai valita kuvista itselleen sellaisen kuvan, joka kertoi jotain hänen kesäs-

tään. Tämän jälkeen oppilaat saivat vuorollaan kertoa muille, miksi oli valinnut kuvan ja miten 

se liittyi hänen kesäänsä. Tässä harjoituksessa jokainen oppilas tuli kuulluksi. Ryhmässä tulee 

jokaiselle oppilaalle antaa mahdollisuus osallistua toimintaan (Himberg & Jauhiainen 2008, 

102). Luokassa leikittiin myös paljon laululeikkejä, joiden avulla opettaja ryhmäytti luokkaa. 
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Alkusyksystä opettaja ohjasi luokan oppilaat samalle leikkipihalle välitunnin ajaksi, jotta kai-

killa olisi ulkona joku tuttu, eikä kukaan jäisi yksin. Opettaja myös huomioi, että välitunnille 

lähtiessä jokaisella oppilailla oli kaveri. Hän kysyi oppilailta, kenen kanssa kukakin aikoo vä-

litunnilla leikkiä ja jos oppilas ei osannut nimetä ketään kaveria, opettaja ”liitti” oppilaan jo-

honkin porukkaan. 

 

Oppilaiden välisiin kinasteluihin ja riitoihin opettaja puuttui välittömästi. Näin oppilaat oppivat, 

että opettaja on turvallinen ja oikeudenmukainen aikuinen. Samalla oppilaat ymmärsivät luokan 

yhteiset säännöt ja sen, että kenellekään ei saa nauraa, eikä ketään saa kiusata. Luokassa vallitsi 

hyvä yhteishenki. Riitatilanteet kuuluvat ryhmän kehittymisen vaiheisiin ja hyvin selvitetyt 

konfliktitilanteet puhdistavatkin ilmaa ja parantavat näin ryhmän toimintaa (Kaukkila & Leh-

tonen 2015, 25). 

 

Opettajan käyttämät toimintamallit tukivat oppilaiden ryhmäytymistä jokaisena koulupäivänä. 

Opettaja loi oppilaille turvallisen ympäristön, jossa oppilaat kykenivät ennakoimaan tulevaa. 

Lähes poikkeuksetta jokainen koulupäivä aloitettiin yhteisellä ”Koulu alkaa” -laululla. Tämän 

rutiinin opettaja otti käyttöön jo ensimmäisenä koulupäivänä. Tämän jälkeen opettaja kävi luo-

kan kanssa läpi päiväjärjestyksen, jossa hän käytti apuna taululle tekemäänsä struktuuria. Päi-

vän aloitukseen kuului myös päivämäärän, viikonpäivän, nimipäiväsankarin läpikäyminen. En-

nen ruokailua luokassa laulettiin yhdessä ruokalaulu. Ensimmäisinä koulupäivinä sovittiin, että 

syötyään oppilaat jäävät odottamaan muita luokan oppilaita ja opettajaa ruokalaan, jotta kaikilla 

olisi turvallinen olo ison koulun ruokalassa eikä kukaan eksyisi koulun käytäville. 

 

Luokan arki oli hyvin selkeä ja rutiinit toivat luokkaan turvallisuuden tunteen. Opettajan toi-

minta oli johdonmukaista ja arjessa oli hyvin tiiviisti läsnä hyvien tapojen opettaminen. Sen 

myötä oppilaat oppivat toisten huomioimista ja luokassa kasvoi hyvä luokkahenki. Ilmapiiri 

luokassa oli hyvin positiivinen ja rauhallinen, johon vaikutti suuresti opettajan käyttämät toi-

mintamallit. Esimerkiksi opettajan ohjeistukset olivat hyvin selkeitä ja takasivat luokassa työs-

kentelyrauhan.  

 

Luokan ilmapiiriä ja oppimista edisti myös se, että opettaja oli valmistellut jokaisen oppitunnin 

hyvin tarkkaan. Ennen ensimmäistä koulupäivää opettaja oli tehnyt jokaiselle oppilaalle omat 

nimilaput, nimennyt jokaisen pulpetin sekä jakanut jokaiselle oppilaalle nimellä merkatut 
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lyijykynät ja pyyhekumit. Kaikki etukäteen tehdyt valmistelut tekivät oppitunneista hyvin sel-

keitä ja rauhallisia.  

 

Ryhmäytymistä edisti myös se, että opettaja vaihtoi oppilaiden pulpettipaikkoja koulun jälkeen 

useita kertoja kuukaudessa. Päivä alkoi usein sillä, että oppilaat etsivät luokasta oman paik-

kansa. Paikan vaihtumisen myötä oppilaat oppivat työskentelemään kaikkien kanssa, eikä luo-

kassa koskaan kuultu vastarintaa oman pulpetin paikasta tai vieruskaverista. Luokassa oli joka 

viikko vaihtuvat järjestäjät, joiden tehtävänä oli välitunnin alkaessa aukaista luokan ikkunat ja 

tarvittaessa teroittaa luokan yhteisessä käytössä olevat puuvärit ja lyijykynät. Tällaiset vastuu-

tehtävät lisäävät oppilaiden ymmärrystä itsestään, vastuuntuntoa sekä itsearvostusta (Rasku-

Puttonen 2006, 112). 

 

Opettajan persoonalla on myös suuri vaikutus ryhmän toimintaan. Luokanopettaja näytti heit-

täytyvän työhönsä koko persoonallaan ja näin ollen päästi oppilaat lähelle omaa elämäänsä. 

Myös huumori oli läsnä opetuksen arjessa. Ensimmäisenä koulupäivänä opettaja esitteli oman 

koulureppunsa, josta löytyi sellaisia asioita, jotka jollain tavoin liittyvät koululaisen elämään. 

Sieltä löytyi muun muassa Ainu-pupu, heijastinliivi, opettajan vanha Aapiskukko-kirja sekä 

kuva opettajan ensimmäisen luokan opettajasta. Opettaja esimerkiksi toi luokkaan tyttönsä te-

kemän viikonpäivätaulun, joka laitettiin luokan seinälle. Opettaja huomioi jokaisen oppilaan 

jokaisena koulupäivänä. Opettajan toiminnasta heijastui vahvasti aito kohtaaminen ja oppilaista 

välittäminen. Samalla itse huomioiden oppilaat ja kuunnellen heidän mielipiteitään, opettaja 

opetti oppilaille vuorovaikutus- ja ryhmässä toimimisen taitoja.  
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Taulukko 3. Opettajan toiminnan vaikutukset luokan hyvinvointiin. 

 

 

 

4.2 Oppilaiden sosiaaliset suhteet koulun alkaessa 

 

Haastatteluissa selvisi, että oppilaat olivat käyneet esikoulun kolmessa eri paikassa. Kolme (3) 

[P2, T2, T3] oppilasta oli käynyt esikoulun saman koulun esikoulussa, mutta eri ryhmässä. 

Seitsemän (7) oppilasta [P1, P3, P5, T7, T8, P6, T10] oli käynyt esikoulun läheisessä päiväko-

dissa ja kuusi (6) oppilasta [P4, T1, T4, T5, T6, T9] oli käynyt esikoulun yksityisessä päiväko-

dissa. 
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Kuvio 2. Oppilaiden sosiaaliset suhteet koulun alkaessa. 

 

Oppilaiden välisiä suhteita voidaan tarkastella yllä olevan kuvion (kuvio 2) avulla. Yksityisessä 

päiväkodissa esikoulun käyneistä oppilaista yksi oli poika ja loput viisi tyttöjä. Poika [P4] ker-

toi, ettei hänellä ollut ennestään ketään tuttua tässä luokassa. Kuitenkin samassa päiväkodissa 

olleista tytöistä kaikki yhtä lukuun ottamatta mainitsivat kyseisen pojan luetellessaan heille en-

nestään tuttuja oppilaita. Tytöistä [T1] yksi kertoi tunteneensa koulun esikoulun käyneen tytön 

[T3] ennen koulun alkamista.  

 

Koulun esikoulun oli käynyt kaksi tyttöä ja yksi poika, mutta he kaikki olivat olleet eri ryh-

mässä. He tunsivat vähiten oppilaita uudessa luokassa. Koulun esikoulusta tulleet tytöt kertoi-

vat tuntevansa toisensa ja toinen heistä kertoi tunteneensa myös yksityisestä päiväkodista tul-

leen tytön [T1] ennen koulun alkua. Koulun esikoulun käynyt poika [P2] epäröi vastauksessaan 

kysyessäni oliko hänellä ennestään tuttuja luokassa, eikä osannut nimetä ketään tuttua oppilasta. 

Haastattelussa selvisi, että hän oli käynyt esikoulun kyseisellä koululla, mutta samasta esikou-

luryhmästä ei ollut tullut ketään tähän samaan luokkaan. 
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Kunnallisessa päiväkodissa esikoulun käyneet osasivat vaihtelevasti nimetä itselleen ennestään 

tuttuja oppilaita. Yksi oppilaista [P1] mainittiin ennestään tutuksi kaikkien samassa päiväko-

dissa esikoulun käyneiden osalta. Kyseinen oppilas kertoi tunteneensa myös yhden yksityisessä 

päiväkodista tulleista oppilaista [T5]. Syy, miksi osa kunnallisessa päiväkodissa esikoulun käy-

neistä oppilaista nimesi vain muutaman oppilaan, voi olla se, että kyseisessä päiväkodissa on 

useampi esikouluryhmä. Kyseisestä päiväkodista tulleet eivät siis välttämättä ole olleet samassa 

ryhmässä. 

 

Oppilailta kysyttiin, tunsivatko he luokanopettajaa ennen koulun alkua. Kymmenen oppilasta 

kertoi, ettei tuntenut opettajaa ennestään. Kuusi oppilasta koki opettajan tutuksi jo ennen koulun 

alkua. Yksi oppilas kertoi tutustuneensa opettajaan tutustumispäivänä ja yksi oppilas kertoi 

opettajan olevan tuttu hänen isälleen. 

 

 

4.3 Oppilaiden ajatuksia koulun aloituksesta ja ensivaikutelmasta luokasta 

 

Halusin selvittää, millaiseksi oppilaat kokivat luokkansa lukuvuoden alussa. Havainnointien 

tueksi halusin vielä tarkkoja ajatuksia oppilailta, joten päätin haastatella oppilaat yksitellen.  

Kaikki oppilaat suhtautuivat luokkaansa positiivisesti. Lähes kaikkien kuvaukset kuvailivat 

luokkaa myönteisesti [Hyvältä, kivalta (8), mahtavalta, hyvältä, öö tosi hyvältä, no kivalta, tosi 

kivalta, no hyvältä]. Yhden oppilaan vastaus poikkesi muista, sillä hän pohti ilmeisesti luokkaa 

tilana, eikä niinkään ihmissuhteina tai sosiaalisena ympäristönä.  

H: No miltä tämä oma luokka on tuntunu? 

P2: Mmm. Erilaiselta.  

H: Miten se on tuntunu erilaiselta? 

P2: Tuo, tuo, päivämäärä ja tunti on eri. 

H: Joo, erilaista ku eskarissa. 

P2: Yym. 

 

Kaikki oppilaat suhtautuivat koulun aloitukseen myönteisesti. Suhtautuminen vaihteli hieman 

neutraalimmasta [Ihan kivalta, hyvältä (2), kivalta (8), no hyvältä] enemmän positiiviseen [No 

kivvaa., mm.. mukavalta, hauskalta, tosi kivalta]. Oppilaat kertoivat myös hieman jännittäneen 

koulu alkamista. 
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Haastattelut tukivat havainnointejani, sillä luokassa vallitsi hyvä ilmapiiri heti ensimmäisestä 

päivästä alkaen. Oppilaiden kasvoilla loisti hymy ja kaikki tuntuivat olevan erittäin tyytyväisiä 

kouluvuoden alkamiseen. Oppilaiden jännitys voidaan tulkita havainnointien perusteella esi-

merkiksi sillä, että he istuivat pulpeteillaan hyvin tarkkaavaisina, jotta kuulivat opettajan anta-

mat ohjeet. Opettaja oli useimmalle oppilaalle vielä vieras, joten he näyttivät jännittävän sitä, 

että opettaja joutuisi heitä komentamaan. 

 

 

4.4 Kaverisuhteiden syntyminen luokassa 

 

Seuratessani oppilaiden istumajärjestystä ruokailujen aikana huomasin, että vielä syyskuussa 

oppilaat istuivat mielellään niiden luokkakavereiden vieressä, jotka olivat käyneet esikoulun 

samassa paikassa heidän kanssaan. Poikkeuksena oli kuitenkin koulun esikoulun käyneet oppi-

laat, sillä he jakautuivat ruokalassa tasaisesti muiden luokkakavereiden sekaan. 

 

Tutkimuksessa halusin selvittää kaverisuhteiden syntymistä luokassa. Oppilailta kysyttiin kou-

lun alkaessa, kuinka monta kaveria hänellä on luokassa. Vastausvaihtoehdot olivat 0, 1-2, 3-4 

tai yli 5 kaveria. Sama kysymys kysyttiin toisella ja kolmannella haastattelukerralla, jolloin 

voidaan tarkastella kaverimäärän muuttumista. 

 

 

Kuvio 3. Kavereiden lukumäärä luokassa. 
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Tutkimuksen mukaan (kuvio 3) kaikilla oppilailla on luokassa ainakin yksi kaveri. Syys-loka-

kuussa kahdeksan oppilasta (50 %) ilmoitti, että hänellä on luokassa kavereita viisi tai enem-

män. Näistä vastauksista suurin osa tuli oppilailta, jotka haastateltiin kahdella jälkimmäisellä 

viikolla. Neljä oppilasta (25 %) kertoi, että kavereita luokassa on 3-4 ja neljä oppilasta (25 %) 

ilmoitti kavereita olevan luokassa 1-2. Taulukosta voidaan havaita, että oppilaiden kaverisuh-

teet luokassa ovat lisääntyneet huomattavasti syyslukukauden aikana. Marras-joulukuussa to-

teutetussa haastattelussa kymmenen oppilasta (62,5 %) kertoi, että hänellä on luokassa kave-

reita viisi tai enemmän. Viisi oppilasta (31,3 %) kertoi, että hänellä on luokassa kavereita 3-4. 

Yhdellä oppilaalla [P3] oli kavereita luokassa 1-2. Sama oppilas oli ilmoittanut saman kaveri-

määrän myös aikaisemmassa haastattelussa. Sosiogrammeja tutkiessani huomasin, ettei kysei-

nen oppilas tullut nimetyksi muiden osalta yhtään kertaa. 

 

Luokan sosiaalisia suhteita selvitin kysymällä, kenen luokkakaverin kanssa oppilas lähtisi mie-

luiten metsäretkelle ja keneltä luokkakaverilta oppilas voisi pyytää apua koulutehtävissä. Li-

säksi kysyin, kenen kanssa oppilas oli ollut edellisellä välitunnilla. Näitä aineistoja vertailin 

lähtötilanteeseen, eli sosiaalisiin suhteisiin koulun alkaessa. 

 

Kuvio 4. Kenen luokkakaverin kanssa lähtisit mieluiten metsäretkelle? 
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Kuviosta 4 näkee, että oppilaat nimesivät edelleen usein sellaisen oppilaan, jonka oli tuntenut 

jo ennen koulun alkamista. Neljä oppilasta nimesi sellaisen oppilaan, joka oli käynyt esikoulun 

eri paikassa. Näistä kolme oli uusia kaverisuhteita. Yksi oppilas (P2) ei osannut nimetä ketään 

yksittäistä oppilasta, vaan vastasi kaikkien kanssa. Kyseinen oppilas kuitenkin ilmoitti kaverien 

määräksi luokassa 5 tai enemmän. Neljä oppilasta [P2, P3, T2, T8] ei tullut nimetyksi kenen-

kään osalta. 

 

 

Kuvio 5. Keneltä koulukaverilta voisit pyytää apua koulutehtävissä? 

 

Yllä olevasta kuviosta (kuvio 5) näkee, että koulutehtäviin oppilaat olivat valmiita pyytämään 

apua edelleen aika lailla niiltä luokkakavereilta, jotka olivat tunteneet ennen koulua. Vain kaksi 

oppilasta nimesi sellaisen luokkakaverin, jota ei ollut tuntenut aiemmin. Kaksi oppilasta [P2, 

P4] ei osannut nimetä ketään luokkakaveria, jolta olisi voinut pyytää apua koulutehtävissä. Yksi 

oppilas [T8] kertoi, että voisi pyytää apua kaikilta luokkakavereilta. Oppilaista yksi poika [P1] 

tuli nimetyksi kolme kertaa ja yksi tyttö [T4] kaksi kertaa. 
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Kuvio 6. Kenen kanssa leikit viime välitunnilla (syys-lokakuussa)? 

 

Yllä olevassa kuviossa (kuvio 6) ilmenee oppilaiden nimeämät kaverit, joiden kanssa he olivat 

leikkineet välitunnilla (syys-lokakuussa). Seitsemän oppilasta ilmoitti leikkineensä välitunnilla 

toisen luokan oppilaiden, kuten kummioppilaidensa kanssa. Välitunnit näyttivät myös olevan 

aikaa, jolloin oppilaiden väliset suhteet sekoittuivat, eli eri esikoulun käyneet oppilaat leikkivät 

toistensa kanssa. Yksi poika [P2] vastasi, ettei tiedä kenen kanssa oli välitunnilla. 

 

 

Kuvio 7. Kenen kanssa leikit viime välitunnilla (marras-joulukuussa)? 
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Marras-joulukuun haastatteluissa kysyin oppilaita jälleen, kenen kanssa he olivat leikkineet 

edellisellä välitunnilla (kuvio 7). Kaksi oppilasta [P3, P5] ilmoittivat myös tässä haastattelussa 

leikkineen jonkun muun kuin oman luokan oppilaan kanssa. Oppilailla näyttää näiden so-

siogrammien mukaan olevan kavereita koulun muilla luokilla. Yksi oppilas [P6] kertoi leikki-

neensä välitunnilla naapureiden kanssa ja yksi oppilas [P2] kertoi olleensa välitunnilla yksin. 

 

 

Kuvio 8. Kenen luokkakaverin kanssa lähtisit mieluiten huvipuistoon? 

 

Kolmannella haastattelukerralla kysyin, kenen luokkakaverin kanssa oppilaat lähtisivät mielui-

ten huvipuistoon (kuvio 8). Oppilaat nimesivät edelleen hyvin pitkälle sellaisen luokkakaverin, 

jonka oli tuntenut ennen koulun alkua. Yksityisessä päiväkodissa esikoulun käynyt poika [P4] 

sekä tyttö [T1] nimesivät tässä kohtaa sellaisen oppilaan, jota ei ollut tuntenut ennen koulun 

alkua. Kolme oppilasta nimesi luokasta sellaisen oppilaan, joka ei ollut mukana tässä tutkimuk-

sessa. Kaksi poikaa [P2, P5] ei osannut nimetä ketään luokkakaveria. 

 

Luokan sosiaalisia suhteita selvitin kysymällä, olivatko oppilaat leikkineet luokkakavereiden 

kanssa vapaa-ajalla. Sama kysymys esitettiin toisella ja kolmannella haastattelukerroilla. En-

simmäisessä haastattelussa viisi oppilasta kertoi, ettei ole leikkinyt luokkakavereiden kanssa 

vapaa-ajalla. Näistä vastauksista neljä (4) tuli oppilailta, jotka haastattelin ensimmäisten jou-

kossa viikolla 38. Kaikki viisi oppilasta olivat poikia. Marras-joulukuussa viisi oppilasta kertoi, 
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ettei ole leikkinyt luokkakavereiden kanssa vapaa-ajalla. Aiempaan haastattelukertaan verrat-

tuna oli kuitenkin poikkeavaa se, että näiden viiden joukossa oli nyt yksi tyttö, joka aiemmin 

oli ilmoittanut leikkineensä luokkakaverin kanssa vapaa-ajalla. Sen sijaan yksi pojista, joka 

aiemmin ei ollut leikkinyt luokkakavereiden kanssa vapaa-ajalla, kertoi nyt leikkineensä. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että erään oppilaan kohdalla ryhmäytyminen oli muita hitaampaa. Syynä 

tähän saattaa olla oppilaan kielitaito sekä se, että oppilaalla ei ollut luokassa ketään tuttua esi-

merkiksi esikoulusta. Oppilas ilmoitti haastatteluissa, että hänellä on luokassa yli 5 kaveria, 

mutta ei osannut nimetä ketään. Hän ei ollut myöskään leikkinyt luokkakavereiden kanssa va-

paa-ajalla. Oppilas näytti kuitenkin olevan luokassa hymyssä suin, ja vaikutti suhtautuvan kou-

luun hyvin positiivisesti.  

 

 

4.5 Luokan säännöt 

 

Selvitin luokan yhteisiä sääntöjä kysymällä oppilailta, mitä ne ovat. Luokan sääntöjen kertomi-

nen tuntui olevan oppilaille haastavaa ja he miettivätkin vastausta pitkään. Suurin osa oppilaista 

vastasi, että pitää olla hiljaa tai pitää kuunnella opettajaa. Osa oppilaista kertoi myös, ettei ka-

veria saa satuttaa. Yhdellä oppilaalla tuntui olevan kova tarve kertoa yhteisiä sääntöjä ja hän 

keksikin niitä itse:  

ei saa tuoda lemmikkejä kouluun… ei saa piirtää pöytään, ei saa tahallaan kirjottaa 

väärin läksyjä, ei saa pelata kookakstoista pelejä jos ei ole kakstoista vuotias 

 

Luokanopettajan kanssa keskustellessani selvisi, että luokan yhteisiä sääntöjä oli käyty läpi rin-

nakkaisopettajan toimesta lukuvuoden alussa. Luokanopettaja toteutti yhteisopettajuutta rin-

nakkaisluokan opettajan kanssa. Luokan sääntötaulua ei oltu siis enempäänsä käsitelty, vaan 

yhteiset säännöt oli tehty oppilaille tutuksi luokan arjessa. Yhteisten sääntöjen luominen edistää 

luokkaan kuulumista ja vastuunottoa (Rasku-Puttonen 2006, 111). 

 

Oppilailta kysyttiin, miksi luokassa tarvitaan yhteisiä sääntöjä. Neljä (4) oppilasta ei osannut 

kertoa, miksi yhteisiä sääntöjä tarvitaan. Muita oppilaiden antamia vastauksia: 

 

että ei tuu kauhee meteli ja ettei aleta riehumaan 

että ei tuu mitään väärinkäsityksiä 
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koska muuten siellä kaikki riehuis ja huutais 

ettei kävis onnettomuus 

että ei sattuis vahinkoja 

ettei satu vahinkoa 

että ei satu mitään vahinkoja 

ettei kukaan tee väärin sitä 

no että siellä ei tuu hirvee meteli… toinen voi käyttää toisten tavaroita jos vaihtaa 

paikkaa 

että voi tehä niitä juttuja… jos on askartelu niin tietää mitä tehä 

ettei tapahu mittää vahinkua 

no koska jos se oppilas tekee mitä opettaja ei käske niin voi joutua jälki-istuntoon 

tai opettajan puhutteluun 

 

 

Kuva 1. Luokan sermissä kiinni olevat taulut luokan säännöistä. 

 

 

4.6 Turvallisuuden tunne luokassa 

 

Luokan turvallisuutta selvitettiin kysymällä oppilailta uskaltavatko he kysyä opettajalta apua 

luokassa (taulukko 5). Vastausvaihtoehdot olivat aina, joskus tai en koskaan. Syys-lokakuussa 

13 (81,3 %) oppilasta sanoi, että uskaltaa aina kysyä opettajalta apua. Kolme (18,8 %) oppilasta 

kertoi joskus uskaltavansa pyytää apua opettajalta. Kukaan oppilaista ei vastannut en koskaan. 

Marraskuussa 11 (68,8 %) oppilasta kertoi uskaltavansa pyytää apua opettajalta aina ja viisi 

(31,3 %) oppilasta ilmoitti uskaltavansa pyytää opettajalta apua joskus.  
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Taulukko 5. Uskallan pyytää opettajalta apua. 

 

 

Havainnoidessani luokkaa huomasin, että syy tähän muutoksen oli se, että opettaja joutui ryh-

män eläessä ja muotoutuessa ottamaan välillä tiukan kontrollin luokassa. Kun alkujännitys ja 

kuherteluvaihe alkoi ryhmässä olla ohi, ryhmä siirtyi kuohuntavaiheeseen. Oppilaat alkoivat 

kommentoimaan toisten mielipiteitä ja näkemyksiä, jolloin myös konfliktit lisääntyivät luo-

kassa. Luokanopettaja puuttui oppilaiden välisiin konflikteihin välittömästi. Välillä tuntui, ett-

eivät oppilaat uskaltaneet kysyä opettajalta apua siksi, kun opettaja joutui melko usein topakas-

tikin laittamaan luokan oppilaat järjestykseen.  
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Taulukko 6. Uskallan pyytää luokkakaverilta apua luokassa. 

 

 

Oppilailta kysyttiin myös, uskaltavatko he pyytää apua kaverilta luokassa (taulukko 6). Vas-

tausvaihtoehdot olivat aina, joskus tai en koskaan. Syys-lokakuussa kymmenen (10) oppilasta 

kertoi uskaltavansa aina pyytää apua kaverilta luokassa. Neljä (4) oppilasta vastasi joskus ja 

kaksi (2) en koskaan. Mikäli oppilas vastasi kysymyksiin uskallan kysyä opettajalta apua tai 

uskallan pyytää kaverilta apua luokassa joskus tai en koskaan, heiltä kysyttiin, mitä he pelkää-

vät, jos eivät uskalla pyytää apua. Kaksi (2) oppilasta vastasi ei mikään. Muita yksittäisiä vas-

tauksia olivat että tulee vihaseksi, ku mää en halua ja emmää tiiä. Yksi oppilas ei osannut vas-

tata kysymykseen mitään. 

 

Sama kysymys kysyttiin oppilailta marraskuun lopussa, jolloin heistä kuusi (37,5 %) kertoi 

uskaltavansa aina pyytää apua kaverilta. Joskus apua kaverilta uskalsi pyytää 9 (56,3 %) oppi-

lasta ja yksi (6,3 %) oppilas kertoi, ettei uskalla pyytää apua kaverilta koskaan. Uskallus pyytää 

apua kaverilta aina laski syyslukukauden aikana merkittävästi. Sen sijaan joskus apua uskalta-

vien määrä kasvoi. Oppilaat harjoittelivat vielä luokan sääntöjä ja koululaisena olemista, jolloin 

opettaja joutui usein huomauttamaan turhasta metelistä luokassa. Uskon havainnointieni perus-

teella, että tämä vaikutti osaltaan siihen, etteivät oppilaat kokeneet uskaltavansa pyytää apua 

enää kaverilta siinä määrin, kuin syyslukukauden alussa. 
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Taulukko 7. Olen joskus auttanut luokkakaveria. 

 

 

Oppilailta kysyttiin myös ovatko he itse auttaneet joskus luokkakaveria (taulukko 7). Vastaus-

vaihtoehdot olivat kyllä tai en. Viisitoista (15) oppilasta vastasi, että on auttanut joskus luokka-

kaveria ja yksi (1) oppilas vastasi, ettei ole koskaan auttanut luokkakaveria. 

 

4.6.1 Opettajan vaikutus luokan turvallisuuteen ja ilmapiiriin 

 

Selkeät rutiinit rauhoittivat luokkaa ja loivat turvallisuuden tunteen. Jokainen oppilas sai kokea 

tulevansa kuulluksi ja opettaja puuttui heti epäkohtiin. Yhtenä esimerkkinä se, kun oppilaat 

istuivat luokan edessä ringissä ja luettelivat lukuja järjestyksessä kymmenestä alaspäin. Yhdellä 

oppilaalla tuli virhe, jolloin osa oppilaista alkoi tirskumaan väärästä vastauksesta. Opettaja 

puuttui tähän heti ja kysyi oppilailta, onko oikein nauraa, jos kaveri vastaa väärin. Opettaja 

myös kertoi, että kaikki ihmiset tekevät joskus virheitä, eikä se haittaa. 

 

Opettajan aito välittäminen oppilaista välittyi jokaisena koulupäivänä. Myös konkreettiset teot, 

kuten iltapäiväkerhoon menevien lasten huomioiminen sekä jokaisen oppilaan kohtaaminen 

koulupäivän päätteeksi kätellen ja silmiin katsoen loi luokkaan turvallisen ja välittävän ilma-

piirin. 

 

Luokan turvallisuuden tunnetta selvitettiin kysymällä oppilailta useita erilaisia kysymyksiä. En-

simmäisenä kysyttiin, onko oppilaalla luokassa joku, jolle voi puhua, jos hänellä on paha mieli. 

Puolet oppilaista (8) kertoi, että he voivat puhua opettajalle. Viisi (5) oppilasta nimesi jonkun 
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kaverin. Neljä (4) oppilasta ilmoitti, ettei hänellä ole ketään jollekin puhua, jos hänellä on paha 

mieli. Yksi oppilas nimesi sekä opettajan että luokkakaverin, joten tässä kohtaa vastausten yh-

teissummaksi tulee 17. 

 

Taulukko 8. Uskallan vastata opettajan kysymyksiin. 

 

 

Oppilailta kysyttiin, uskaltavatko he vastasta opettajan esittämiin kysymyksiin (taulukko 8). 

Vastausvaihtoehdot olivat aina, joskus tai en koskaan. Syys-lokakuussa kaksitoista (12) oppi-

lasta kertoi uskaltavansa vastata opettaja kysymyksiin aina. Neljä (4) oppilasta sanoi joskus 

uskaltavansa vastata opettajan kysymyksiin. Kukaan oppilaista ei vastannut, ettei uskalla kos-

kaan vastata opettajan kysymyksiin. Sama kysymys kysyttiin oppilailta marraskuun lopulla, 

jolloin heistä 13 (81,3 %) ilmoitti aina uskaltavansa vastata opettajan kysymyksiin ja kolme 

(18,8 %) kertoi uskaltavansa vastata opettajan kysymyksiin joskus. Oppilaiden uskallus opet-

tajan esittämien kysymysten vastaamiseen kasvoi siis syyslukukauden aikana. 

 

 

4.6.2 Oppilaiden kokemuksia luokasta 

 

Oppilaiden kokemusta luokan ilmapiiristä selvitin kysymällä, millaista luokassa on (taulukko 

9). Oppilaat saivat värittää ne tähdet, joiden kuvaus sopi hänen mielestään omaan luokkaan. 

Kuvaukset tähdissä olivat mukavaa, hyvä olla, naurua, tylsää, pelottavaa ja itkua. Viidentoista 

(15) oppilaan mukaan luokassa on mukavaa. Kolmetoista (13) oppilasta kertoi, että luokassa on 

hyvä olla. Viidentoista (15) oppilaan mukaan luokassa on naurua. Kaksi (2) oppilasta kertoi, 

että luokassa on tylsää. Kukaan oppilaista ei kertonut, että luokassa olisi pelottavaa tai itkua. 
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Taulukko 9. Oppilaiden mielestä luokassa on: 

 

 

Oppilaita pyydettiin myös piirtämään pallo viivalle sen mukaan, miten mukavalta luokka hä-

nestä tuntuu (kuvio 8). Hymynaaman kohta tarkoitti mukavalta, janan keskikohta tarkoitti ei 

miltään ja surunaaman kohta tarkoitti ikävältä. Kuvioon on merkitty oppilaiden tekemät merkit 

ja niistä voidaan huomata, miten erilaisia merkitsemistapoja oppilailla oli. Osa esimerkiksi ym-

pyröi sanan mukavalta, osa piirsi pallon ja osa viivan. Suurin osa teki merkin hymynaaman 

kohdalle tai sen lähelle. Neljä oppilasta teki merkin hymynaaman ja janan keskikohdan välille, 

mutta kuitenkin lähemmäksi hymynaamaa. Yksi oppilas teki merkin ei miltään kohtaan. 

 

Kuvio 8. Piirrä pallo viivalle siihen kohtaan, miten mukavalta luokassasi sinusta tuntuu. 

 

Oppilaiden kokemuksia luokan työrauhasta kysyttiin väittämän saan tehdä luokassa tehtäviä 

rauhassa avulla (taulukko 10). Vastausvaihtoehdot olivat aina, joskus tai en koskaan. Kolme 

(3) oppilasta vastasi, että saa aina tehdä tehtäviä rauhassa. Kaksitoista (12) oppilasta ilmoitti, 

että luokassa saa tehdä tehtäviä rauhassa joskus. Yhden (1) oppilaan mukaan luokassa ei saa 

koskaan tehdä tehtäviä rauhassa. 
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Taulukko 10. Luokassa saan tehdä tehtäviä rauhassa. 

 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko oppilaat oppineet uusia asioita koulussa (taulukko 11) ja 

jos ovat, niin millaisia. Viisitoista (15) oppilasta oli oppinut koulussa uusia asioita. Oppilai-

den oppimat asiat olivat vaihtelevia: 

mää oon oppinu kuuntelemaan 

vähennyslaskuja… lukemaan vähäsen 

olen oppinut seiskan vaikka sitä ei ole opetettu… sitte mä oon oppinu paremmin 

viitosen 

paremmin lukemaan 

että päiväunia ei nukuta koulussa… koulussa on paljon kivempaa kuin päiväko-

dissa 

melkein lukemaan… oppinut laskemaan laskuja 

laskeen miinuslaskuja ja pluslaskuja 

lukemaan… kirjoittamaan paremmin 

lukeminen… kirjoittaa… numeroita … kirjoittaa aakkoset… matikkaa.. 

matikkaa ja kirjottaan 

kirjaimia.. tekemään käsityötä 

mää oon melkein oppinu lukemaan 

Vain yksi oppilas oli sitä mieltä, ettei ole oppinut koulussa uusia asioita ja yksi oppilas vastasi 

en muista. 
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Taulukko 11. Olen oppinut uusia asioita koulussa. 

 

 

Turvallisuuden tunteeseen liittyy vahvasti se, että luokassa ei kiusata ketään. Oppilailta kysyt-

tiin, onko häntä kiusattu luokassa (taulukko 12). Vastausehdot olivat kyllä tai ei. Tässä kohtaa 

en halunnut määritellä oppilaille mitä tarkoitin kiusaamisella, vaan annoin heille itse mahdol-

lisuuden määrittää, mitä kiusaaminen on. Vain yksi (1) oppilas vastasi, että häntä on kiusattu 

luokassa. Hän jatkoi kertomista kiusaamisesta: 

ennen kuin oli tyttö-poika-järjestys vieruskaveri yritti aina varastaa mun piikki-

tyynyä. 

 

Oppilailta kysyttiin myös, onko luokassa joku joskus lyönyt, töninyt tai satuttanut toista. Vas-

tausvaihtoehdot olivat kyllä tai ei. Kaksi (2) oppilasta vastasi, että luokassa joku on joskus 

lyönyt, töninyt tai satuttanut toista.  
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Taulukko 12. Kiusaaminen luokassa 

 

 

Henkistä kiusaamista selvitin kysymällä oppilailta, onko luokassa joku joskus haukkunut toista 

tai nauranut toiselle. Vastausvaihtoehdot olivat kyllä tai ei. Kolme (3) oppilasta vastasi, että 

luokassa on joku joskus haukkunut toista tai nauranut toiselle. Kaksi (2) oppilasta ei halunnut 

vastata kysymykseen ollenkaan. Yksitoista (11) oppilasta kertoi, ettei luokassa kukaan ollut 

haukkunut toista tai nauranut toiselle. 

 

4.6.3 Luokan ilmapiiri 

 

Luokan ilmapiiriä tutkin havainnoimalla oppilaiden ja opettajan välistä vuorovaikutusta koulu-

päivien aikana. Opettajan toiminta luokassa oli hyvin rauhallista ja johdonmukaista. Koulu-

päivä aloitettiin tyypillisesti laulamalla laulu ”Koulu alkaa”. Tämän jälkeen opettaja kävi oppi-

laiden kanssa läpi viikonpäivän, päivämäärän, nimipäiväsankarit sekä päiväjärjestyksen, jotta 

oppilaat tiesivät mitä päivän aikana oli tiedossa. Huomasin, että tämä selkeä struktuuri toi luok-

kaan rauhaa. Oppilaille tuli tietynlaista turvaa siitä, että he pystyivät ennakoimaan tulevia ta-

pahtumia.  

 

Oppilaiden alkujännitys näytti hälvenneen ensimmäisen kuukauden aikana, sillä syyskuussa he 

uskaltautuivat jo hieman hassuttelemaan ”Koulu alkaa” -laulun aikana. Ilmapiiri oli siis muut-

tunut kuukauden aikana hieman rennommaksi. Myöhemmin syksyllä luokassa laskettiin 
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yhteisiä koulupäiviä siten, että joka päivä opettaja lisäsi yhden paperisen kultakalan paperia-

kvaarioon. 

Viimeisessä haastattelussa kysyin oppilailta, millainen on hyvä luokka. Seitsemän oppilaista 

kertoi oman luokkansa olevan hyvä luokka: 

--…semmonen ku meijän luokka on 

meijän oma luokka 

meijän luokka 

no oma luokka 

yks cee on hyvä luokka 

meillä on hyvä luokka 

oma luokka 

 

 Hyvin toimivassa ryhmässä vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden tunne (Laine 1997, 203). Tämä 

henkii myös oppilaiden antamista vastauksista. Muita oppilaiden antamia vastauksia hyvästä 

luokasta olivat: 

semmonen jossa ei kiusata toisia 

sellanen jossa autetaan toisia ja kunnioitetaan toisten puheenvuoroa 

hiljainen 

hyvä… siellä on paljon kavereita 

kiva… hauska 

semmonen jossa ei kiusata  

Kolme oppilasta ei osannut kertoa, millainen on hyvä luokka.  

 

Tutkimuksessa selvitettiin, miten oppilaat asettavat tärkeysjärjestykseen asiat opettaja, luokka-

kaverit, ruokailu, luokkahuone ja välitunti (taulukot 13 ja 14). Oppilaille annettiin jokaista asiaa 

esittävä kuva ja he saivat järjestää kuvat siten, että tärkein asia on ylhäällä ja vähiten tärkein 

alhaalla.  
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Taulukko 13. Tärkein asia koulussa. 

 

 

Oppilaat ilmoittivat sekä syys-lokakuussa, että marras-joulukuussa luokkakavereiden olevan 

tärkein asia (taulukko 15). Luokkakavereiden merkitys näyttää kasvaneen syyslukukauden ai-

kana. 

 

Taulukko 14. Vähiten tärkeä asia koulussa. 

 

 

 

Syys-lokakuussa oppilaat kokivat vähiten tärkeäksi välitunnin. Marras-joulukuussa vähiten tär-

keimmäksi asiaksi oppilaat ilmoittivat tehtävät ja ruokailun.  
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5 Johtopäätökset 

 

Tutkimusta suunnitellessani en tiennyt, millaisista lähtökohdista luokan ryhmäytyminen lähtee 

liikkeelle, toisin sanoen en tiennyt, tunsivatko oppilaat toisiaan ennestään vai olivatko kaikki 

toisilleen vieraita. Tästä näkökulmasta katsottuna tutkimuksen tulokset olisivat voineet olla hy-

vinkin erilaiset. Tutkimukseen osallistuneiden oppilaiden luokka koostui oppilaista, jotka tuli-

vat kolmesta eri esikoulusta. Lähes kaikilla oppilaille oli luokassa joku tuttu, mutta kaksi oppi-

lasta kertoi, ettei tuntenut ketään luokkakaveria ennestään. 

 

Ryhmäytymisen rooli on ymmärretty luokassa hyvin suureksi. Hyvin toimivassa luokassa op-

pilailla on työskentelyrauha ja turvallinen olo, jotka mahdollistavat oppimisen. Hyvin ryhmäy-

tynyt luokka edistää siis oppilaiden hyvinvointia sekä koulumenestystä. Tuolloin luokassa val-

litsee vahva yhteenkuulumisen tunne, eli me-henki.  

 

Koulumaailmassa on hyvin tavallista, että luokka pysyy samana koko alakoulun ajan. Siksi on 

erityisen tärkeää, että luokka saadaan toimivaksi heti ensimmäisistä hetkistä lähtien, sillä se 

vaikuttaa suuresti ryhmän dynamiikkaan myös myöhemmin. Myös luokassa tapahtuvat muu-

tokset, kuten oppilaan muuttaminen toiselle paikkakunnalle, vaikuttavat luokan toimintaan. 

 

 

Kuvio 9. Ryhmäyttämisen merkitys. 

 

Yllä olevassa kuviossa (kuvio 9) esitän ryhmäytymisen merkityksen, joka pohjautuu Markka-

sen (2012) ja Sigfridsin (2009) ajatuksiin. Uuden luokan aloittaessa toimintaa nousee opettajan 

rooli merkittäväksi. Hänen tehtävänään on saada ryhmäyttämisen avulla ryhmä toimimaan ja 

saada ryhmän dynamiikka toimivaksi. Niiden kautta syntyy turvallinen luokka, jossa vallitsee 

hyvä luokkahenki. Turvallisessa luokassa oppiminen on mahdollista. 
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Opettajan rooli luokan ryhmäyttäjänä on suuri, sillä opettajan persoona vaikuttaa ryhmään hy-

vin vahvasti. Opettajan tulee olla myös oikeudenmukainen ja tasapuolinen kaikille oppilaille, 

jolloin ryhmässä kaikki kokevat olevansa samanarvoisia. Luokanopettaja käyttää työssään jat-

kuvasti erilaisia menetelmiä, joiden avulla ryhmä ryhmäytyy ja yhteishenki kasvaa. Opettaja 

voi tutustuttaa oppilaita toisiinsa monin keinoin, esimerkiksi ryhmäytymisleikkien ja pulpetti-

paikkojen vaihtamisen avulla. Myös yhteisistä säännöistä sopimalla opettaja luo luokkaan tur-

vallisen ilmapiirin ja saa ryhmän toimimaan. Oppilaiden osallistamisen kautta oppilaat kokevat 

itsensä tärkeäksi. 

 

Opettaja voi pedagogisin menetelmin auttaa oppilaita tutustumaan toisiinsa, mutta silti ryhmäy-

tyminen voi joidenkin oppilaiden kohdalla olla hidasta. Syynä voivat olla monet tekijät, kuten 

sosiaaliset taidot ja etninen tausta. Luokassa nämä oppilaat pääsevät usein ryhmään mukaan, 

mutta voivat välitunneilla olla yksinäisiä. Opettaja voi hienovaraisesti liittää yksin jääviä oppi-

laita muiden oppilaiden seuraan välitunneille, mutta aina se ei ole niin yksinkertaista. Usein 

oppilas saattaa kokea tilanteen kiusalliseksi, eikä lopulta itse halua viettää välituntia sovitun 

luokkakaverin kanssa.  
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6 Pohdinta 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten ensimmäinen luokka ryhmäytyy syyslukukau-

den aikana ja millaisia ryhmäyttämismenetelmiä luokanopettaja luokassaan käyttää. Tutkimus-

tulosten mukaan luokka ryhmäytyi hyvin ja kaverisuhteiden määrä kasvoi lähes kaikilla oppi-

lailla luokassa syyslukukauden aikana.  

 

Tuloksissa nousi esille myös luokanopettajan suuri merkitys luokkansa ryhmäyttäjänä sekä tur-

vallisena ja oikeudenmukaisena aikuisena. Tutkimusaineistosta löytyi paljon opettajan käyttä-

miä menetelmiä, jotka tukivat luokan ryhmäytymistä. Havainnointeja tehdessäni sekä aineistoa 

läpi lukiessani huomasin, että opettajan johdonmukainen ja rauhallinen työskentelytapa rau-

hoitti luokkaa. Opettaja myös huomioi, että jokaisella oppilaalla on kaveri välitunnille lähtiessä. 

Sen lisäksi opettaja edisti ryhmäytymistä muun muassa ryhmäytymisleikkien avulla ja vaihta-

malla luokan istumajärjestystä. 

 

Oppilaiden kokemukset koulun aloituksesta ja luokasta olivat myönteiset. Osalla oppilaista oli 

tuttuja luokassa ja oppilaat näyttivät viihtyvän pitkään syksyyn tuttujen oppilaiden kanssa. Lop-

puvuodesta oppilasryhmä alkoi sekoittua ja oppilaat löysivät luokasta uusia kavereita. Suurin 

osa oppilaista kertoikin kyselyhaastatteluissa kavereiden määrän luokassa kasvaneen.  

 

Tutkimusta tehdessäni pohdin, miksi yksi oppilas oli yksin. Tähän varmasti vaikutti oppilaan 

etninen tausta ja ongelmat kielen ymmärtämisessä. Häntä haastatellessa huomasin, ettei hän 

aina ymmärtänyt kysymystä. Sen lisäksi oppilas tuli esikouluryhmästä yksin, eikä hänellä ollut 

siis luokassa ennestään tuttuja oppilaita. Jäin pohtimaan sitä, olisiko oppilaan koulutien alkua 

voinut helpottaa esimerkiksi siten, että samasta esikouluryhmästä olisi joku hänelle tuttu sijoi-

tettu samaan luokkaan hänen kanssaan. Tällainen menettely olisi oppilaan kannalta ihanteel-

lista, mutta luulen sen olevan melko mahdotonta isossa koulussa. Sen sijaan pienemmissä kou-

luissa tiedän tällaisen toiminnan olevan normikäytäntö. 
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6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tutkimusta tehdessä yksi oleellisin asia on huomioida sen luotettavuus ja eettisyys. Ensimmäi-

senä tutkijan tulee hankkia luvat tutkimukselle. Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena olivat 

alakouluikäiset lapset, joten tutkimusluvat pyydettiin heidän vanhemmiltaan sekä koulun reh-

torilta. Tutkimuslupakirjeessä vanhemmille kerrottiin tarkasti tutkimuksen tarkoituksesta, va-

paaehtoisuudesta sekä aineiston säilyttämisestä ja tutkittavien anonymiteettisuojasta. 

 

Tutkimuksessa pyritään selostamaan tarkkaan tutkimuksen toteutus. Hirsjärven (2009) mukaan 

aineiston tuottamisen olosuhteet tulisi kertoa selvästi ja totuudenmukaisesti. Tutkijan tulee siis 

haastattelu- ja havainnointitutkimuksessa kertoa olosuhteista ja paikoista, joissa aineistoa ke-

rättiin. Tutkijan tulee kertoa myös haastatteluihin käytetty aika, mahdolliset häiriötekijät, vir-

hetulkinnat haastattelussa sekä tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. Laadullisen aineiston ana-

lyysissä tutkijan tulee kertoa luokittelun syntymisen alkujuuret ja luokittelujen perusteet. (Hirs-

järvi 2009a, 232.) 

 

Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin yhdestä luokasta. Haastattelut pyrittiin järjestämään rau-

hallisessa tilassa, joko pienryhmätilassa tai käytävällä. Havainnointi tapahtui oppilaiden koulu-

päivien aikana, jolloin tutkimuksessa päästiin havainnoimaan oppilaiden normaalia kouluarkea. 

Havainnointeihin käytettiin aikaa pääasiassa aina koko koulupäivä. Kyselyhaastattelut tehtiin 

oppilaiden oman tahdin mukaisesti ja heille annettiin tarvittaessa enemmän aikaa vastaamiseen. 

Oppilaille annettiin myös mahdollisuus itse vaikuttaa, milloin tulivat haastatteluun. Värittäen 

ja tarroja liimaten tapahtuva vastaaminen vaikutti oppilaista mielekkäältä tavalta vastata esittä-

miini kysymyksiin. Tutkimuksen eettisyyttä lisää se, että havainnoinnit ja haastattelut tehtiin 

luokan ehdoilla. Tutkimuspäivät sovittiin opettajan kanssa aina etukäteen ja hän sanoi suoraan, 

jos luokalla oli jotain muuta ohjelmaa, eikä luokkaan voinut mennä. 

 

Päädyin näihin aineistonkeruumenetelmiin siksi, että halusin kyselyhaastatteluiden avulla 

saada vielä tarkempia tietoja oppilaiden kaverisuhteiden syntymisestä, kuin mitä pelkät havain-

noinnit olisivat mahdollisesti antaneet. Sen lisäksi koin pääseväni lähemmäksi oppilaiden tun-

temuksia ja kokemuksia, kun sain keskustella heidän kanssaan kahden kesken. Kyselylomak-

keet suunnittelin hyvin lapsilähtöisesti, jotta ne olivat oppilaille mielekkäitä. 
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Hyvän tieteellisen käytännön mukaan tutkijan tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toi-

mintatapoja, eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tal-

lentamisessa ja esittämisessä sekä arvioinnissa. Tutkijan tulee käyttää tutkimuksen kriteerien 

mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkijan tulee 

myös suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimuksensa tieteelliselle tiedolle asetettujen vaati-

musten edellyttämällä tavalla. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 150-151.) 

 

Tutkimuksen eettisyyteen liittyy myös aineiston säilyttämistä koskevat kysymykset. Tutkimuk-

seen osallistuville tulee kertoa, miten aineisto säilytetään ja mitä sille tehdään tutkimuksen pää-

tyttyä. Aineiston anonyymisoimisella tarkoitetaan sitä, kun haastatteluaineisto muutetaan teks-

timuotoon analysoitavaksi ja samalla poistetaan tarpeettomaksi käyneet tunnistetiedot. (Kuula 

& Tiitinen 2010, 450-452.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytin tutkittavien kohdalla kirjain-numeroyhdistelmää jo aineistonkeruu-

vaiheessa anonymiteetin säilymiseksi. Tyttöjen kohdalla käytin T-kirjainta ja vastaavasti poi-

kien kohdalla P-kirjainta. Tämän lisäksi jokainen tyttö ja poika sai numeron. Oppilaiden koodit 

kirjasin ylös havainnointivihkooni, jotta sain tarvittaessa tarkistaa, kenestä tutkittavasta oli 

kyse. Tutkimuksen eettisyyttä lisää myös se, että tutkimuksessa ei paljasteta, missä koulussa ja 

luokassa tutkimus on tehty. Näin turvataan tutkimukseen osallistuneiden anonyymisyyden säi-

lyminen. Tutkimusaineisto säilytettiin sellaisessa paikassa, etteivät ulkopuoliset pääse aineis-

toon käsiksi. Tutkimusaineisto hävitettiin asianmukaisella tavalla pro gradu -tutkimuksen val-

mistuttua. 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää sen kesto. Aineistoa hankittiin noin neljän kuukauden 

ajan, elokuusta marraskuun loppuun. Oppilaat tulivat minulle hyvin tutuiksi, eikä läsnäoloni 

näin ollen vaikuttanut tutkimustuloksiin. Oppilaat elivät luokassa normaalia kouluarkea, jonka 

seuraaminen oli tutkijan ja tulevan luokanopettajan roolissa erityisen antoisaa. Erityisesti pien-

ten oppilaiden kohdalla luotettavan ja oikeudenmukaisen opettajan rooli on merkittävä. Pieni 

oppilas turvautuu opettajaan, jolloin lämpimällä ja vuorovaikutteisella oppilas-opettaja-suh-

teella on suuri vaikutus oppilaan kouluvuosiin.  

 

Kaikki luokan oppilaat eivät osallistuneet tutkimukseen, joten luonnollisesti heitä koskevat ha-

vainnot jätettiin kirjaamatta, eikä heitä haastateltu tutkimusta varten. Koska tutkimuksen ai-

heena oli ryhmäytyminen, koin tehtäväkseni myös itse edistää luokan ryhmäytymistä. Tämän 
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vuoksi myös ne oppilaat, joilta ei tutkimuslupaa saatu, haastateltiin heidän omasta pyynnöstään. 

Näitä haastatteluaineistoja ei luonnollisesti tutkimuksessa kuitenkaan käytetty. Jokaiselle oppi-

laalle tuli tunne, että he saivat kuulua ja osallistua johonkin. 

 

 

6.2 Jatkotutkimusaiheet 

 

Ryhmäytyminen on aiheena joka luokkaa koskettava ja siksi ihmettelen, miksi sitä on tutkittu 

koulumaailmassa niin vähän. Aiheena ryhmäytyminen on hyvin mielenkiintoinen ja olin hyvin 

onnekas päästessäni havainnoimaan ensimmäisen luokan arkea heti ensimmäisestä koulupäi-

västä lähtien. Tätä tutkimusaineistoa en tule käyttämään jatkossa, sillä tutkimuslupaa pyytäes-

säni ilmoitin käyttäväni aineistoa ainoastaan pro gradu -tutkimukseeni. 

 

Tutkimusta tehdessäni minulla nousi paljon ajatuksia siitä, miten tärkeää ihmiselle on ryhmään 

kuuluminen. Pieni ihminen tarvitsee paljon tukea aikuisilta harjoitellessaan vuorovaikutustai-

toja, joten aikuisen rooli ryhmän ryhmäyttäjänä on merkittävä. Ryhmäytyminen ei ole aina kui-

tenkaan helppoa. Kuten tässäkin tutkimuksessa nousi esille, voi haasteena olla esimerkiksi vie-

ras kulttuuri sekä heikko kielitaito. Lapsi saattaa herkästi jäädä kaveriporukan ulkopuolelle, 

ellei hän ymmärrä mistä kaverit puhuvat, eikä näin ollen pysty osallistumaan leikkiin ja kes-

kusteluun.  

 

Jatkossa olisikin mielenkiintoista tutkia millä tavoin maahanmuuttajataustaisia oppilaita voi-

daan tukea koulussa, jotta he pääsisivät mukaan ryhmään. Uskon, että tämä vaatisi opettajalta 

tietoa kulttuurien kohtaamisesta, jotta hän saisi luotua luokkaan hyväksyvän ja kunnioittavan 

ilmapiirin. Opettajien ja erityisesti koulun rehtorien tulisi tehdä enemmän taustatyötä luokkien 

muodostamisvaiheessa. 

 

Toimiessani luokanopettajan sijaisena tutkimassani luokassa huomasin, että luokan ryhmäyty-

minen oli edennyt huimasti viimeisestä havainnointipäivästä. Luokan rakenteessa on tapahtunut 

muutenkin muutoksia, sillä yksi oppilas oli vaihtanut koulua ja kaksi oppilasta kertoi muutta-

vansa kesällä eri paikkakunnalle. Tämän vuoksi olisi mielenkiintoista tutkia tulevana syksynä, 

millä tavoin useamman oppilaan poistuminen luokasta vaikuttaa luokan ryhmädynamiikkaan. 
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Uuteen luokkaan siirtyminen ei ole aina helppoa lapsille. Yksi jatkotutkimusaihe voisi tutkia 

oppilaiden kokemuksia uuteen luokkaan siirtymisestä ja ryhmään mukaan pääsemisestä. Isom-

mat koululaiset osaavat varmasti kertoa jo ihan eri tavoin, miltä uuteen luokkaan siirtyminen 

tuntuu ja millaisen vastaanoton hän on luokkaan uutena tulevana saanut. Mielenkiintoista olisi 

myös selvittää, millaisena oppilaat kokevat opettajan roolin luokan ryhmäyttäjänä, toisin sa-

noen, ovatko he kokeneet luokanopettajan edesauttaneen heidän ryhmään pääsemistä. 
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Liitteet 

Liite 1 Tutkimuslupa 

 

Hyvät 1. luokan oppilaan huoltajat! 

 

Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi ja tutkin pro gradu -tutkielmassani ryhmäyty-

mistä ensimmäisellä luokalla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millä tavoin ryhmäytymi-

nen toteutuu luokassa lukuvuoden aikana. Ryhmäytymisellä tarkoitetaan ryhmän yhteenkuulu-

vuuden tunteen lisäämistä ja hyvän luokkahengen luomista. Se on erityisen tärkeää positiivisen 

ja turvallisen oppimisympäristön luomisessa.  

 

Tutkimusta varten tarvitsisin luvan Teiltä 1. luokan oppilaan vanhemmilta tutkimuksen aineis-

ton keräämiseen. Aineiston aion hankkia havainnoimalla luokan ryhmädynamiikkaa sekä yk-

sittäisiä oppilaita. Tarkoituksena olisi myös haastatella oppilaita yksitellen siitä, millaisena he 

kokevat luokan ilmapiirin. Oppilaiden haastattelussa käytän apuna kuvakortteja, joiden avulla 

oppilaiden on helpompi kertoa tuntemuksistaan ja kokemuksistaan. Tutkimuksen kannalta jo-

kaisen oppilaan osallistuminen tutkimukseen on arvokasta. Tutkimus tehdään nimettömänä, 

niin ettei kenenkään henkilöllisyys tule julki. Tutkimukseen osallistumisen voi myöskin peruut-

taa milloin tahansa tutkimuksen aikana. 

 

Mikäli annatte luvan havainnoida ja haastatella lastanne tutkimuksessani, pyydän täyttämään 

seuraavan kaavakkeen ja palauttamaan sen minulle 31.5.2018 mennessä oheisessa kirjekuo-

ressa. 

 

Olen valmis antamaan lisätietoa tutkimuksestani joko kasvotusten tai sähköpostitse. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Johanna Kylmänen 

johanna.kylmanen@student.oulu.fi 

Oulun yliopisto 

Luokanopettajakoulutus / Kasvatustieteiden tiedekunta 
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Annan tutkimusluvan lapseni __________________________osallistumisesta tutkimukseen, 

jonka aiheena on ryhmäytyminen ensimmäisen luokan syksyllä. 

 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys  Huoltajan allekirjoitus ja nimenselven-

nys 

      

  

_______________________________  _______________________________

  

Paikka ja päivämäärä   Paikka ja päivämäärä 
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Liite 2. Oppilaiden 1. haastattelun kysymykset 

 

1. Missä olet käynyt esikoulun? 

2. Oliko sinulla ketään tuttuja tässä luokassa? 

3. Oliko opettaja sinulle tuttu? 

4. Miltä koulun alkaminen on tuntunut? 

5. Jännittikö koulun aloittaminen? 

6. Miltä oma luokka on tuntunut? 
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Liite 3. Oppilaiden haastattelulomake 2 

Kuinka monta kaveria sinulla on luokassa?    

  

  

 

 

Jos sinulla on paha mieli, onko sinulla luokassa joku, jolle voit puhua? Kuka? 

 

 

Uskallan kysyä opettajalta apua:  

 

 

 

 

Uskallan pyytää kaverilta apua luokassa. 

 

 

 

 

Jos en uskalla pyytää apua opettajalta tai kaverilta, pelkään että… 

 

 

Olen joskus auttanut luokkakaveria. 

 

 

 

Uskallan vastata opettajan kysymyksiin. 

  

 

 

 

 

0 1-2 3-4 yli 5 

ai-na jos-kus en  

kos-kaan 

ai-na jos-kus 
en 

kos-kaan 

ai-na jos-kus en kos-kaan 

kyl-lä en 
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Luokan yhteiset säännöt ovat: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Luokassa tarvitaan yhteisiä sääntöjä, koska… 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Luokassamme on: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luokassa saan tehdä tehtäviä rauhassa: 

 

 

 

 

 

 

Olen oppinut uusia asioita koulussa.  

 

 

 

 

 

 

mu-ka-

vaa 

hy-vä  

ol-la 

pe-lot-ta-

vaa 

tyl-sää 

ai-na jos-kus 
en 

kos-kaan 

en kyl-lä Mitä? 

 

 

 

 

 

 

nau-rua 

it-ku-a 
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Minua on kiusattu luokassa.  

 

 

 

 

 

Luokassamme joku on joskus lyönyt, töninyt tai satuttanut toista. 

 

 

 

 

 

 

Luokassamme joku on joskus haukkunut toista tai nauranut toiselle. 

 

 

 

 

 

 

Kenen luokkakaverin kanssa lähtisit mieluiten metsäretkelle? 

 

 

 

Keneltä luokkakaverilta voisit pyytää apua koulutehtävissä? 

 

 

 

Kenen kanssa olit viime välitunnilla? 

 

 

 

 

kyl-lä ei 

ei kyl-lä 

kyl-lä 
ei 
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Oletko leikkinyt luokkakavereiden kanssa vapaa-ajalla?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kenen kanssa? 

______________________________________ 

 

 

 

 

Piirrä pallo viivalle siihen kohtaan, miten mukavalta luokkasi sinusta tuntuu. 

  

                               

  

Mukavalta          Ei miltään          Ikävältä 

 

 

 

Järjestä seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen siten, että tärkein asia on ylhäällä ja vähiten tär-

keä alhaalla. 

 

Oma luokkahuone, opettaja, välitunti, luokkakaverit, ruokailu. 

 

  

kyl-lä en 
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Liite 4. Oppilaiden haastattelulomake 3 

Luokassa minulla on näin monta kaveria: 

 

 

 

 

 

 

 

Uskallan kysyä opettajalta apua: 

 

 

 

 

 

 

 

Uskallan pyytää kaverilta apua luokassa: 

 

 

 

 

 

 

 

Uskallan vastata opettajan kysymyksiin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1-2 3-4 yli 5 

ai-na jos-kus 
en kos-

kaan 

ai-na jos-kus 
en  

kos-kaan 

ai-na jos-kus 

en 

kos-kaan 
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Minua on kiusattu luokassa. 

 

 

 

 

Kenen luokkakaverin kanssa lähtisit mieluiten huvipuistoon? 

 

 

Kuka luokkakaveri voisi auttaa sinua koulutehtävissä? 

 

 

Kenen kanssa leikit viime välitunnilla? 

 

 

Onko joku luokkakaveri leikkinyt kanssasi koulun jälkeen tai viikonloppuna? Kuka? 

 

 

Mitä teet, jos koulussa joku kiusaa sinua? 

 

 

 

Mitä teet, jos koulussa joku kiusaa kaveriasi? 

 

 

Osaatko kertoa, millainen on hyvä luokka? 

___________________________________________________________________________ 

 

Voisitko järjestää seuraavat asiat tärkeysjärjestykseen, siten mitkä sinulle ovat tärkeimpiä? 

 

Opettaja, luokkakaverit, tehtävät, välitunti, ruokailu. 

kyl-lä ei 
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Liite 5. Haastatteluissa käytetyt kuvakortit 
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Liite 6. Valokuvia luokasta 

 

 


