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Pro gradu -tutkielmassani perehdyn erityisopettajien aikakäsitykseen. Lisäksi tutkimuksen 

tarkoituksena oli saada selville erityisopettajien kertomusten kautta, millaisia haasteita oppilailla on 

ajan hahmottamisen suhteen ja minkälaisia tukikeinoja erityisopettaja käyttää, parantaakseen 

oppilaansa ajan hahmottamista.  

 

Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan erityispedagogiikan erilaisia näkökulmia ja 

erilaisia aikakäsityksiä, joilla pyritään avaamaan ajan monimuotoisuutta. Tutkielma on toteutettu 

laadullisena, kerronnallisena tutkimuksena. Tutkielmassa on haluttu tuoda esiin erityisopettajien 

näkemyksiä ja kokemuksia aikaan liittyen. Tutkimusaineisto koostuu neljästä (n=4) litteroidusta 

teemahaastattelusta, joiden analysoinnissa on hyödynnetty narratiivista analyysiä.  

 

Tutkimustulokset osoittivat, että aika ilmeni eri tavoin opettajien kertomuksissa ja haasteet olivat 

erilaisia. Aikaan liittyvät haasteet saattoivat liittyä esimerkiksi luokan heterogeenisyyteen ja 

oppilaiden erilaisiin diagnooseihin ja ajan hahmottamiseen haasteet vaikuttivat myös oppilaiden 

oppimiseen. Yhtäläisyyksiä ilmeni kuitenkin erityisopettajien tavoissa tukea oppilaan ajan 

hahmottamista, eli vaikka haasteet olivat erilaisia, keinot olivat usein samoja.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää, mutta ne ovat linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, joten 

tuloksia voidaan pitää merkityksellisinä löydöksinä ja ne voivat olla suuntaa antavia. Tutkielmasta 

voi olla hyötyä erityisesti erityislasten parissa työskenteleville, esimerkiksi erityisopettajille. Kentällä 

toimivat erityisopettajat voivat löytää tutkielmasta uusia keinoja tukea oppilaidensa ajan 

hahmottamista tai he voivat saada tarinoiden kautta vertaistukea työhönsä. Tutkielma voi innoittaa 

myös eri alojen tutkijoita tutkimaan aihetta useammasta eri näkökulmasta. Toivon tutkielman 

herättävän keskustelua ja ajatuksia myös opettajankoulutuksessa siitä, kuinka suuressa roolissa aika 

on lapsen elämässä.  
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3 
  

Sisällysluettelo 
1. Johdanto __________________________________________________________________ 4 

2. Erityisopettaja ja aika _______________________________________________________ 7 

2.1 Näkökulmia erityispedagogiikkaan ___________________________________________________ 7 
2.2 Erityisopettajuus _________________________________________________________________ 10 
2.3 Ajan eri muodot ______________________________________________________________ 11 
2.3.1 Fysikaalinen aika _____________________________________________________________________ 11 
2.3.2 Kalenterillinen aika ___________________________________________________________________ 12 
2.3.3 Kulttuurinen aika _____________________________________________________________________ 12 

2.4 Kulttuuriset aikakäsitteet ___________________________________________________________ 13 
2.4.1 Mono- ja polykroninen aikakäsite _______________________________________________________ 13 
2.4.2 Lineaarinen, multiaktiivinen ja reaktiivinen; aikakäsite _____________________________________ 14 

3. Tutkimuksen metodologinen tausta _____________________________________________ 16 

3.1 Tutkimuskysymykset ______________________________________________________________ 17 

4. Tutkimusaineisto ____________________________________________________________ 18 

4.1 Aineiston esittely _________________________________________________________________ 18 
4.2 Kerronnallinen haastattelu _________________________________________________________ 19 
4.3 Aineiston analyysi ________________________________________________________________ 20 

5. Tutkimuksen tulokset ______________________________________________________ 25 

5.1 Lotan tarina – ___________________________________________________________________ 25 
”Kaikista parasta on se, että mie aattelen, et kiire loppuu ku mie laitan tuon oven kiinni.” _________ 25 
5.2 Ronjan tarina – __________________________________________________________________ 31 
”Niin mää jotenkin koen, että täällä pystytään vaikuttaan paremmin siihen, että mitä sillä ajalla 
tehdään ja kenen hyödyksi.” ___________________________________________________________ 31 
5.3 Marikin tarina – __________________________________________________________________ 38 
”Tästä voitaneen päätellä, että aina, kun on kivaa, aika kuluu nopeasti.” ______________________ 38 
5.4 Pepin tarina – ____________________________________________________________________ 41 
”Opetuksen suhteen mä en mieti että tähän [… ] käytän niin ja niin monta tuntia käytän siihen sen 
ajan mikä on tarpeellista.” ____________________________________________________________ 41 
5.5. Ajan merkitys neljän opettajan tarinoissa _____________________________________________ 51 
5.6. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus ________________________________________________ 52 

6. Pohdinta _________________________________________________________________ 54 

Liitteet _______________________________________________________________________ 57 

Lähteet _______________________________________________________________________ 58 

 
 
 
 



   
 

4 
  

 

1. Johdanto 
 
“Aika? Jos minulta ei kysytä, niin tiedän kyllä, mitä se on, mutta jos minulta kysytään, niin en osaa 

selittää.” Filosofi Augustinus (356-430) pohti samankaltaisia ajatuksia kuin mekin nykyään. Ajan 

ihmetteleminen ei ole vähentynyt ja se aiheuttaa vieläkin pohdinnan aiheita kuten milloin jotain 

tapahtuu, onko riittävästi aikaa, ehdinkö ajoissa tai saako aikaa lisää. Mainitut kysymykset ovat läsnä 

jokaisen elämässä. ” Mitä siis aika on? ” (Ojanen, 2007, s.7). Onko mahdollista ajatella, että ajalla 

olisi ihmisestä riippumaton suunta? Eroaisivatko menneisyys ja tulevaisuus toisistaan, jos ihmistä ei 

olisi? Olisiko tämän myötä aika vain fysikaalinen perusta vai onko kaikki ihmisen subjektiivisen 

kokemuksen luoma maailma? (Virtanen, 2013, s.5.) 

 
Tutkielman aihe valikoitui oman työkokemukseni pohjalta, ja sen vuoksi halusin tutkia aihetta lisää. 

Pari vuotta ennen luokanopettajaopiskelujani olin töissä erityiskoulussa, jossa pääsin 

työskentelemään erityislasten kanssa. Töissä ollessani huomasin, kuinka paljon opettaja kiinnitti 

huomiota oppilaiden ajan hahmottamiseen ja pyrki kehittämään sitä erilaisin keinoin. 

Kandidaatintutkielmani käsitteli kulttuurisia aikakäsityksiä ja niiden huomioimista 

opetussuunnitelmassa. Aika on aiheena aina kiinnostanut minua ja erityisesti, kuinka aika voidaan 

kokea eri tavoin ja jokaisen henkilökohtainen aika voi olla täysin erilainen kuin toisen kokema aika.  

Tarkoitukseni on tulevaisuudessa saada myös erityisopettajantutkinto, ja näin ollen tutkimus kehittää 

myös minua opettajana ja antaa minulle hyvät eväät aloittaessani erityisopettajanopinnot.  

 

Aikaa ja sen yhteyttä kasvatustieteeseen ja kulttuuriin on tutkittu vähän, joten olen hyödyntänyt pro 

gradu -tutkimuksessani kandidaatintutkielmaani. Tutkimuksessani käsittelen aikaa erilaisten 

näkökulmien kautta. Haluan tutkimuksessani kuvata aikaa mahdollisimman monella tapaa, jotta 

lukija huomaisi ajan monipuolisuuden ja sen myötä sen monimutkaisuuden ja mahdolliset variaatiot. 

Ajan monipuolisuudella tarkoitan sitä, että aika voidaan nähdä ja kokea monella eri tavalla. 

Kandidaatin tutkielmassani käsittelin aikaa erilaisten kulttuuristen aikakäsitysten kautta, kuten 

esimerkiksi lineaarinen, multiaktiivinen ja syklinen aika. Aikaa voidaan jakaa myös fysikaaliseen ja 

kalenterilliseen aikaan. Tutkielmani avulla pyrin avartamaan lukijan näkemystä ajasta 

erityisopettajien kertomusten avulla. Erityisopettajat kertovat, miten he kokevat ajan ja sen myötä, 

kuinka heidän luokassaan erityislapset kokevat ajan. Opettajat kertovat myös, kuinka he huomioivat 
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oppilaidensa haasteet ja mitä ovat ne tukikeinot, joita opettaja käyttää oppilaiden kanssa ajan 

hahmottamisen helpottamiseen.  

 

Aikaa on tutkittu ja käsitelty kattavasti monesta eri näkökulmasta. Kuten aiemmin mainitsin minulla 

on työkokemusta erityislasten parissa, minkä myötä olen huomannut kuinka paljon vaikeuksia aika 

voi tuottaa. Olen kiinnostunut tutkimaan erityislasten aikakäsitystä ja sen myötä kuinka heidän ajan 

hahmottamistaan voitaisiin kehittää ja mitkä osa-alueet tuottavat vaikeuksia. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tutkia ajan ja erityislasten välistä suhdetta ja kuinka opettaja on osana tässä 

kanssakäymisessä, jonka myötä ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, millaisena aika näyttäytyy 

luokkahuoneessa ja opettajien kertomuksissa? Toinen tutkimuskysymykseni on, millaisena 

opettajat näkevät oppilaiden ajan hahmottamisen haasteet? Erityislasten haasteen kautta voidaan 

siirtyä kolmannen tutkimuskysymyksen ääreen: millaisia näkemyksiä opettajilla on keinoista 

parantaa oppilaiden ajan hahmottamista? Tutkimukseni avulla on tarkoitus löytää osa-alueet, 

jotka tuottavat vaikeuksia ja saada niihin ratkaisu opettajien kertomusten kautta.  

 

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä käsittelen erilaisia tapoja jakaa aikaa erilaisiin 

aikakäsitteisiin. Tällä haluan antaa lukijalle mahdollisimman laajan kuvan ajasta. Aikakäsitteet; 

fysikaalinen, kalenterillinen ja kulttuurinen aika, jotka olen ottanut tähän lukuun, ovat toimineet myös 

haastattelun pohjana, ja näiden tietojen avulla lukijan on helpompi seurata aineiston tuloksia. 

Kulttuurinen aikaosiossa avaan tarkemmin, millaisia erilaisia kulttuurisia aikakäsityksiä on ja näin 

ollen lukija voi pohtia, muodostaako ihminen ajan vai muodostavatko ajan sen ympärillä olevat ilmiöt 

ja asiat.  

Hoffman (2010) näkee lapset synnynnäisinä filosofeina ja uskoo lasten kokeneen enemmän 

metafyysisiä tuntemuksia kuin uskoisimmekaan. Hoffmanin omana kasvuympäristönä toimi 

sodanjälkeinen Puola, ja kuoleman olemassaolo ja tieto elämän hetkellisyydestä vaikuttivat lapsen 

aikakäsitykseen. Sen vierellä kuitenkin kulki toisenlainen aika ja tässä tapauksessa arkinen aika. 

Arkinen aika piti sisällään päivittäiset askareet. Aikakäsitys muuttuu kulttuurin lisäksi myös 

historiallisen ajan perusteella. (Hoffman, 2010, s.1–2.)  

Opettajan työn kontekstissa aikaa on tutkittu vähän ainakin hakujeni perusteella ja vielä heikommin 

löytyi, kun kyseessä oli erityispedagogiikan puoli. Tutkimus, jonka löysin liittyen lasten 

aikakäsitykseen, oli vuodelta 1976, jolloin 1976 Erika Landau tutki 9–15-vuotiaiden tulevaisuuden 

näkemystä Futures-lehdessä. Hänen tarkoituksenaan oli kerätä lasten ja nuorten ajatuksia 
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tulevaisuuteen liittyen. Landau koki, että paikoin lapset näkivät tulevaisuuden kirkkaammin kuin 

aikuiset. Lapset ja nuoret ottivat esille monipuolisesti tulevaisuuteen liittyviä teemoja koskien 

esimerkiksi ihmisen ja luonnon suhteesta, tieteen ja teknologian kehityksestä sekä yksilön asemasta 

yhteiskunnassa. Landaun tutkimuksesta (1976, s.159) korostaisin 13-vuotiaan nuoren ajatusta 

tulevaisuudesta: “In the first instant I thought I don’t want to think of what will be. But, I will exist 

in the future and it is my responsibility to think of what will be.”  
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2. Erityisopettaja ja aika  
 
2.1 Näkökulmia erityispedagogiikkaan 
 
Koska pro gradu -tutkielmassa kontekstina on erityisopetus ja aineistoni on erityisopettajilta, 

käsittelen aluksi lyhyesti erityispedagogiikkaan ja erityisopettajuuteen liittyviä näkökulmia. Nämä 

näkökulmat pyrkivät osaltaan valottamaan myös sitä, miksi aika ja ajan hahmottaminen voi olla 

erityisen haastavaa joillekin lapsille.  
 

Erityiset oppimisvaikeudet ovat niin sanotusti aivojen toiminnallisen organisoitumisen ongelmia ja 

sen myötä myös tietyssä mielessä neurologisia ongelmia. Lääketieteellisin tavoin ongelmia ei voida 

poistaa, eikä lieventää kuin vain poikkeustapauksissa. Seuraamusten vähentäminen vaatii kuitenkin 

ennen kaikkea sitä, että kehitetään oppimista ja oppimismotivaatiota tukevia kuntoutus- ja 

opetuskäytäntöjä. (Lyytinen, ym., 2002, s.11.) 

 

Koko kasvatushistorian ajan on mietitty kysymystä, miten kaikkia lapsia voitaisiin tukea parhaalla 

mahdollisella tavalla huomioiden se, että kaikki lapset poikkeavat toisistaan taidoissa ja 

taipumuksissa (Rauste-von Wright, ym., 2003, s.28). Sen vuoksi on tärkeää tietää, mitä keinoja oppija 

käyttää uuden tiedon omaksumisessa ja tuntea oppijan ongelmanratkaisun ja oppimisen strategiat. 

Olemassa olevaa tietoa pystytään hyödyntämään usealla eri tavalla uuden tiedon rakentamisessa. 

Oppijan mallit ja käsitykset ja oppijan käyttämät strategiat ovat merkitsevässä vuorovaikutuksessa 

keskenään. (Rauste-von Wright, ym., 2003, s.163.) Bruneurin (1966) mukaan efektiivinen opetus 

vaatii sen, että opetusaineisto esitetään niin, että se vastaa oppijan tarkastelutapaa. Kyseessä on siis 

kommunikaatioon liittyvä näkökohta. Kommunikaatio ei ole ainoastaan yhteinen kieli vaan sen 

sisällä pitämät viitekehykset, joiden avulla viestit tulkitaan. Kielenkäytön tieteenalan piirissä on 

tutkittu paljon kommunikoinnin edellytyksiä, kuten miten paljon viestin lähettäjän ennakko-oletukset 

vastaanottajasta säätelevät lähettäjän viestiä. Esimerkiksi opettaja-oppilas-tapauksessa, jossa 

viestintä on opettajan osalta yksisuuntaista, on pienemmät mahdollisuudet tarkentaa vastaanottajan, 

tässä tapauksessa oppilaan tulkintoja viestistä. Uuden tiedon omaksuminen opitaan ottamalla apuun 

jo aiemmin opitut. Oppijan tapa hahmottaa ympäristöä tulisi olla lähtökohtana opetukselle. (Rauste-

von Wright ym., 2003, s.162.) 
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”Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä 

luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.” (Opetushallitus, 2014).  

Tämän myötä opetussuunnitelman tarkoitus on muodostaa perusta sisällölle, joka jakautuu eri 

oppiaineisiin. Perinteinen oppiainejako on muovautunut ajan saatossa hyvin monipuoliseksi ja 

yksityiskohtaiseksi sisällöksi. Oppiaineiden taustalla on systemaattinen ja tieteellinen tausta, millä 

voidaan perustella oppiaineen opiskelu. Oppiaineiden kokonaisuus on säilynyt suhteellisen 

vakiintuneena, vaikka joidenkin aineiden nimitys on saattanut muuttua. (Jyrhämä, 2016, s.75.)                                        

 
Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) mainitaan: ”Vaikeimmin kehitysvammaisten 

oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin 

vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä 

perusteltua järjestää toiminta-alueittain.” (Opetushallitus, 2014, s. 73) 

 

Toiminta-alueet jaetaan opetussuunnitelmassa näihin kategorioihin: motoriset taidot, sosiaaliset 

taidot, kognitiiviset taidot ja päivittäiset taidot. Toiminta-alueittain opetuksen tarkoitus on antaa tietoa 

ja taitoa oppilaalle, joiden avulla hän voi olla mahdollisimman itsenäinen elämässään. Opetuksessa 

on tarkoitus laittaa lähtökohdaksi oppilaan vahvuudet ja hyödyntää niitä koulupäivän aikana 

erilaisissa tilanteissa, joiden kautta oppilas oppii ja näin ollen kehittyy ja motivoituu oppimaan lisää. 

Tavoitteet tulee asettaa niin, että ne ovat saavutettavissa ja ovat oppilaalle mielekkäitä. 

(Opetushallitus, 2014, s. 73)  

 

Nykyään opetus ei tapahdu ainoastaan pelkästään toiminta-alueittain, vaan opettajat suunnittelevat 

teeman tai keskusteluaiheen sen ympärille. Esimerkkejä teemoista ovat kansalliset juhlapäivät ja 

vuodenajat. Esimerkiksi jos kyseessä on joulu, opettaja pystyy luomaan sen ympärille erilaisia 

kokemuksia ja opetusta, kuten esimerkiksi joululeipomisen, jonka yhteydessä tapahtuu maistelua, 

tunnustelua, haistelua ja samalla myös hienomotorisia taitoja. Oppiaineet ja toiminta-alueet voi 

yhdistää, jolloin oppilas pystyy myös käymään oppiaineita perusopetuksen tapaisesti ja samalla 

täyttää toiminta-alueet. (Takala, ym., 2010, s.139.)  
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Takalan (2010) esimerkki toiminta- alueista ja oppiaineista.  

Taulukko 1 

Toiminta-alueet Oppiaineet, jossa ao. 

toiminta-alue tulee esiin 

Esimerkkejä yksilöllisistä 

tavoitteista. 

motoriset taidot  liikunta, käsityöt  tasapaino, pinsettiote 

kieli ja kommunikaatio äidinkieli, englanti  käyttää huomenta-viittomaa  

sosiaaliset taidot  musiikki  osallistuu orkesterin 

yhteissoittoon 

päivittäiset toimintojen taidot kotitalous, terveystieto voileivän valmistus, käsien 

pesu 

kognitiiviset taidot  matematiikka  luokittelu koon mukaan 

 

 
Erityisopettajan työhön sisältyy myös erilaisten asiakirjojen täyttäminen. Yksi niistä on esimerkiksi 

HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, joka tehdään yhteistyönä. 

HOKJS:in suunnitteluun osallistuvat kaikki oppilaan opettajat, huoltaja ja lapsi, jos kykyjensä 

perusteella kykenee siihen. Huoltajat ovat mukana ja voivat tuoda esille myös omat toiveensa 

tavoitteiden suhteen. Esimerkiksi autistisen oppilaan huoltaja toivoi tavoitteeksi, että lapsi oppisi 

pukeutumaan itsenäisesti. Tavoite pilkotaan osiin ja se kirjataan ylös kirjallisena suunnitelmana. 

(Takala, ym., 2010, s.27.) 

 

HOJKS:in tavoite on olla asiakirja, johon päivitetään ja kirjataan ylös oppilaan tavoitteet ja 

osaaminen vähintään kerran vuodessa. Jos oppilaalla on useampi opettaja, jokaisen opettajan tulee 

tietää, mitä oppilaan tavoitteiksi on kirjattu. HOJKS:ssa oppilaalle asetetaan lyhyen ja pitkän 

aikavälin tavoitteita, johon kirjataan myös keinot, kuinka tavoitteet voisi saavuttaa. Oppilasta 

arvioidaan säännöllisin aikavälein ja samalla käydään läpi erityisopetuksen tarve. Esimerkiksi jos 

arvioidaan, että oppilas, joka on erityisluokalla, saattaisi olla kykenevä osallistumaan tavalliseen 

luokkaopetukseen, tulee hänelle antaa siihen mahdollisuus, mikä tulee kirjata myös HOJKS:iin. 

(Takala, ym., 2010, s.27.) 
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Voidaan katsoa, että ihminen on avoin hierarkkinen systeemi, psykofyysinen kokonaisuus, jota 

voidaan tarkastella sen eri rakenteissa ja tutkia erilaisin tavoin, esimerkiksi kelmiallisin, psykologisin 

ja fysikaalisin. Kun taas puhutaan yksilöstä, kyseessä osasysteemi sosiaalisessa hierarkiassa, yksilö 

on osa jäsen perhettä, työtä, kouluyhteisöä tai vapaa-ajan yhteisöä. Näiden kautta ihminen kytkeytyy 

osaksi laajempaa kokonaisuutta, kuten yhteiskuntaan, ihmiskuntaan tai luonnonkokonaisuuteen. 

(Rauste-von Wright ym., 2003.) 

 

 

2.2 Erityisopettajuus  
 
Erityisopettajuus pitää sisällään erilaisia rooleja, kuten oppilasryhmien ja yksittäisten oppilaiden 

opettamisen. Ajatus erityisopettajuudesta on syntynyt inklusiivisen opetusideologian kautta. Jotta 

inklusiivinen opetus on mahdollista, tulee koulun ja kouluyhteisön kehittyä sopivaksi 

oppimispaikaksi, joka sopii oppilaille. Tällainen opetus kuitenkin vaatii sen, että koulun 

henkilökunnan jäsenet ovat aktiivisia toimijoita, uudistajia ja kehittäjiä opetusideologian suhteen. 

(Moberg, ym., 2009, s.175.) 

 

Jotta erityisopettaja pystyy selviytymään useista ristiriitatilanteista ja usein nopeasti muuttuvista 

odotuksista, tulee hänen olla yhteistyöhaluinen ja avoin erilaisille vaikutteille. Sen lisäksi 

erityisopettajana tulee tietää, mihin on kykenevä ja mihin ei, sillä työssään hän kohtaa monia 

haasteita. Erilaisten tilanteiden ja ongelmien ratkaiseminen tai niihin vaikuttaminen vaatii usein sen, 

että voi vaikuttaa oppimisympäristöön. Esimerkiksi se voi tarkoittaa henkilöstön kouluttamista, 

organisaation muutosta tai jopa asenteenmuutosta. (Moberg, ym., 2009, s.175.)  

 

Ajankäsitys on yksi erityisopettajan kohtaamista haasteista omassa luokkahuoneessaan, mikä tulee 

ilmi aineistossa. Aineisto kuvaa, millaisia haasteita erityisopettajuus pitää sisällään ajankäsittelyn 

suhteen ja kuinka siihen voi erityisopettajana vaikuttaa esimerkiksi opetuksessa, ympäristössä ja 

erilaisilla apuvälineillä. Seuraavassa osiossa käydään läpi ajan erilaiset muodot ja kuinka eri tavoin 

aikaa voi nähdä, jotta lukija pystyy luomaan omat käsityksensä tutkimuksen opettajien tarinoista ja 

samalla ymmärtää ajan monimuotoisuuden ja, kuinka usealla tavalla aika voidaan kokea ja nähdä.  
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2.3  Ajan eri muodot  
 

Kuten käytänteet ja erilaiset tavat, myös aika koetaan eri tavoin. Jo antiikin ajasta asti aikaa on tutkittu 

monesta eri näkökulmasta ja sitä on jaettu erilaisiin ryhmiin ja kategorioihin. Jo antiikin Kreikan 

ajoista kysymys "Mitä aika on?" on ollut filosofien kiistelemä väittelynaihe. Erimielisyydet ovat 

aiheutuneet usein ajatuksista, kuten olisiko aikaa ilman ihmistä vai onko se täysin ihmisen luoma 

käsite ja onko aika peräkkäisten tapahtumien sarja vai onko aika muutosta ja liikettä. (Hart-Davis, 

2012, s.9.)  

 

Aikaa pidettiin absoluuttisena 1900-luvun alkuun saakka. Absoluuttisella ajalla tarkoitettiin, että aika 

pystyttiin liittämään kaikkiin tapahtumiin, ja kaikkien kellojen uskottiin näyttävän samoille 

tapahtumille samanlaiset aikaerot. Tämän myötä syntyi käsitys suhteellisuusteoriasta ja 

samanaikaisesti luovuttiin ajatuksesta, että aika on absoluuttista kaikkien yhteistä aikaa. 

Suhteellisuusteorian myötä jokainen havaitsija mittasi omaa aikaansa, mikä tarkoitti sitä, että 

havaitsijoiden kellot eivät toimineet samaan tahtiin. Tämän myötä ajasta tuli henkilökohtaisempaa, 

ja sen vuoksi aikaa ilmoittaessa tuli mainita kenen aika oli kyseessä. (Hawking, 1988, s.183.)  

 

2.3.1 Fysikaalinen aika  
 

Maapallon kiertoliike oli pitkään tapa seurata aikaa; maapallon tapahtumasarja syntyy 

pyörimisliikkeestä, jolloin maa pyörii akselinsa ympäri. Liikkeen avulla ihmiset pystyivät 

seuraamaan auringon sijaintia ja tämän kautta myös aikaa. Maan liike muodosti ihmisten 

ensimmäisen kellon, mikä ei kuitenkaan rikkonut aikaan liittyviä intuitiivisia tunteitamme. Kuitenkin 

ajan mittaan huomattiin, että sen aikaisessa tavassa mitata aikaa oli pieniä epätäsmällisyyksiä ja 

epäkäytännöllisyyksiä ja pitkissä aikaväleissä näkyi suuria muutoksia, jotka tuli ottaa huomioon 

ennen aikayksikön hyväksymistä. (Ridley, 1976, s.82–83.) Ajan mittaamiseen tarvitsemme 

vertailutapahtumasarjan, jossa nimeämme sen eri jäsenet esimerkiksi 1, 2, 3 ja niin edelleen. 

Esimerkiksi kun on päätetty minuutin kestävän 60 sekuntia ja tunnin 60 minuuttia, pystymme 

toteamaan, että kaksi asiaa on tapahtunut samanaikaisesti. Tämän avulla saamme tapahtumalle ja 

asialle ajan.  

 

Jokaisella henkilöllä on henkilökohtainen oma aika ja ajantajunta, minkä vuoksi koettiin 

tarpeelliseksi luoda kaikille yhteinen aika. Yhteiseksi tavaksi vertailla tapahtumien ja asioiden sarjaa 
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valittiin kello, joka mahdollisti samanlaisen ajan kaikille. (Ridley, 1976, s.79.) Näin ollen, vaikkei 

absoluuttista aikaa ole, on tärkeää̈ ilmaista, että sovittujen sääntöjen kautta on saatu luotua yhteisiä̈ 

käsitteitä̈, joiden avulla voimme toimia yhtenäisemmin muiden kanssa (Hawking, 1988, s.183). 

 
2.3.2 Kalenterillinen aika  
 

Kalenterisella ajalla tarkoitetaan viikkoja ja kuukausia, jotka käsittävät niiden sisällä toistuvat 

vuodenajat kevät, kesä, syksy ja talvi. Vuodenajat pitävät sisällään myös omat juhlansa, jotka 

toistuvat joka vuosi. Nykyään saatamme myös jakaa kalenterin työ- ja loma-aikaan, kalenteri pitää 

sisällään myös juhlapyhät ja erityispäivät, kuten esimerkiksi kesäpäivänseisauksen. Kalenterillinen 

aika on yhdistettynä myös kansalliseen aikaan. Kansallisajalle tyypillistä on kansojen ja valtioiden 

yksittäiset juhlapäivät, kuten esimerkiksi Ranskassa Bastillen päivä ja esimerkiksi Britanniassa 

juhlitaan kuningattaren syntymäpäivää. (Helman, 2005, s.3.) 

 

Kalenterilliseen aikaan luetaan myös byrokraattinen aika. Byrokraattinen aika yhdistetään 

oppilaitosten ja työpaikkojen ajanjaksoon, joita ovat lukuvuosi ja sen eri vaiheet, lomat sekä 

työpäivien pituudet ja niiden kellonajat, vuosiraportit, kokoukset ja veroilmoitukset. Yksilötasolla 

myös henkilön ikä määrittelee hänen kalenterillisen aikansa, jolloin voi esimerkiksi laillisesti aloittaa 

työnteon ja henkilön saavuttaessa tietyn iän hän jää eläkkeelle. Samoin uskonnollinen aika on osana 

kalenterillista aikaa, sisältäen omat juhlapyhät ja vapaapäivät. Uskonnollinen aika on osana 

kalenteria, esimerkiksi juutalaisten sabatti määrittää työpäivien syklin. Vuotuiset juhlat, erilaiset 

festivaalit ja uskontojen paastot sekä muut uskonnolliset tapahtumat pitävät sisällään erilaisia tapoja, 

rituaaleja, rukouksia ja pohdiskelua hengellisessä ajassa, kuten meditaation. Henkilöt, jotka 

osallistuvat näihin tilaisuuksiin kokevat ne ”ajattomiksi” tai ”aikakatkaisuksi”. Esimerkiksi 

kristinuskolla, islamilla ja juutalaisuudella on jokaisella omat kalenterinsa, mutta kuitenkin kaikki 

alkaa henkilön syntymästä. (Helman, 2005, s.3.)  

 

2.3.3 Kulttuurinen aika  

Kulttuurinen aika pitää sisällään erilaiset kulttuuriset aikakäsitteet. Eri kulttuureissa on erilaiset 

maailmankatsomustavat, ja näin ollen myös aika eroaa eri kulttuureissa. Aikaa käsitellään, koetaan 

ja ymmärretään eri tavoin eri kulttuureissa, mikä voi aiheuttaa väärinkäsityksiä esimerkiksi, kun 

erilaiset kulttuurit kohtaavat. Aikakäsityksiä pystytään jakamaan moneen eri ryhmään. Esimerkiksi 

sosiaaliteoreetikko E.T. Hall (1990) ja antropologi Lewis (1996) ovat jakaneet ajan erilaisiin 
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kulttuurisiin aikakäsityksiin. E.T. Hall jakaa kulttuuriset aikakäsitteet kahteen eri pääryhmään: 

monokroniseen ja polykroniseen aikaan (Hall & Hall, 1990). Lewisin puolestaan esimerkiksi idän 

tapa ymmärtää ja kokea aikaa eroaa lännen tavasta käsitellä aikaa, ja sen lisäksi myös näiden 

paikkojen sisällä näkemykset saattavat vaihdella maasta riippuen. (Lewis, 1996, s.130).  

 

2.4 Kulttuuriset aikakäsitteet  
 

2.4.1 Mono- ja polykroninen aikakäsite  

 
Edward T. Hall tutkii ihmisten tietoista ja tiedostamatonta käyttäytymistä, joka on yhteydessä heidän 

kulttuuritaustaansa. Hall muodosti havaintojensa perusteella kaksi eri ryhmää, joihin hän jaotteli 

kulttuuriset aikakäsitykset: monokronisen eli yksiulotteisen aikakäsityksen, joka perustuu henkilön 

omaan kulttuuritaustaansa. Ei kuitenkaan tule ajatella, että monokroninen ja polykroninen olisivat 

jokotai käsitteitä. Hallin mukaan käsitteet toimivat kulttuurivariantteina ja ne mahdollistavat 

jatkumoiden päät. (Samovar, ym., 2015, s.25–26.) On myös hyvä muistaa, että esimerkiksi tietyn 

maan edustajalla ei välttämättä ole sellainen aikakäsitys, jonka on perinteisesti ajateltu olevan 

tyypillinen tietyllä alueella. Kulttuurit ja sen myötä aikakäsitykset muuttuvat ja sekoittuvat, ja on 

tärkeää pyrkiä välttämään stereotyyppistä ajattelua myös aikakäsitysten suhteen. On myös hyvä 

muistaa, että esimerkiksi tietyn maan edustajalla ei välttämättä ole sellainen aikakäsitys, jonka on 

perinteisesti ajateltu olevan tyypillinen tietyllä alueella. Kulttuurit ja sen myötä aikakäsitykset 

muuttuvat ja sekoittuvat, ja on tärkeää pyrkiä välttämään stereotyyppistä ajattelua myös 

aikakäsitysten suhteen. 

Monokronisen kulttuurin edustaja voi kokea ja ymmärtää ajan täysin eri tavoin kuin polykroninen 

kulttuurin edustaja, mikä on hyvä tietää, jotta se voidaan ottaa huomioon tilanteissa, joissa kulttuurit 

kohtaavat (Lewis, 1996, s.33). E.T. Hallin jako kulttuurisista aikakäsityksistä kertoo, kuinka 

kulttuurin edustaja voi ajatella aikaa. Esimerkiksi monokroninen aikakäsitys tarkoittaa, että henkilö 

antaa huomion ns. vain yhdelle asialle tai tekee yhden asian kerrallaan, minkä jälkeen siirrytään 

toiseen asiaan. Polykroninen aika puolestaan viittaa siihen, että ajassa suoritetaan useampi tehtävä 

kerrallaan. Polykronisessa kulttuurissa keskitytään tietyssä hetkessä enemmän ihmisiin ja tilanteisiin 

ja aika koetaan jatkuvana virtauksena sen sijaan, että seurataan ajankulkua kellosta (Helman, 2005, 

s.3). 
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Monokronisen aikakäsityksen ajatellaan ajan olevan lineaarista, jossa aika siirtyy aina menneestä 

tulevaan, eikä aikaa pystytä muokkaamaan. Aikaa voidaan jakaa segmentteihin, kuten kellonaikoihin 

ja päivämääriin. Ajatellaan, että yhtä asiaa voi tehdä kerrallaan, mikä johtaa siihen, että tietty asia 

tulee johtaa loppuun ilman häiriötekijöitä. Monokronisen kulttuurinen edustaja voi kokea ajan olevan 

konkreettista kuten raha; sitä voi säästää, tuhlata, kuluttaa tai se on jopa menetettävissä. (Hall & Hall, 

1990, s.13–15.) Monokronisessa kulttuurissa aika näkyy vahvasti esimerkiksi siinä, että 

ajanmittaukseen on paljon erilaisia välineitä, kuten kellot, puhelimen ilmoitukset, erilaiset kalenterit 

ja älylaitteet. Näillä korostetaan aikatauluja ja ajanlokerointia (Samovar, ym., 2015, s.313).  

 

2.4.2 Lineaarinen, multiaktiivinen ja reaktiivinen; aikakäsite  
 
Lewisin (1996) mukaan aikakulttuurit jaetaan kolmeen eri kategoriaan: lineaariseen, multiaktiiviseen 

ja reaktiiviseen aikaan. Lineaarinen aika nähdään niin, että aika on yksiulotteista, kun taas 

multiaktiivinen aika on moniulotteista. Lewisin yksi- ja moniulotteisten aikakulttuurien määritelmät 

ovat pitkälti hyvin yhtenevät E.T. Hallin (1990) määritelmien kanssa, mutta lisäksi hän kuitenkin 

nostaa reaktiivisen aikakulttuurin määritelmän niiden rinnalle (Lewis, 1996, s.33).  

 

Lineaarinen aikakäsite 
 

Lineaarinen aikakäsitys on vallitseva aikakäsitys esimerkiksi Pohjois-Amerikassa sekä Pohjois- ja 

Keski-Euroopassa. Kulttuurit pitävät sisällään ajatuksen, että aika olisi yhtä kallisarvoista kuin raha 

toisin sanoen aika on rahaa. Lineaarisessa aikakäsityksessä ajatellaan ajan etenevän, toistumattomana 

ja suuntautuvana. (Helman, 2005, s.1.) Monokronisessa aikakäsityksessä ajatellaan, että on vain yksi 

aika. Päivittäinen elämä ja toimet ovat pääasiassa ajankäytön välineitten käyttöä, kuten tietokoneiden, 

kellojen, kalentereiden ja puhelinmuistutuksien. (Samovar, ym., 2012, s.313–314.) 

 

Multiaktiivinen aikakäsite  
 
Multiaktiivinen aika on vallitseva aikakäsite erityisesti Latinalais-Amerikassa ja Etelä-Euroopassa. 

Multiaktiivisen kulttuurin edustaja kokee olonsa tyytyväisemmäksi, kun hän on saanut enemmän 

aikaiseksi samassa ajassa. Multiaktiiviset ihmiset on kuvattu niin, ettei täsmällisyys ole ensisijasta 

vaan sen sijaan asetetaan ihmissuhteet etusijalle. Asioita ei hoideta kalenterin mukaan, vaan ihmiset 

toimivat tärkeysjärjestyksen perusteella. Esimerkiksi henkilö mieluummin käy keskustelun loppuun, 

vaikka hänen tulisi olla jo jossain muualla sillä hetkellä. Inhimillistä toimintoa ja sen loppuun 
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saattamista pidetään parhaana tapana käyttää aikaa. Tämän vuoksi erilaisten aikakäsitysten omaavien 

henkilöiden kulttuurien kesken voi syntyä konflikteja, kun osapuolilla on erilaiset arvot ajan 

käyttämisen suhteen. (Lewis, 1996, s.133.) Multiaktiivinen aika voidaan nähdä samalla tavoin kuin 

polykroninen aika, mitä esiintyy Etelä-Amerikassa, Välimerellä ja Afrikassa. Kummassakin 

aikakäsitteessä pyritään tekemään samassa ajassa mahdollisimman monta asiaa. (Samovar, ym., 

2012, s.318.) 

 

Reaktiivinen aikakäsitys  

 

Reaktiivinen eli toisin sanoen syklinen aikakäsitys on osana monta Aasian maata. Syklinen aika on 

käsitys, joka on läsnä esimerkiksi luonnon kiertokulussa, kuten auringon syklinen liike, joka nousee 

idästä ja laskee länteen. Aika nähdään kiertävänä ympyränä, mikä jatkuu loputtomiin, poiketen 

esimerkiksi lineaarisesta ajasta, jossa ajatellaan ajan olevan päättyvää ja sen käyttämättömyys on 

tuhlausta kun taas reaktiivisessa ajassa nähdään ajan palaavan aina takaisin oman kiertonsa kautta. 

Reaktiivinen aikakäsitys näkee ajan muokkaamattomana, jossa joka tapauksessa syntyy uusia 

sukupolvia, hallitsijat vaihtuvat, sato tulee korjata ja tapahtuu erilaisia luonnontapahtumia, kuten 

luonnonkatastrofeja ja aurinko ja kuu jatkavat loputonta kulkuaan kiertoradoillaan.  (Lewis, 1996, 

s.136-137.) 
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3. Tutkimuksen metodologinen tausta  
 
Laadullisen tutkimuksen moninaisuus ja tapa tehdä tutkimusta on todella laaja tutkimuksen kenttä. 

Laadullisissa tutkimuksissa kuitenkin yhtenäistä on se, että niillä pyritään selittämään ja tulkitsemaan 

ympäröivää maailmaa (Denzin & Lincoln, 2011, s. 3–4).  Tutkimukseni määrittyy tutkimustapojeni 

kautta ja keskityn pieneen ihmisryhmään, jonka keskiössä on ihmisen ilmiöille ja asioille annetut 

merkitykset (Alanko, 2021). Tässä tutkimuksessa ilmiönä on aika erityislasten kanssa. Laadullisen 

tutkimuksen ominaispiirteitä ovat esimerkiksi kerronallisuus ja narratiivisuus (Alanko, 2021), jotka 

näin ollen määrittävät tutkimusmetodini. Chase (2011, s. 421) kuvailee kerronnallisuuden olevan yksi 

laadullisen tutkimuksen osa-alueita. Chasen mukaan kerronnallinen tutkimus kietoo ympärilleen 

elettyjä ja kerrottuja kokemuksia. Kertomusten kautta voidaan ymmärtää merkityksiä, jotka on 

annettu tietyille kokemuksille ja näin ollen, kerronnallisuus järjestää tapahtumia ja sen toimijoita 

merkityksellisiksi kokonaisuuksiksi ja näkee niiden väliset yhteyden ja seuraukset. (Chase, 2011, s. 

421.) 

 

Kerronnallinen tutkimus ja sen käsitteistö ovat monimutkaisia. Narratiivisuus-termi on peräisin 

latinankielisestä sanasta narratio, jolla tarkoitetaan kertomusta ja sanasta narrare, jolla tarkoitetaan 

kertomista. (Heikkinen, 2015, s. 151.) Kerronnallisuuden kaksi ensisijaista käsitettä ovat kertomus ja 

tarina. Tarinan ja kertomuksen merkittävä ero on se, että tarina pitää sisällään monta erilaista 

kertomusta. Tarinankerronta voidaan toteuttaa monella eri tapaa, kuten kirjallisesti, suullisesti ja 

kuvallisesti. Kertomuksen tärkeä ja olennainen asia on miten se esitetään ja missä järjestyksessä. 

(Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005, s. 189– 190.) Kertomista voidaan pitää yhtenä tietämisen tapana, 

mikä mahdollistaa ajallisuuden tiedostamisen ja samalla järjestää eettisen paikan maailmassa. 

(Hyvärinen, & Löyttyniemi, 2005, s. 189.) Kertomus toimii myös vuorovaikutustapana, jonka kautta 

välitetään tietoa. Kertomukset voivat vasta kysymykseen ”Kuka minä olen?”. Kertomusten avulla 

opimme ymmärtämään yksilön kokemuksia. (Creswell, 2013.) Tässä tutkimuksessa kertomukset 

rakentuvat erityisopettajien ammatillisesta identiteetistä, ajan monimuotoisuudesta ja niiden 

yhtälöstä. Kertomukset antavat kuvan, millainen erityisopettajan arki on erityisesti ajan näkökulmasta 

ja millaisia haasteita ja toisaalta toivoa aika tuo työhön. Kertomukset ovat tiedon jakamista ja samalla 

kunnioituksen osoittamista tätä ammattikuntaa kohtaan. Kertomukset päästävät meidät hetkeksi 

jonkun toisen henkilön saappaisiin, mikä voi avartaa lukijan maailmaa ja saada hänet tarkastelemaan 

asioita erilaisista näkökulmista.  
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3.1 Tutkimuskysymykset  
 
Tutkimuskysymykseni syntyivät samanaikaisesti, kun aloitin haastattelukysymysten kirjaamisen ja 

pohdin, mitä haluan saada tutkimuksessani selville. Oman työkokemukseni kautta koin, että haluaisin 

toteuttaa tutkimuksen, joka vastaisi omiin kysymyksiini ajasta ja olisi samalla hyödyllinen muille, 

jotka pohtivat samoja kysymyksiä. Aiheesta voivat hyötyä opettajat, huoltajat ja muut, jotka toimivat 

ja työskentelevät lasten ja erityisesti erityislasten parissa.  

 

Millaisena aika näyttäytyy luokkahuoneessa ja opettajien kertomuksissa?  
 
Millaisena opettajat näkevät oppilaiden ajan hahmottamisen haasteet?  
 
Millaisia näkemyksiä opettajilla on keinoista parantaa oppilaiden ajan 
hahmottamista? 
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4. Tutkimusaineisto  
 
4.1 Aineiston esittely  
 
Aineistonkeruu on toteutettu haastattelemalla neljää erityisopettajaa, joilla on tällä hetkellä oma 

luokka. Pyrin saamaan mahdollisimman heterogeenisen otannan haastateltavien sekä luokka-asteiden 

että työkokemuksen suhteen. Haastattelemani opettajat ovat toimineet erityisopettajina 12–29 vuotta 

ja heillä kaikilla on erityisopettajan koulutus. Tarkoituksenani oli saada selville, minkälaisia haasteita 

opettaja kohtaa oppilaiden aikakäsityksen suhteen ja mitä keinoja hän käyttää luokkahuoneessaan 

kehittääkseen oppilaan ajanhahmottamista ja helpottamaan tilanteita, joissa aika käsitteenä aiheuttaa 

haasteita.  Haastattelun aikana kysyin myös haastateltavilta heidän omia näkemyksiään ja 

kokemuksiaan aikaan liittyen. Haastatteluni on toteutettu teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa 

pyritään korostamaan henkilöiden tulkintoja ja merkityksiä tiettyyn asiaan liittyen (Hirsijärvi & 

Hurme, 2007).  

 

Haastatteluni oli tarkoitus olla mahdollisimman vapaa, jotta saan haastateltavilta mahdollisimman 

heidän itsensä näköiset vastaukset. Kävin kuitenkin jokaisen haastateltavan kohdalla kaikki 

suunnitellut teemat läpi. Kysyessäni kysymykset pyrin siihen, etten antanut haastateltavalleni omia 

ajatuksiani, jotta heidän kertomuksensa eivät muuttuisi minun näkemykseni myötä. Haastattelun 

ensimmäisen teeman aikana kävimme läpi erityisopettajan omia näkemyksiä ajasta ja kuinka hän 

kokee ajan omassa elämässään. Toisessa osiossa keskityin opettajan oppilaisiin: millaisia oppilaita 

hänen luokallaan on, millaisia haasteita heillä on ja millaisia tukikeinoja opettaja käyttää. Sen lisäksi 

halusin tietää mikä opettajan mielestä on tärkeää oppia nimenomaan aikaan liittyen. Viimeisessä 

osiossa keskityin koulun asettamiin aikaraameihin: millaista aika on koulussa ja miten se vaikuttaa 

opettajan opettamiseen vai vaikuttaako ollenkaan. Kysymysten avulla oli tarkoitus saada selville, 

mitä haasteita oppilailla oli ajanhahmottamisen suhteen ja kuinka opettaja pystyi tukemaan oppilasta 

ajanhallinnassa. Haastattelu toteutettiin keväällä 2021 ja haastateltavat valikoituivat tutkimukseen 

vapaehtoisuuden ja työkavereiden kautta. Osa haastatteluista tehtiin etänä johtuen Covid -19 

tilanteesta sekä sijainnista tai jopa opettajien kiireestä. Tutkimuksen tulokset esitetään kertomuksina, 

jotka käyvät vuoropuhelua aiheen teoreettisen tarkastelun ja aiemman tutkimuksen kanssa. 

Kertomusten jälkeen tarkastelen niiden yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia. Haastatteluiden pituudet 

vaihtelivat 20 minuutista 50 minuuttiin. Haastateltavien nimet on muutettu ja halusin heille 

yhdistävän tekijän myös nimien suhteen, joten annoin jokaiselle Astrid Lindgrenin luoman 

naishahmon nimen. Tällä haluan ilmaista arvostustani sinnikkäitä, päättäväisiä ja hyväntahtoisia 

opettajia kohtaan, jotka jäävät mieliimme kuin sadut, joita olemme lukeneet lapsena.  
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4.2 Kerronnallinen haastattelu  
 

Kerronnallinen eli narratiivinen haastattelu perustuu siihen, että tutkimuksen aineisto koostuu 

kertomuksista. Kertomuksia kootaan monesta eri syystä; kertomukset auttavat ymmärtämään, 

menneisyyttä, hallitsemaan tulevaisuutta ja hahmottamaan tiettyä asiaa tai ilmiötä (Ruusuvuori, ym., 

2005, s.189), ja tässä tutkimuksessa aikaa ja kuinka erityisopettajat kokevat sen omassa työssään. 

Tutkimuksessani kerronnallinen tutkimus viittaa siihen, että haastattelija antaa tilaa kertojan 

kertomuksille ja esittää niiden pohjalta kysymyksiä, joihin hän saa vastaukset kertomuksina 

(Ruusuvuori, ym., 2005, s. 191). Tutkimuksessa käytetään materiaalina erityisopettajien kertomuksia 

ajasta ja sen merkityksestä koulussa.  

 

Haastattelu tulee aloittaa ja lopettaa tietyillä toimilla, jotka noudattavat arkielämän keskustelutyylejä. 

Haastattelu aloitetaan luomalla yhteistä maaperää ennen kuin siirrytään viralliseen haastatteluun. 

Haastattelun alussa sovitaan ja käydään läpi toimenpiteet ja kysytään erilaiset luvat. (Ruusuvuori, 

ym., 2005, s.24.) Haastattelun alkuvaiheessa voidaan myös keskustella jostain neutraalista aiheesta 

kuten säästä, johon molemmat osapuolet voivat rentoutuneesti osallistua. Litteroinnissa tällaiset osiot 

jäävät pois, mutta ne rentouttavat tarinan kerrontaa. (Ruusuvuori, ym., 2005, s.24.) 

 

Tässä tutkielmassa narratiivisuus näkyy erityisopettajien kertomusten kautta. Kertomuksissa 

haastateltavat kertovat omista kokemuksistaan liittyen aikaan. Aika ilmenee haastatteluissa 

henkilökohtaisella tasolla ja myös haastateltavan työelämässä opettajana. Tutkimuksessani aion 

käyttää persoonan kolmatta muotoa puhuessani haastelevien vastauksista, vaikka haastateltavat ovat 

puhuneet minämuodossa, ainoastaan suorissa lainauksissa kirjoitan persoonan ensimmäisessä 

muodossa.  Olen käynyt tutkielmassani läpi aikaan liittyviä teorioita ennen aineiston esittelyä, jotta 

lukijan olisi helpompi sisäistää haastattelut.  
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4.3 Aineiston analyysi  
 
Ihmisen olemukseen kuuluu kertoa asioita (Lieblich, ym., 1998, s. 7). Tämän vuoksi on luonnollista 

tehdä tutkimus perustuen ihmisten kertomuksiin, sillä sen kautta oppimme ymmärtämään sekä 

ihmistä, että ihmisen toimintaa. Kertomusten kautta saadaan luotua yhteyksiä tilanteiden ja 

kokemusten välillä, minkä kautta ihmisen ymmärrettävyys lisääntyy. (Meretoja, 2009, s. 

207.) Tutkimuksen metodologiaksi valikoitui narratiivinen tutkimus, sillä aineisto muodostuu 

kertomuksista, jonka myötä ne ovat tutkimukseni keskeisessä asemassa. Haluan tutkimukseni avulla 

avartaa ajatusta ajasta erityisopettajan työssä ja ajan tärkeyttä opettajan työssä. Kertomukset ovat 

yksilöiden omia kokemuksia arkeen liittyvistä asioista ja sosiaalista suhteista. (Erkkilä, 2009, 199–

200). Usein tilanteet ovat sellaisia, joita emme tule ajatelleeksi, sillä ne voivat olla hyvin arkisia ja 

jokapäiväisiä. Kertomukset sen sijaan pitävät sisällään enemmän kuin kertomisen hetki antaa olettaa. 

Se pitää sisällään muistot ja tilanteet ja niiden aikana koetut tunteet. Kertomusten kuuleminen ja 

kertominen ovat ymmärtämisen välineitä. (Estola, ym., 2007, s. 22–23.)  

 
 
Narratiivisen analyysin avulla tutkija pystyy tuottamaan uuden kertomuksen tutkijan kokoamien 

kertomuksien perusteella. Narratiivisen analyysin avulla päästään kohti uudenlaista juonellista 

kertomusta. Brunerin (1986) mukaan narratiivinen analyysi perustuu paradigmaattisen tietämisen 

tapaan, kun taas narratiiveja luokitellaan erilaisiin luokkiin esimerkiksi kategorioiden tai teemojen 

perusteella. Narratiivisessa analyysissä siirrytään siis kertomuksen tasolta kohti kertomuksen yleisiä 

elementtejä. (Polkinghorne, 1995, s. 12.) 

 

Narratiivisessa tutkimuksessa käytetään siis kahta erilaista analyysimenetelmää, narratiivinen ja 

narratiivien analyysi (Erkkilä, 2018, s. 200). Narratiivien analyysi on samantyyppistä, kuin 

laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmät yleensäkin eli keskittyy tuottamaan systemaattista 

luokittelua ja aiheiden tai asioiden teemoittelua, sekä tutkimustulosten yhtäläisyyksien etsimistä. 

(Clandinin & Murphy, 2007, s. 634.) Narratiivien analyysi puolestaan keskittyy analysoimaan 

kertomuksia teemojen avulla, jossa keskitytään yksilölliseen kertomukseen, missä lopputuloksena on 

tarina. Näin ollen saadaan monesta kertomuksesta aikaiseksi tarina, joka on osa ihmisen elämää, mikä 

kulkee yksilön rinnalla. (Clandinin & Murphy, 2007, s. 633–635.) 

 

Aineistossani hyödynnän narratiivista analyysiä. Narratiivinen analyysi on tutkittavan ja tutkijan 

yhteistyötä, jossa tarkoituksena on säilyttää tutkittavan ääni (Erkkilä, 2018, s. 200). Kaikki 

haastateltavat ovat erityisopettajia, mistä syntyy analyysin keskeinen konteksti. Koulun ulkopuolella 
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tapahtuvat tapahtumat eivät ole analyysin keskiössä, mutta tarvittaessa tapahtumat on otettu 

huomioon jos ne vaikuttavat tutkimukseen. Narratiivinen analyysi on omanlainen väylänsä, jonka 

avulla lukija pääsee kertomuksen avulla kertojan kokemuksien äärelle (Cortazzi, 1994) . Kun 

kyseessä on narratiivinen analyysi, tulee tutkimuksessa ottaa huomioon yksilöllisyys. Ihmiset 

saattavat vastata samalaisiin tapahtumiin hyvin eri tavoin, minkä myötä syntyy yhtäläisyyksiä ja 

eroavaisuuksia tutkimukseen (Clandinin & Murphy, 2007, s. 633). 

 

Aineistoni analysointi alkoi nauhoitteiden kuuntelulla. Nauhoitin haastattelut, joten haastattelujen 

jälkeen kuuntelin haastattelut ensin ilman muistiinpanoja ja sen jälkeen litteroin pistekoolla 12,  

fontilla Times New Roman. Poiketen kolmesta haastattelusta yksi suoritettiin osaksi sähköpostitse ja 

kasvotusten, jolloin kysyin tarkentavia kysymyksiä kasvotusten. Kirjoitin vastaukset kysymysten 

alle, jotta itselleni olisi helpompi hahmottaa, mihin kysymykseen haastattelija oli vastannut, sillä 

kysymyksiin saatettiin vastata välillä hyvin samankaltaisesti. Yksittäisen kertomuksen alustavan 

kirjoittamisen aloitin aina kun olin saanut yhden haastattelun päätökseen, jolloin tarinoista sai erilliset 

kertomukset. Jokaisen opettajan kertomus eteni kunnioittaen haastattelutilanteen rakennetta. 

Kertomukset koostuvat haastateltavien kertomuksista ja heidän suorista sitaateistaan.  Haastelun 

teemat käsittelivät opettajan omia näkemyksiä ajasta liittyen oppilaisiin ja kouluun ja 

koululaitokseen. Kun kaikki kertomukset olivat kirjallisena tutkielmassa pääpiirteittäin, jonka 

seurauksena aloitin narratiivien analyysin. Kertomuksissa tarkoituksena on korostaa erityisopettajien 

omaa ääntä ja heidän haasteitaan ja tukikeinoja omassa työssään.  

 

Alkuun pohdin, kuinka haastattelut vastasivat tutkimuskysymyksiini. Ensin kävin 

tutkimuskysymykset läpi ja sen seurauksena luin omat litteroinnit läpi ottaen huomioon 

tutkimuskysymykset. Tein listan, jossa otsikoina toimivat: aika luokassa ja aika opettajien tarinoissa, 

haasteet ja keinot. Lukiessani haastateltavien vastauksia kirjasin samalla otsikoiden alle sopivia 

kohtia. Jokaisen kohdan perään kirjasin haastateltavan nimen etukirjaimen: L, R, M tai P. Jos 

samankaltainen huomio tuli uudestaan kirjasin edellisen kohdan perään vain toisen etunimen 

kirjaimen kuvastaakseni, että asia ilmeni kahdessa tai useamassa kertomuksessa.   Ensimmäinen 

tutkimuskysymykseni oli: Millaisena aika näyttäytyy luokkahuoneessa ja opettajien kertomuksissa? 

Poimin kertomuksista yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia opettajien tarinoista liittyen, miten aika 

näyttäytyi tarinoissa ja luokkahuoneissa. Kirjasin jokaisen kohdan omaksi taulukoksi, jotta tekstiä 

kirjoittaessa olisi helpompi hahmottaa yhtenevät ja eriävät tekijät. 
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🅛 🅡 🅜 🅟 
Yllä olevat kirjaimet symboloivat haastateltavien nimiä: Lotta, Ronja, Marikki ja Peppi. Värit 

auttavat lukijaa hahmottamaan kuka on kyseessä. Punainen väri kuvastaa Lottaa, oranssi Ronjaa, 

sininen Marikkia ja vihreä Peppiä.  

 

Taulukko 2 

Miten aika ilmeni luokkahuoneessa  

 

Taulukko 3 

Miten aika ilmeni opettajien kertomuksissa 

 

 

 

 

 

 

Kellot   🅛🅡🅜🅟 Viittomakielessä 🅟 

Timer-kello/ tiimalasi    🅛🅜🅟 Kehonkielessä 🅛 

Päiväjärjestys   🅛🅡🅜🅟 Näkyy luokassa arkena 🅟 

Erilaiset kalenterit 🅛🅡🅜🅟 Toistuvina rutiineina 🅛🅡🅜🅟 

toi turvaa 🅛 ei voi pysäyttää 🅛🅟 

toi varmuutta 🅛 kuvasti konkreettisia asioita 🅟 

ilmenee prosesseja 🅟 on hallittavissa 🅛 

näkyi kiireenä 🅡 Ajanhyödyllinen käyttäminen 🅡 

koettiin arvokkaaksi🅡 toi struktuuri 🅛 

toi työpainetta (tulisi saavuttaa enemmän 

lyhyessä ajassa) 🅡 
pitkäjänteisyytenä ja kärsivällisyytenä 🅡 

Työn ja vapaa-ajan rajaaminen 🅡 ajan riittämättömyys työtehtäviin 🅜 

Aikatauluttamisena 🅜 Ajan nopeus ei ole vakio, siihen vaikuttaa 

vauhti🅜  
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Toisessa osiossa otin huomioon toisen tutkimuskysymyksen: Millaisena opettajat näkevät oppilaiden 

ajan hahmottamisen haasteet?  

 

Taulukko 4   
Opettajien näkemys oppilaiden haasteista ajanhahmottamisen suhteen  
 

Luokkien heterogeenisyys oppilaiden taitotasossa 🅡🅜 

Luokkien heterogeenisyys oppilaiden kehitystasossa 🅡 

Oppilasaines 🅛 

Erilaiset diagnoosit 🅛🅡 

Oma-aloitteisuuden heikkous 🅛 

Tilanteet kun ympäristönä ei toimi tuttu ympäristö 🅛 

Oppilaan muisti 🅛 

Viikonpäivien, kuukausien, vuodenaikojen ja kellonaikojen opettelu 🅛🅡🅜🅟 

Vuorokauden ajan hahmottamisen vaikeus 🅡 

Käyttäytymisen haasteet 🅡 

Psykiatriset ongelmat 🅡 

Oppilas elää nykyhetkessä, jonka vuoksi oppilaan on vaikea palata ajassa taaksepäin 🅡🅜 

Omaehtoisuus 🅜 

Oppimisvaikeudet 🅟 

Toimintakykyhaasteet 🅟 

Erillisliitäntävammat 🅟 

Koulun ja kodin välinen yhteistyö 🅟 

Lopettamisen vaikeus 🅡 

Muut sairaudet 🅟 
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Viimeisessä osiossa kirjaan ylös keinot, joita opettajat käyttävät oppilaiden kanssa parantaakseen 

heidän ajan hahmottamista.  

 

Taulukko 5  

Opettajien näkemyksiä keinoista parantaa oppilaiden ajan hahmottamista 

Toistuvat rutiinit 🅛🅡🅜🅟 Viikonpäivät esillä luokan seinällä 🅛🅡🅜🅟 

Visuaaliset tavat hahmottaa aikaa 🅛🅡🅜🅟 Päivittäinen päivämäärän merkitseminen 

🅛🅡🅜🅟 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma HOJKS 🅛🅡🅜🅟 

Taululle kirjataan aktiivinen tekeminen esim. 

”Luen”, ”Kirjoitan” ja ”Lasken” 🅡 

Viittominen / Kehonkieli 🅛🅟 Meidän vuosi (luokan oma muistokalenteri) 🅡 

Päiväjärjestys 🅛🅡🅜🅟 Aikuisten tuki (opettajat ja ohjaajat) 🅛🅡🅜🅟 

Vuosiympyrä 🅛🅟 Luokan jonosysteemi 🅜 

Seinäkalenteri 🅛🅡🅜🅟 Timer ja tiimalasi 🅛🅜🅟 

Kuukaudet esillä luokan seinällä 🅛🅡🅜🅟 Tabletti 🅛🅟 

Erilaiset applikaatiot 🅟 Tarttumapintaa merkityksellisten tapahtumien 

kautta 🅟 

Selkokielimateriaali 🅟 Aistien hyödyntäminen 🅟 

Toiminnalliset menetelmät 🅟 Joustavuus, jonka erityisopetus tarjoaa 🅛🅡🅜🅟 
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5. Tutkimuksen tulokset  
 
Tässä osiossa esittelen erityisopettajien tarinat, joiden avulla pohditaan erityislasten ja ajan 

yhteyttä erityisopettajien silmin. Halutessaan lukija voi katsoa haastattelukysymykset liitteestä 

1. Tarkoituksena on esitellä aineiston analyysin tuloksia monipuolisesti. Tuen erityisopettajien 

tarinoita teorialla ja tulosten esittelyn lomassa avaankin hieman tarkemmin myös 

aiheita, jotka mainitaan haastatteluissa ja joiden koen liittyvän olennaisesti erityislasten haasteisiin ja 

niiden tukemiseen. Haasteitta voivat olla esimerkiksi oppilaan kehitystaso, tietynlaiset sairaudet tai 

neurologiset tekijät. Lisäksi teorian avulla on tarkoitus antaa lukijalle käsitys 

ajan monimuotoisuudesta, joka on havaittavissa sekä olemassa olevasta teoriasta että erityisopettajien 

kertomuksista omassa aineistossani.  

 
 

5.1 Lotan tarina –  

”Kaikista parasta on se, että mie aattelen, et kiire loppuu ku mie laitan tuon oven 

kiinni.”  
 
Lotta on valmistunut opettajaksi kaksikymmentä vuotta sitten. Hän oli aina halunnut opettajaksi, 

mutta ennen kuin pääsi opiskelemaan opettajaksi, opiskeli hän ensin koulunkäynninohjaajaksi. 

Koulunkäynninohjaajana hän sai jo kokea erilaisia luokkia, kuten harjaantumisluokan ja 

autismiluokan. Vuosia Lotta toimi myös pienryhmän opettajana ja samalla opiskeli erityisopettajaksi. 

Luokanopettajaksi opiskellut Lotta ei kuitenkaan ole tehnyt päivääkään luokanopettajan töitä.  

 

”Ihan hirveesti en työstä vaihtais, en kyllä vaihtais millään. Tykkään ihan 
älyttömästi!” 

 

”Kaikista parasta on se, että mie ajattelen, että kiire loppuu tuohon, kun mie laitan tuon 

oven kiinni. Meillä on aikaa, meillä ei oo kiire, meidän ei tarvi juosta sen yleisopetuksen 

OPS:in perässä vaan meillä on ne omat HOJKS:t ja sillälailla se antaa semmosen 

mukavan väljyyden tehä tätä työtä ja antaa aikaa myös niihin kohtaamisiin.” 

 
Lotan mielestä haastavuus luokassa vaihtelee todella paljon ja vuodet ovat aina erilaisia. Hän kokee, 

että oppilasaines vaikuttaa todella paljon siihen, kuinka haastavaa työ voi olla. Lotan mukaan onkin 

tärkeää ottaa huomioon, kuinka paljon oppilaat tarvitsevat tukea ja kuinka paljon luokkaan tarvitaan 

aikuisresursseja.  
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”Tää vuosi on ollut ehkä vähän helpompi kuin viime vuosi. Tietyllä tavalla, viime 

vuonna mulla oli yks semmone oppilas, joka tarvi tosi paljon tukea ja sitten mie olin se, 

joka tuota häntä tuki. Joten käytännössä tein yhdistettyä koulukäynninohjaajan ja 

erityisluokanopettajan työtä viime vuodet. Mutta sitten hän jatkoi tuonne isojen 

ryhmään niin minä oon saanu ehkä enemmän olla pelkästään erityisluokanopettajan 

roolissa.”  

 

Postin (2019) tutkimuksessa opettajat kokivat, että heidän tuli tarkoin valita, minkälaisia tukitoimia 

ja käytäntöjä oppilas tarvitsee. Esimerkiksi koettiin, että oppimisvaikeuksia omaavan ja 

käytöshäiriöisten oppilaiden kohdalla tarvittiin erilaisia keinoja. Erilaisia keinoja olivat esimerkiksi 

tukiopetus, eriytetyt kirjat, rauhallisen tilan takaaminen, apuvälineiden käyttö, kuten kuulosuojaimien 

ja sermien käyttö osana oppimista. (Posti, 2019, s.63.) 

 
”Työ on hyvin monipuolista ja päivät on hyvin vaihtelevia, eikä välttämättä koskaan 

mene asiat niin kuin on suunnitellut. Hirveen tarkkaa suunnitelmaa en suoraan 

sanottuna ei kannata tehdä. Kyllä mulla on aina ne ranskalaiset viivat, että mitä mulla 

on millekin tunnille, mutta sitten jos jollakin on ollut tosi huono aamu niin meillä 

meneekin pari tuntia aamulla ja kolmen aikuisen energia siihen.” 

 

Lotta koki ajan seuraavalla tavalla: 

”Aikahan menee eteenpäin ja kaikki mikä on mennyt on historiaa. Aikaa ei voi 

pysäyttää, mutta näin nelikymppisenä osaa olla jotenkin armollinen, että ok, asiat on 

iha hyvin, on töitä ja on koti ja lapsia, joista on aina haaveillut ja mies. Ajan mukana 

tulee uusia haasteita, esimerkiksi omien lasten kanssa. Opettajan näkökulmasta se 

antaa mukavaa turvaa, varmuutta ja rennompaa letkeetä otetta työhön”.  

 

Lotta muisteli myös artikkelia Opettaja-lehdestä ja siellä annettu vinkki, että opettajien uupumukseen 

auttaa optimilaiskuus. Optimilaiskuus on positiivinen asia ja tarkoittaa sitä, ettei tulisi pingottaa liikaa 

itseään. Lotta koki myös, että ollessaan rennosti hän oli myös tehokkaampi. Jos hänellä on kauhea 

stressi ja paniikki, ei hän saanut mitään aikaiseksi. Levossa oleva aika antaa mielellekin rauhaa.   
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”Minä ainakin saan parhaat ideat, jossaki kävelylenkillä ja pyörän selässä, tuleekin, 

että mepä tehhäänki torstain kuviksessa se homma ja joo ens viikkokin on paketissa, ku 

mie mietin senkin siitä. Suunnittelukin on erilaista ku on aikaa ja kokemusta ”  

 

Aika oli Lotan elämässä tärkeässä roolissa, Lotta mainitsee, että myös kotona hänen ajan merkitys 

näkyy:  

”Mie nauran aina kotona, että mie oon meidän perheen kello. Aika merkitsee minulle 

myös turvaa ja kyllä se on minulle myös struktuuria. Ehkä musta on työn kautta 

kasvanut sellane struktuurihakuinen ja haluan tietää, mitä meillä tulevana 

viikonloppuna on, mitä siellä tapahtuu.”  

 

Lotta kertoi myös pitävänsä kalentereista ja kellonajoista, hän ei kokenut niiden kahlitsevan häntä, 

kun taas hänen ystävänsä koki koulumaailman olevan hänelle täysin väärä paikka, sillä hän koki 

kaiken aikatauluttamisen kiireenä ja että hänen piti olla minuutilleen aina jossain. Lotalle se ei 

kuitenkaan tuottanut vaikeuksia. Hän koki ajan luontevana ja hän kertoi saavansa turvaa rutiineista 

ja hänellä on halu suunnitella.  

 

Kysyessäni Lotalta, tietääkö hän erilaisista aikakäsityksistä hän kertoi, ettei tullut mieleen ja koki, 

että tämän hetkinen elämä on hetkessä elämistä. Hän suunnittelee arjen niin, että aika ja kello ovat 

osana arkea ja mitä tapahtuu nyt ja sitten. 

Lotan tapa kokea aikaa voidaan nähdä esimerkiksi monokronisena, jossa asiat asettuvat tietylle 

janalle muodostaen menneen ja tulevan. Monokroninen aikakäsitys perustuu siihen, että yksi asia 

hoidetaan kerrallaan alusta loppuun, nii että kaikki huomio annetaan sille, jonka jälkeen voidaan vasta  

siirtyä seuraavaan asiaan. Monokronisen aikakäsityksen edustaja kokee ajan lineaariseksi, jossa 

siirrytään menneestä tulevaan ja näin ollen aikaa ei voi muovata. (Hall & Hall, 1990, s.13–15.)  

Lotan luokka on erityistarpeiden kohdalla todella heterogeeninen. Hänen luokallaan on kahdeksan 

oppilasta. Oppilasaineksessa on downin syndroomaa, autismia, lievää kehitysvammaa, 

kehityshäiriötä; ulospäin ei mitään poikkeavaa, mutta oppimisen suhteen oppilailla on 

oppimisvaikeuksia ja kehityksessä viivästymää. Luokalla on myös yksi FAS lapsi. Jokainen 

oppilaista tarvitsee tehtävien aloituksessa aikuisen apua. Isommat oppilaat ovat hieman oma-

aloitteisempia, mutta kuitenkin kaikki tarvitsevat paljon tukea.  
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Downin syndrooma eli Downin oireyhtymä on yleisin kromosomihäiriö. Downin oireyhtymä johtuu 

solujen ylimääräisestä kromosomista, josta tulee trisomia 21. Tämä tarkoittaa sitä, että 21 

kromosomissa on kahden kromosomin sijaan kolme tai ainakin osa kolmannesta kaikissa soluissa. 

Näin olleen downin syndrooman omaavalla on 46 kromosomin sijaan 47 kromosomia. 

(Terveyskirjasto, 2021. Lääkärikirja Duodecim.) Down-lapsi kasvaa ja kehittyy omaan tahtiin, kuten 

kaikki lapset. Voidaan kuitenkin todeta, että Down-lapsen kehitys saattaa viivästyä kaikilla osa-

alueilla. Down syndroomassa yleistä on vajeet kielen ja puheen tuotannossa sen lisäksi auditiivisessa 

lyhyen aikavälin muistissa. Down-lapsi tarvitsee usein tavallista enemmän tukea omassa 

kehityksessään. Syndroomaan liittyy yleensä keskivaikea kehitysvammaisuus, joka ilmenee 6–8 

kehitystasona. (Hölsömäki, 2000.) 

 

Fetal alcohol spectrum disorders eli FASD-termillä tarkoitetaan sikiövaurioiden laajaa kirjoa, joka 

on saanut aikansa raskausaikana alistamalla sikiö etyylialkoholille. Alkoholin seurauksena sikiön 

kehityksessä tapahtuu vakavia vaurioita, jotka ilmenevät elinikäiseen fyysisiin, kognitiivisiin ja 

käyttäytymiseen liittyvinä vammoina. Myös ulkoisia tunnistettavia piirteitä ovat pienikokoisuus, 

poikkeavat kasvonpiirteet ja pieni pää. FAS on FASD kirjon vakavin muoto, millä tarkoitetaan sikiön 

alkoholioireyhtymää. (Kehitysvammaliitto, 2021.) 

Lotan luokalla paljon erilaisia haasteita ajan suhteen. Lotan luokassa timer-kello on aktiivisessa 

käytössä. Luokassa yksi timer, joka on kooltaan puoli metriä kertaa puoli metriä. Se on asetettu niin, 

että sitä voi käyttää sisätiloissa, mutta se näkyy myös ulos, kun oppilaat ovat pihalla. Lotta asettaa 

ulos mentäessä ajan timeriin, josta voi seurata välitunnin kestoa. Työskentelyajat ja oppitunnit myös 

asetetaan timer-kelloon. 

Haasteita tulee esille myös luokkahuoneen ulkopuolella kun oppilaat eivät ole luokassa ja samanlaisia 

tukikeinoja ei ole lähettyvillä. Lotan oppilaat saattavat esimerkiksi kävelyn aikana kysyä, mitä 

tapahtuu seuraavaksi, jolloin Lotta saattaa antaa pienen vihjeen aikaan liittyen. Esimerkiksi 

kertomalla, että tänään on tiistai ja kysymällä mitä yleensä tehdään kävelyn jälkeen tiistaina. Tukena 

Lotta käyttää kerronnallisia keinoja, ja esimerkiksi kertaa mitä on tapahtunut ennen kävelyä, jolloin 

oppilas voi saada muodostettua jatkumon, jota on helpompi jatkaa. Lotta kokee, että oppilailla on 

paljon haasteita ajan hahmottamisen suhteen, lisäksi pohtii myös muistin merkitystä tilanteissa.  
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Myös hahmottamisen vaikeudet voivat vaikuttaa ajanhahmottamiseen ja ilmetä esimerkiksi 

aikajatkumoiden ja syyseuraussuhteiden kognitiiviseen prosessiin mieltää tilanne ja muodostaa 

kokonaisuus asiasta (Oppimisvaikeus, 2017, hahmotusvaikeus).   

Haasteita Lotan luokkaan tuovat myös viikonpäivät, vuodenajat ja kuukaudet. Näiden opettamiseen 

ja tiedon ylläpitämiseen tarvitaan apuvälineitä tai materiaalia. Lotta merkitsee joka aamu jokaisen 

päivän päivämäärän. Lotta kysyy oppilailtaan, mikä vuosi on menossa, ja huomaa, että oppilaat eivät 

ole täysin varmoja asiasta. Lotta auttaa oppilaitaan kertomalla, että viime vuosi oli vuosi 2020 ja 

sitten tuli vuoden viimeinen päivä, jolloin ammuttiin raketteja. Lotan puhuessa hän käyttää koko ajan 

apunaan kehonkieltä liikuttaen käsiä, esimerkiksi kuvattaessa ilotulituksia hän laittaa käden nyrkkiin 

ja aukaisee kämmenen, jotka ilmentävät poksahdusta. Sen lisäksi Lotta saattaa johdateltujen 

kysymysten avulla yrittää saada oppilaat muistamaan tai hoksaamaan erilaisia tilanteita tai asioita. 

”Vuosi me lasketaan aina, että se 2020 on niin ku mennyt ja sitten ammuttiin ne raketit, 

että mikäköhän tulee sen 20 jälkeen. Jollakin saatto siellä jo sytyttää, että no 21. Hyvä 

joo 2021. Hirveesti he tarvitsevat sitä tukea ja toistoa ajanhahmottamiseen.” 

Sanaton viestintä on jaettu eri tutkimuksissa eri tavoin (Burgoon, ym,. 1996, s. 18–19). Klemi (1988, 

88–89) jakaa kehonkielen erilaisiin ryhmiin, kuten merkkikieleen, äänelliseen viestintään, 

kosketusviestintään ja toiminnankieleen. Myös eleet, asennot ja ilmeet luetaan osaksi kehonkieltä 

(Kauppila, 2006, s.34), sen lisäksi myös äänenpaino ja -sävy, tilankäyttö ja liikkeet ovat osana 

sanatonta viestintää  (Fiske, 2000, s.91–93). Viestinnän merkitys ei rakennu ainoastaan vain puhutulle 

viestinnälle ja sanaton viestintä tuo aina mukanaan myös oman merkityksensä. Sanaton ja sanallinen 

viestintä yhdessä muodostavat lopullisen sanoman. (Dunderfelt, 2001.) Lotta korostaa omalla 

sanattomalla viestinnällään viestin vahvuutta ja näin ollen tukee opetusta.  

Lotan luokassa tukikeinoja ajan hahmottamisen suhteen on paljon. Kuvastruktuuri on tärkeä tuki, ja 

osalla oppilaista on pulpetissaan päiväjärjestys, josta käännetään kuva ympäri kun asiat ja tapahtumat 

ollaan käyty läpi. Lotan luokan taululta löytyy monia aikaan liittyviä kuvia ja kirjoituksia. Taululta 

löytyy yhteinen päiväjärjestys, johon on merkitty myös jokaisen oppilaan terapiat. Terapiat on 

merkitty terapeutin kuvilla ja vieressä lukee oppilaan nimi. Myös taululla oleva päiväjärjestys toimii 

samalla tavalla kuin pulpetilla oleva, eli mennyt asia käännetään toisinpäin. Näin oppilaan on 

helpompi todeta, mitä tapahtuu seuraavaksi. Myös erilaiset tapahtumat, kuten retket, juhlat kuten 

halloween on merkitty erikseen. Niiden odottaminen tuottaa suurta iloa oppilaille. Luokasta löytyy 

timereiden lisäksi myös seinäkello, ja erillisessä tilassa on myös toinen kello. Luokasta löytyy myös 
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vuosiympyrä, joka on taululla, aina meneillään oleva vuodenaika on päivämäärän vieressä. 

Vuosiympyrä on jaettu neljään osaan, joista jokainen kuvaa jokaista vuodenaikaa. Pala, joka on 

keskellä taulua, on meneillään oleva vuodenaika. Taululla lukee päivä, kuukausi, vuosi ja 

vuodenaika. Almanakkakin on ollut välillä apuna, ja mennyt aika on ilmaistu esimerkiksi 

värittämällä, yliviivaamalla tai rastittamalla. Jos joku on poissa, hänen kuvansa laitetaan kohtaan, 

missä ilmaistaan, että joku on poissa. Lotta toteaa:  

 

”Meillä on aikaa ja meillä pitää olla aikaa kohtaamisiin. Hoputtamisella ei pääse 

mihinkään, asioita tulee vaan ennakoida ja sillä pääsee todella pitkälle. 

Oppilaidentuntemuskin on iso apu ennakoinnissa. ”  

  

Vaikka Lotta kokee, että aika menee vain eteenpäin ja aikaa ei voi pysäyttää, hänen tekonsa viittaavat 

kuitenkin siihen, että erityisopettajana hän pystyy vaikuttamaan aikaan kuitenkin omalla tavallaan, 

erityisesti kiireeseen. Lotta pystyy omilla teoillaan vaikuttamaan siihen, miltä oppilaista tuntuu. 

Lotan laittaessa luokkansa oven kiinni hän saa pidettyä kiireen poissa luokasta.  
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5.2 Ronjan tarina –  
”Niin mää jotenkin koen, että täällä pystytään vaikuttaan paremmin siihen, 
että mitä sillä ajalla tehdään ja kenen hyödyksi.” 

 
Ronja on työskennellyt 12 vuotta koulumaailmassa, joista seitsemän on ollut erityiskoulussa. Ronja 

valmistui ensin luokanopettajaksi, mutta jatkoi opintojaan ja valmistui erityisopettajaksi. Työuransa 

aikana hän on ollut luokanopettaja, pienryhmän luokanopettaja ja sen jälkeen erityisopettaja.  

 

Tällä hetkellä Ronja työskentelee erityisluokanopettajana alkuopetuksessa. Haasteita työssä ovat 

oppilaiden henkilökohtaiset pulmat ja haasteet.  

 

”Myös työn kuormittavuus on kasvanut ja siihen liittyy vahvasti oppilaiden 

käyttäytymiseen liittyvät pulmat, sillä ne ovat haastavampia kuin aikaisempina vuosina 

ja siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota”,  

 

Ronjan mielestä työ on totta kai palkitsevaa, ja palkitsevinta on nähdä oman työn tulos. Hän mainitsee 

perään, että täytyy muistaa erityislasten kanssa toimiessa se, että työn tulokset voivat näkyä joskus 

vasta monen vuoden päästä. Ronja on huomannut, että kun on ollut samassa rakennuksessa jo 

seitsemän vuotta ja voi hän huomata nykyisistä yhdeksäsluokkalaisista, jotka ovat aloittaneet hänen 

kanssaan, kuinka paljon on menty eteenpäin osaamisessa. Ronja mainitsee vielä sen, että 

alkuopetuksessa palkitsevaa on myös elämän perusasiat, kuten vaikka lukeminen ja laskeminen. Hän 

huomauttaa vielä perään sen, että oppilaan luottamuksen ansaitseminen on todella merkittävä asia 

opettajan työssä.  

 

Ronja liittää ajan erityisesti kiireisyyteen ja myös paineisiin. Ronja toteaa:  

 

”Ja vaikka mää kuvittelen, että mulla on sellainen realistinen näkemys tähän työhön, 

mitä mää pystyn tekemään, mutta silti jotenkin se on semmonen, että pitäis pystyä 

tekemään vielä enemmän ja tehokkaammin ja jotenkin lyhyemmässä ajassa.” 

 

Ronja haluaisi pyrkiä pois kiireen tunteesta, mutta tällä hetkellä kokee ajan näkyvän kiireenä 

työssään. Kuitenkin Ronja huomaa työssään myös sen puolen, että hän osaa ajatella aikaa 

pitkäjänteisesti ja ettei hätkähdä pienestä. Hän kokee, että ajalla on kaksi eri puolta opettajan työssä, 
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ja välillä pitää osata antaa aikaa. Usein myös ulkopuolelta tulevat ohjeistukset toteavat, että ”Tämä 

vaatii aikaa.” 

 

Ronja kuvaa ajan merkitystä seuraavasti: 

”Mää haluan käyttää aikani semmosiin asioihin, mitkä tuntuu musta hyvältä, mistä 

mää tykkään ja mää haluan käyttää aikaa sillai, että mää elän tätä elämää.” 

 

Ronja on miettinyt aikaa muutenkin elämässään, ja ajattelee sen niin, että elämässä tulee tehdä asioita, 

joista nauttii. Ronja kokee ajan erittäin arvokkaaksi. Ronja miettii tarkkaan, kuinka paljon aikaa 

käyttää työhön, pyrkii pitämään työhön käytetyn ajan järkevänä ja toimimaan niin, että ei veisi töitä 

kotiin, vaan tekisi töihin liittyvät asiat töissä. Näin hän pystyy jakamaan hieman työaikaa ja kokee, 

että jos ei rajaa työtään, opettaja tekee töitä kellon ympäri. Ronja pyrkii siihen, että töissä olleessaan 

hän on täysin läsnä ja tekee työn niin laadukkaasti, tehokkaasti ja hyvin kuin pystyy, jotta jää aikaa 

palautumiseen, jolloin voi tehdä asioita, jotka antavat energiaa ja ovat intohimon kohteita, kuten 

esimerkiksi talon rakentaminen.  

 

Ronja tietää erilaisia aikakäsityksiä ja mainitsee niistä hänelle vallitsevan aikakäsityksen, missä 

ajatellaan ajan rakentuvan vuosikausirytmistä, viikonpäivistä ja vuosista, eli kalenterilliseen ajan. 

Ronja näkee elävänsä kalenterin mukaisesti ja noudattaa samanlaista ajattelua myös töissä. 

 

Ronjan luokalla on kuusi oppilasta, joista kaikki ovat poikia. Oppilaat on muutaman vuoden ikäero, 

mutta käyvät kaikki 1–2 luokka-astetta. Haasteita luokassa on monenlaisia, kuten käyttäytymisen 

pulma ja sen lisäksi psykiatrisia ongelmia ja erilaisia diagnooseja. Ronjan luokkaan haastetta tuo 

luokan heterogeenisyys oppilaiden tasossa. Oppilaat ovat kehittyneet eri tahtiin ja sen vuoksi toisilla 

aikakäsitys on hyvin kehittynyttä, ja toisilla se on ihan pienen lapsen tasolla.  

 

”Joka menee esimerkiksi semmosessa syklissä; tullaan kouluun, on ruokailu ja 

lähdetään kottiin, ettei mitään oppitunti aiheista ole kehittynyt. Toisilla voi olla tosi 

kehittynyttä esimerkiksi tietää, että koulu alkaa yhdeksältä sitten on 45 minuutin tunti 

ja 15 minuuttia välitunti, että pystyy kulkemaan siinä koulun ajassa.” 

 

 Ronja kuitenkin mainitsee sen, että erityiskoulussa ei ole niinkään sidonnaista aikaa verrattuna 

yleisopetukseen.  
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”Yleisopetuksessa mennään takitilleen sen tietyn koulu määrittelemät raamien 

mukaan. Meillä on paljon joustavampaa.” 

 

Ajantajuun kuulu omanlainen tunne ja tietoisuus siitä, kuinka aika kulkee, mutta siihen vaikuttaa 

meidän kiinnostuksemme ja mihin asetamme huomiomme. Kun teemme jotain mieluista, aika tuntuu 

lyhyemmältä, mutta mitä suurempi osa huomiostamme keskittyy aikaan, tuntuu sen kesto myös 

pidemmältä.  Ajankulkuun ei ainoastaan vaikuta se, kuinka paljon kiinnitämme siihen huomiota, vaan 

sen lisäksi siihen vaikuttaa myös meidän fyysinen tilamme. Siihen voi vaikuttaa ulkopuoliset tekijä 

tai esimerkiksi kokijan ikä. (Whitrow, ym, 1999, s.15–16.)  

 

Ajankulun tunne esiintyy, kun kyseessä on jokin tilanne, joka on nykyhetkestä katsottuna joko 

aikaisemmin koettu tai tulevaisuuden tilanne,  johon liittyy odotuksia ja toiveita. Ajantajun suhteen 

ei ole todettu, että ihmisillä olisi ajantaju synnynnäisenä ominaisuutena, mutta odotuksen tunteet 

kehittyvät jo ennen muistitietoisuutta. (Whitrow, ym, 1999, s.16.) 

 
Ronja selventää, mitä ajantajunta merkitsee hänelle. Hän kertoo, että siihen liittyy tieto esimerkiksi 

siitä, milloin on mikäkin vuorokauden aika. Monen oppilaan kanssa mennään ihan perusasioissa, ja 

oppilas ei esimerkiksi osaa palata ajassa taaksepäin eikä eteenpäin. Oppilaat elävät aikalailla 

nykyhetkessä.  

 

”Esimerkiksi jos sanoo, että se oli silloin joskus ennen joulua. Ja sitte ku kysyy, että 

millo se joulu on nii ei siitä oo mittää käsitystä. Että ei muista oliko sillo lunta tai oliko 

kesä, että se on hyvin poukkoilevaa, varsinkin taaksepäin meneminen on tosi 

haastavaa.” 

 

Erityisen haastavana aika näkyy myös tilanteissa, joissa pitää selvitellä asioita:   

 

”…on riitoja, huonosti käyttäytymistä, monenlaista. On se sitten taksimatkalla tai 

välitunnilla tai muuta, niin toinen voi sanoa se oli eilen ja toinen sanoa, että se oli viikko 

sitten ja puhutaan samasta tapahtumasta. Ja sitten voi olla semmonen tilanne, että 

sanotaan, on jotaki tapahtunu se saatetaan kertoa vasta viikkojen päästä. Siinä on 

mennyt niin kauan, mutta sitten se tulee tärkeäksi. Tämä asettaa aika paljon haasteita 

tämmöseen asioitten selvitykseen, myös koti ja kouluyhteyteen, koska haluan, että 

kotikin on tietoinen mitä koulussa tapahtuu. Siinä on vähän haastetta, miten kertoo 
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asian kotiin, että onko tää niinku tapahtunu eilen vai just sillo ennen joulua. Jos ei muita 

todisteita ole kuin se oppilaan kertoma.” 

 

Ronja tukee oppilaidensa ajanhahmottamista erilaisin keinoin. Luokassa on päiväjärjestys, mikä 

toistuu. Yksi asia, jota Ronja erityisesti korosti, oli se, että maanantait ja perjantait ovat aina 

samanlaisia. Ronja kokee tärkeäksi sen, että kun oppilaat palaavat viikonlopun jälkeen kouluun, he 

tietävät mikä, heitä odottaa ja sen myötä kouluun tuleminen on helpompaa.  Kouluaamu alkaa 

onnistumisella, sillä oppilas tietää oman tehtävänsä ja osaa suorittaa sen.  

 

Saavuttamisella voidaan tarkoittaa tilannetta, jossa on pitkällä tähtäimellä pyritty kehittämään 

optimistista suhtautumista, toiveikkuutta, sinnikkyyttä ja vastoinkäymisen voittamista. Seligmanin 

teorian (2011) mukaan saavuttaminen on hyvin merkityksellinen hyvinvoinnin edistäjä, vaikka 

mukana ei olisi muita hyvinvoinnin elementtejä. (Leskisenoja, 2017, s. 56.) 

 

Ronjalla on ollut käytössään tällainen struktuuri jo monta vuotta, jossa samat asiat toistuvat. Kun 

Ronja saapuu maanantaihin töihin, oppilaat kysyvät jo lupaa aloittaakseen tehtävät. Oppilaat tietävät 

jo mitä heiltä odotetaan ja mitä työskentelyä heiltä vaaditaan, vaikka päiväjärjestystä ei olisi vielä 

edes käyty läpi. Samalla tapaa toimii myös perjantai, jotta oppilas tietää viikonlopun alkavan. Se luo 

turvallisuuden tunnetta, ja oppilas tietää miten toimitaan ennen viikonloppua ja viikonlopun jälkeen.  

 

”Eli tälläkin hetkellä, jos tulisin maanantaina töihin, eikä taululla olisi mitään niin 

oppilaat tietäisi mitä heidän tulee tehdä.” 

 

Ronja kertoo, että tiistaista torstaihin päiviä pystyy varioimaan eri tavalla ja pystyy tekemään 

päiväjärjestykseen muutoksia ilman, ettei luokassa mene ”pakka sekaisin”. Ronja kertoo, että 

maanantaiperjantai systeemi on toiminut hänen kokemansa mukaan ja erityisesti erityisoppilaiden 

kanssa. Ronja pyrkii itsekin siihen, että maanantaina ei olisi palavereita, vanhempaintapaamisia tai 

mitään poikkeavaa. Ronja haluaa maanantain olevan sellainen, että siitä tulee onnistunut tunne ja ettei 

päivältä vaadita enempää, jotta viikko voi lähteä hyvin käyntiin.  

 

Asiat, joita Ronja odottaa oppilailtaan laitetaan ylös taululle, mikä ylläpitää struktuurin selkeyttä, 

mitä milloinkin tehdään. Esimerkiksi Ronjan luokassa ajanhallintaa tukee myös se, että oppiaineiden 

sijaan taululle laitetaan aktiivinen tekeminen koskien oppiainetta eli ”Luen kirjaa. Kirjoitan. Lasken.” 

Kirjoitusasukin on muotoiltu sellaiseksi, että oppilaat huomaavat sen olevan aktiivista tekemistä, ja 
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sen suorittamisen jälkeen voi siirtyä seuraavan tehtävään. Ronjan oppilaiden koulupäivässä edetään 

näin eteenpäin ja hän on huomannut tyylin auttavan oppilaiden ajanhallintaa.  

 

”Kun on suorittanut tämän niin sitten [oppilaalla] on vapaa-aikaa, saa lukea sitä Aku 

Ankkaa tai jotain muuta.” 

 

Ronjan luokassa käydään päivittäin läpi päivämäärät ja viikonpäivät. Ronja on asettanut luokkaansa 

jonon viikonpäivistä ja kuukausista, ja kyseinen päivä tai kuukausi on silloin taululla jättäen jonoon 

kolon, jonka avulla myös oppilaat pystyvät hahmottamaan viikon tai vuoden kokonaisuuden. 

Ajanhahmottamisen lisäksi tapa lisää oppilaiden matemaattista hahmottamista. Ronja kertoo 

oppilaiden oppivan sen myötä esimerkiksi viikon muodostuvan numeroista viisi plus kaksi, mikä 

muodostaa seitsemän, ja kun vuosi on jaettu puoliksi, muodostaa se kaksi ryhmää, joissa 

kummassakin on kuusi jäsentä. Ronja selventää tapaa vielä esimerkin kautta: 

 

”Esimerkiksi jos ajattelet, että nyt on huhtikuu niin sää näät, että se on neljäs kuukausi 

siitä niin sun ei tarvi välttämättä alkaa laskemaan, ku saa näät, että neljäs puuttuu.” 

 

Luokasta löytyy myös seinäkalenteri, mutta Ronja kertoo sen olevan enemminkin sitä varten, jos joku 

oppilaista haluaa itsenäisesti laskea päiviä tai viikkoja tiettyyn tapahtumaan.  

 

Ronjan luokan seinälle kerätään koko vuoden ajalta kuvia, jotka näkyvät seinällä. Oppilaat voivat 

palata kuviin ja esimerkiksi todeta vuodenajan vaihtelut ja mitä milloinkin on tapahtunut. Esimerkiksi 

jäätelökuvasta näkee ensimmäisen jäätelöpäivän, ketä kaikkia on ollut paikalla ja millaista silloin oli. 

Oppilas muistelee Meidän vuoden tarinan avulla mennyttä vuotta ja samalla oppilaan ajanhallinta 

paranee. 

 

Ronjan mielestä tärkein asia, joka oppilaan olisi hyvä oppia ajanhallinnan suhteen, liittyy vahvasti 

yhteiskunnan jäsenyyteen kasvamiseen. Tärkeää olisi oppia pärjäämään arkielämässä ja siihen 

liittyvät ajanhallinnan taidot. Ronja toteaa myös, että myös oppilaan temperamentti liittyy todella 

paljon oppimistilanteeseen. Esimerkiksi jonkun myöhästely saattaa olla temperamenttiin 

sidonnainen, jolloin se ei ole osana henkilön ajanhallintaa. Oppilaan on tärkeä oppia, miten toimia 

koulumaailman ulkopuolella, jotta oppilas pystyy tulevaisuudessa toimimaan itsenäisesti käymään 

lääkärissä käynti, töissä käyminen tai vaikka tulemaan kouluun. Tällä hetkellä Ronjan oppilaat ovat 

kaikki kuljetusoppilaita, minkä vuoksi oppilailla ei ole harjoitusta vielä sen suhteen, mutta 
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myöhemmässä vaiheessa itsenäistä liikkumista harjoitellaan esimerkiksi menemällä linja-autolla 

aikataulujen mukaan. Ronja kokee näiden taitojen olevan todella tärkeitä taitoja hallita.  

 

Ronja kertoo omien oppilaidensa viettävän paljon aikaa pelimaailmassa, johon he saattavat uppoutua 

jopa tunneiksi. Uppoutumiseen liittyy vahvasti myös lopettamisentaito, joka liittyy myös vahvasti 

aikaan. Esimerkiksi kun kyse on tyydyttyneisyydestä, jota ei voi saavuttaa ennen kuin tietty kenttä 

on läpäisty, olisi Ronjan mielestä hyvä taito oppia lopettamaan, vaikka tyydyttyneisyyden tunnetta ei 

olisi saavutettu. Ronja toteaa uppoutuneisuuden liittyvän myös moneen muuhun asiaan, ja jos se 

pääsee äitymään, voi se johtaa esimerkiksi syrjäytymiseen. Ronja kokee, ettei uppoutuneisuus vaikuta 

ainoastaan ajanhallintaan vaan silloin kyse on myös elämänhallinnasta. Sen vuoksi Ronja harjoittelee 

oppilaidensa kanssa aloittamista, lopettamista, työn loppuun saattamista ja myöhemmässä vaiheessa 

myös erilaista kulkemista. Ronjan luokassa lopettamista harjoitellaan usein liittyen johonkin 

välineeseen. Ronjan kertoo, että erityisesti oppilailla, joilla on impulsiivista käytöstä, lopettaminen 

voi johtaa ei toivottuunkäytökseen.  

  

”Esimerkiksi ku oot vaikka 25vuotias ja sun pitää joku homma lopettaa et sää voi 

kirpasta jotakuta turpaan tuolla siksi koska sua itteä harmittaa.” 

 

Ronjan näkee ajan merkityksen koulussa oppilaan siirtyessä alakoulusta yläkouluun, jolloin oppilas 

etenee koko ajan. Ronja näkee myös koulun instituutiona, joka määritellään ajan ympärille. Koulu 

instituutiona ei tarjoa joustavuutta ajan suhteen, tiettyinä kellonaikoina toimittaa, tietyllä tavalla 

tullaan kouluun, aloitetaan oppitunti, mennään välitunnille. Esimerkiksi yleispuolella, jos ei ole 

ajoissa oppilaille merkitään merkintä, mistä ollaan usein hyvin tarkkoja. Ronja toteaa ajan ympärillä 

olemisen käytännöllisyyden, mikä näkyy esimerkiksi isojen massojen liikuteltavuudessa, kun taas 

sitten pienemmät yksiköt, missä on pienemmät ryhmät pystyvät joustamaan eri tavalla.  

 

Ronja koki ajan olevan rajoittavaa koulussa ja sen lisäksi myös, ettei aika riitä. Hän kertoi, että jos ei 

ole kyse riittämisestä, tulee olo kuin joku veisi aikaa. Ronjan koulussa on kolme tavoitetta oppilaiden 

suhteen, ensimmäisenä on ihmisenä kasvaminen, toiseksi yhteiskunnan jäsenyyteen kasvaminen ja 

akateemiset taidot tulee kolmantena.  

 

”Ehkä se itelläkin tulee se vanhoillinen ajattelu, että ei tapahdu mitään jos ei 

opillisessa asiassa tapahdu mitään, vaikka se ihmisenä kasvaminen on se tärkein asia.” 
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Ronja kuitenkin toteaa, että erityiskouluissa aikaa pystyy venyttämään eri tavoin esimerkiksi 

erilaisilla asiakirjoilla, kuten HOJKS:illa, oppiaineiden yksilöllistämisellä, jolloin oppilaalla on 

enemmän aikaa omaksua opetettava asia omien tietotaitojen mukaan. Esimerkiksi yleisopetuksessa 

on vaikeampi huomata, että joku oppilas tarvitsee enemmän aikaa.  

 

”Niin mää jotenkin koen, että täällä pystytään vaikuttaan paremmin siihen, että mitä 

sillä ajalla tehdään ja kenen hyödyksi. Ajan voi käyttää yksilöllisesti.” 

 

Ronja näkee koulussa ajan syklisenä, jos ajatellaan Suomen eri vuodenaikoja ja kuinka esimerkiksi 

liikunnan opetus rakentuu syklisen ajan ympärille. Talvisin oppilaat hiihtävät ja luistelevat, mikä on 

todella selkeä asia kaikille. Sen lisäksi Ronja mainitsee erilaiset juhlapyhät, jotka jakavat aikaa. 

Toisaalta Ronja kokee, ettei kouluissa hyödynnetä multiaikakäsitystä, jossa huomioitaisiin erilaisia 

aikakäsityksiä yksilöiden välillä. Ronja antaa esimerkkinä ihmisiä, jotka ovat aamuihmisiä ja on 

iltaihmisiä ja ettei peruskoulussa hyödynnetä millään tavalla sitä, että opetusta voisi saada eri 

vuorokauden aikoina eikä ainoastaan virkamiesaikana. Ronja suosii itsensä kohdalla, että töihin 

tullaan aikaisin, jolloin töistä myös pääsee aikaisemmin ja kokee silloin olevansa parhaimmillaan, 

kun taas joku oppilaista tai jopa aikuinenkin saattaa olla tuotteliaampi iltaisin. Toiset pystyvät 

toimimaan paremmin ilta-aikoina, ja Ronja näkee tässä potentiaalia, jota ei ole hyödynnetty. 

 

” Sitä ei oo hyödynnetty enkä tiedä miksi en koe, että se ois huono juttu.” 

 

Haastattelun suhteen Ronja ei ollut valmistautunut mitenkään ja veti sen spontaanisti. Ronja ei ollut 

ajatellut aihetta aikaisemmin näin, mutta huomasi, että on asiaa pohdittu jollain tavalla mielen 

sopukoissa, mutta ei tietoisesti. Hän kokee, että aikaa ja sen vaikutusta erityislapsiin voisi varmasti 

laajemmin hyödyntää.  

 

Erityisopettajat työssään hyödyntävät paljon erilaisia keinoja helpottaakseen oppilaiden elämää ja 

valmistelemaan heitä elämää varten. Erityisopettajien keinot ja tuki, ajan hahmottamisen suhteen, 

tekevät suuren positiivisen eron oppilaiden elämässä. Ronja koki, että omassa työssään hän pystyi 

vaikuttamaan oppilaiden aikaan ja, että se oli oppilaan etujen mukaista.  
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5.3 Marikin tarina –  

”Tästä voitaneen päätellä, että aina, kun on kivaa, aika kuluu nopeasti.” 

 

Marikin haastattelu toteutettiin sähköpostitse ja myöhemmin lisäkysymysten avulla. Halusin lisätä 

Marikin tarinan, sillä hän on oman työurani ensimmäisiä kollegoita ja olen saanut sivusta oppia 

häneltä, minkä vuoksi halusin jakaa tiedon muillekin.  

 

Marikki on aloittanut työuransa nuorisotyöntekijänä, jonka jälkeen hän opiskeli itsensä 

luokanopettajaksi ja muutaman vuoden kuluttua siitä erityisluokanopettajaksi. Marikki on toiminut 

erityisluokanopettajana yhtäjaksoisesti ensin Etelässä-Suomessa ja vuodesta 1996 hän muutti 

pohjoisemmaksi. Tällä hetkellä Marikki toimii kakkos- ja kolmasluokkalaisten opettajana ja sen 

lisäksi laaja-alaisena erityisopettajana. Marikki kokee, että eniten työtä tuottaa luokan 

ryhmäytyminen koska luokka on heterogeeninen erityisesti, kun kyseessä on erittäin omaehtoisia 

oppilaita ja heidän opiskeluintonsa säilyttäminen.  

 

Marikki kokee luokkatyöskentelyn palkitsevana, ja toivoisi opettajan työn olevan vain sitä ja niin 

sanotut byrokraattiset paperityöt ja ylemmältä taholta tulevat asiakirjat hoitaisi joku muu tai että ne 

jäisivät kokonaan pois. Palkitsevin asia Marikille työssään on oppilaiden onnistuminen. Oppilaat 

oppivat oman onnistumisen kautta kuinka hieno tunne saavutus on ja sen myötä harjoitellaan olemaan 

onnellisia myös luokkatovereiden onnistumisista.   

 

”Yleensäkin tässä työssä oppilaiden onnistumiset ovat ehkä harvemmassa, mutta ovat 

sitäkin palkitsevampia.” 

 

Marikille aika merkitsee aikatauluttamista ja sen jakamista lukuvuoteen, lukukauteen, kuukauteen, 

viikkoon, koulupäiviin ja oppitunteihin. Marikista tuntuu, ettei aikaa ole riittävästi tehtävien 

suorittamiseen ja tavoitteita tulisi miettiä lähes jokainen tunti päivästä.  

 

”Itselleni aika merkitsee myös ikääntymistä, osittain eläkeiän odottamista.” 
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Marikki mainitsi 

”Einsteinin ajatus siitä, että valon nopeus on vakio, mutta ajan ei eli vauhti vaikuttaa 

aikaan. Myös eri uskonnoilla ja kulttuureilla on oma käsityksensä ajasta ja sen myötä 

myös siitä mitä kuoleman jälkeen tapahtuu esimerkiksi reinkarnaatio jne.” 

 

Marikin luokalla on kuusi oppilasta, joista suurimmalla osalla on autismin kirjon diagnoosi. Oppilaat 

tarvitsevat lähes kaikessa tekemisessään ja olemisessaan edes osittaisen aikuisen tuen. Sen vuoksi 

luokassa on myös ohjaaja.  

 

Kouluissa erityisopettajien lisäksi on myös muun ammatin edustajia, esimerkiksi 

koulunkäynninohjaajat. Kun luokassa on useampi aikuinen, mahdollistaa se, että koulunkäynnistä 

tulee joustavampaa. Ohjaaja voi tukea ja auttaa oppilasta, kun opettaja voi keskittyä aiheen 

opettamiseen. Koulunohjaajat ovat tärkeä osa laadukasta opetusta. Kouluissa voi olla henkilö-, 

luokka- tai koulukohtaisia ohjaajia, joiden päätehtävänä on avustaa oppilaiden koulunkäyntiä, sekä 

tukea oppilaiden kasvua ja oppimista. Luokassa voi olla useampi koulunkäynninohjaaja riippuen 

henkilön, luokan tai koulun tarpeista. (Takala, ym., 2010, s.124.) 

 
Marikin oppilaista muutama elää täysin hetkessä, mikä on hyvin tyypillistä pienemmille lapsille. 

Vaikeuksia oppilaille tuottaa ymmärtää mennyt, nykyinen ja tuleva aika, joka ilmenee esimerkiksi 

niin, ettei oppilas ymmärrä toissapäivää, eilistä, huomista tai ylihuomista. Tähän suuri apu ovat 

visuaaliset tuet ajan hahmottamiseen. Marikin luokassa on käytössä järjestelmä, johon on merkitty 

kaikkien oppilaiden nimet jonossa. Jonon järjestys vaihtuu päivittäen niin, että eilen jonon viimeisenä 

ollut siirtyy tämän päivän ensimmäiseksi. Oppilaiden nimet ovat taulussa allekkain, ja helmi siirtyy 

päivittäin jonossa seuraavan nimen kohdalle.  

 

Marikki kertoo, ettei ole ollut yhtäkään välituntia, jolloin joku oppilaista ei olisi sanonut välitunnin 

olevan liian lyhyt. Välitunnin aikana oppilailla ei ole visuaalista apua ajan määrittelemiseen, 

ainoastaan kello, jossa ei ole numeroita. Marikin luokka käyttää joskus ajanhahmottamisen apuna 

pieniä tiimalaseja, joiden avulla oppilaat saavat konkreettisen tavan nähdä ajan kulkua.  

 

”Tästä voitaneen päätellä, että aina, kun on kivaa, aika kuluu nopeasti.” 

 

Marikin luokan seinillä on erilaisia apuvälineitä ajan hahmottamisen helpottamiseksi, kuten kalenteri, 

kuukaudet ja viikonpäivät eriteltyinä. Marikki kertoo, että jokaiselle lapselle, olipa hän sitten yleisen, 
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tehostetun tai erityistuen lapsi, on tärkeää aloittaa aamu käymällä läpi päivän kulku. Marikin luokassa 

päivä käydään tarkasti läpi oppitunneittain, ja visuaaliseen lukujärjestykseen merkitään oppitunnit, 

lounas ja välitunnit. Marikki merkitsee yhdessä oppilaiden kanssa viikonpäivän, päivämäärän ja 

nimipäivän viettäjän. Näin oppilaat samalla harjoittelevat järjestyslukujen merkitsemistavan.  

 

Joillekin oppilaille ei yhteinen visuaalinen lukujärjestys riitä, jolloin oppilaalle laitetaan pulpetin 

reunaan pienet kuvalliset symbolit kuvaamaan päiväjärjestyksen tapahtumia, jotka voi kääntää 

nurinpäin, kun kyseinen tapahtuma on mennyt. Kortteja ei poisteta, jotta oppilas hahmottaa 

nykyisyyden kuvajonossa.   

 

”Kellon oppiminen on vaikeaa monille pienille oppilaille.” 

 

Marikki kertoo, että ekaluokkalaisille opetetaan tavallisesti vain täydet ja puolet tunnit, ja ne 

opetetaan niin, että oppilaat osaisivat lukea aikaa erilaisilta kellotauluilta. Kakkosluokkalaisille 

opetetaan vaille ja ylitunnit. Marikin luokkakelloon on merkitty tasa ja puoli sekä vaille- että 

ylisektorit kellotaulun oppimisen helpottamiseksi.  

 

Esimerkiksi aikaa käydään läpi ympäristöopissa ja Marikki haluaa käydä todella tarkasti läpi 

oppilaidensa kanssa minkälainen kehitys vauvasta vanhuuteen ihmisessä tapahtuu. Marikki käy läpi 

oppilaidensa kanssa, miten vauvat saavat alkunsa, miten vauva kehittyy äidin kohdussa ja sen lisäksi, 

kuinka kaikki elollinen syntyy, elää ja kuolee.  

 

Ympäristöopin aiheeseen liittyen oppilaat toivat vauvakuvansa kouluun. Marikki otti värikopiot 

kuvista, jotta alkuperäiset saatiin heti takaisin kotiin. Projektin tarkoituksena oli tehdä oppimisesta 

henkilökohtaisempaa. Marikin luokka päättivät liimata kuvat sydänkartongille, ja jokainen kirjoitti 

mukavan adjektiivin jokaisen kuvan taakse. Aikaa Marikin luokka käy läpi myös eri uskontojen ja 

elämänkatsomuksen kautta ja erityisesti pienten oppilaiden kanssa.  

 

Marikin luokassa oppilaiden yhteenkuuluvuus näkyi Marikin kertomuksessa, hän opetti oppilaitaan 

kannustamaan toinen toistaan onnistumisissa. Onnistumisten kautta luokkaan saadaan ilon tunne, 

joka vaikuttaa kaikkiin. Voimmeko siis tästä päätellä, että Marikin luokassa päivät menevät nopeaa, 

sillä kuten Marikkikin totesi: ”… aina, kun on kivaa, aika kuluu nopeasti”. 
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5.4 Pepin tarina –  

”Opetuksen suhteen mä en mieti että tähän [… ] käytän niin ja niin monta tuntia 

käytän siihen sen ajan mikä on tarpeellista.” 
 
Peppi on ensimmäiseltä koulutukseltaan lastentarhanopettaja ja valmistui ammattiin 

kahdeksankymmentäluvulla. Tämän myötä Peppi erikoistui alle kouluikäisten ja esiasteen 

erityisopettajaksi yhdeksänkymmentäluvulla, mistä jatkoi vielä opiskelua erityisluokanopettajaksi  ja 

on opiskellut kasvatustieteen maisteriksi ja tohtoriksi. Pepin väitöskirjan liittyi 

erityispedagogiikkaan. Peppi on opiskellut pedagogisten opintojen lisäksi myös opiskellut 

tulkkipalvelukoulutuksen eli puhetta korvaavien kommunikaation koulutuksen. Peppi kokee 

työuransa lineaarisena, jossa erityiskasvatus ja erityisopetus ovat aina olleet lähellä sydäntä.  

 

”Olen ajatellut, että tämä erityisyys on se mikä minua on puhuttaa se on jotenkin 

semmonen haastava mutta mukavaa ja aina löytyy jokin uusi näkökulma mitä siitä voi 

vielä opiskella.” 

 
Tällä hetkellä Peppi työskentelee ryhmän kanssa, joka on vaativan tuen erityispienryhmä. Pepin 

luokalla on kahdeksan oppilasta, jotka ovat erityisen tuen portaalla opiskelevia oppilaita, joilla 

kaikilla on pidetty oppivelvollisuus, ja jokaisella on henkilökohtainen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma. Oppilaita yhdistää se, että heillä kaikilla on laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja 

toimintakykyhaasteet. Pepin oppilailla on sen lisäksi myös erillisliitäntävammoja, kuten 

näkövammaa ja kuulovammaa. Luokassa on myös oppilas, joka kommunikoi tabletin välityksellä eli 

Pepin koulutusta vastaavalla tavalla eli puhetta korvaavien menetelmien käytöllä.  

 

”Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa 

tarvitsevat lapset ja nuoret, joilla on vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai 

vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Lisäksi tähän ryhmään 

saattaa kuulua kotiopetuksessa olevia lapsia”. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2017.) 

 

Peppi kokee, että haastetta työhön tuo, kun oppilaan huoltajan haastaa opettajaa, jolloin yhteistyö ole 

Pepin mielestä aitoa ja siitä tulee rasitustekijä. Peppi kokee raskaaksi jos, opettajana joutuu 

miettimään todella tarkkaan, miten minkäkin asian ilmaisee. Erityisesti jos kotoa ei tule tarvittava 

tieto, mitä tulisi ottaa huomioon opetuksessa, jolloin oppilaalle tulee haastavaa käytöstä, tulee 
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epävarmuutta ja hankalia käytännön tilanteita. Koronatilanne on myös vaikuttanut opettajan työhön, 

sillä on korona-aikana joutunut olemaan samanaikaisesti lähi- ja etäopettajana.   

 

”Pienet asiat loppujen lopuksi palkitsee työssä ja sitten tietenkin se, että on itse saanu 

olla terveenä ja on ollut koko ajan töitä niin on neki semmosia asioita, mitkä on hyvä 

muistaa. Käytännön pienet onnistumiset arjessa, oppilas oppii esimerkiksi vaikka 

lukemaan, sitä on treenattu neljä vuotta lukutaito tulee sieltä yhtäkkiä tai oppilas oppii 

käyttämään linja-autoa tai jaksaa istua paikallaan tai huomata, että siirtymä välitunnille 

ja sieltä pois on helpompaa, että ei tarvi aikuista koko ajan. Nämä on isoja asioita näitten 

oppilaitten kanssa.” 

 

Peppi näkee ajan niin, että se rytmittää heidän arkea. Aika aikatauluttaa asioita, jotka tapahtuvat 

kronologisessa järjestyksessä, jonka myötä ihmiset luovat omat aikataulunsa elämäänsä. Peppi kokee 

ajan olevan paikallaan, mutta silti jatkuvassa liikkeessä, emmekä voi ajankulkua estää.  

 

”Mutta sitten mä nään ajan tavallaan niinku jos mä katon erityisopettajan näkökulmasta 

niin aika on aika semmonen abstrakti käsite. Tosi vaikea lähteä hallitsemaan ja 

miettimään, että jos ajatellaan että aikakäsitteistä: viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat, 

ne on semmosia konkreettisia, niille aikakäsitteille on selkeä nimitys niillä on selkeä 

paikka ajassa esimerkiksi: meillä on tänään torstaipäivä*viittoen*. Eletään tuota 

toukokuuta *viittoen* ja vuodenaika on kevät, mutta sitten taas, kun me lähetään 

miettimään sitä ajan kulkua että miten se aika kuluu niin sitä on niinku paljon vaikeampi 

hahmottaa.” 

 

Pepille aika merkitsee esimerkiksi tapahtumia, tekemistä, toimintaa, lepoa ja työtä, aika on hänelle 

konkreettisia asioita ja aika merkitsee Pepille paljon. Peppi kertoo hänen kokevan ajan niin, että on 

asioita, jotka tapahtuvat lyhyellä aikavälillä ja asioita, jotka tapahtuvat pitkällä aikavälillä. 

Esimerkiksi Pepin väitöskirja oli oma prosessinsa, mikä ei tapahtunut hetkessä, vaan se vaati aikaa.  

 

”Sun täytyy niinku tavallaan sillon ku sä teet niinku ensimmäisen suunnitelman ja menit 

sinne ohjaajan luokse ja kysyit alatko mun väitöskirjanohjaajaksi. Siitä hetkestä sinne, 

että sä oot siellä niinku väittelemässa ja sulla on vastaväittäjä siellä. Se on aika keskitetty 

ajallinen prosessi, mutta siinä jotenkin siinä on se alku, siinä on se väli ja sit siin on se 

loppu. Niin aika mulle on semmonen prosessi aika monessa asiassa.” 
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On tilanteita, joissa Peppi samaistuu Suurlähettiläiden kappaleeseen Kuka pysäyttäisi kellot ja 

mainitsee kohdan, jossa lauletaan ”kuka voisi kellot seisauttaa”, kun hän kokee, että on hetkiä, joiden 

ei haluaisi loppuvan vaan haluaisi niiden olevan ikuisia. On myös hetkiä, jolloin Peppi haluaisi ajan 

menevän nopeaa. Peppi mainitsee myös, että mitä vanhemmaksi tulee, sitä nopeammin aika menee 

eteenpäin, hän toteaa kuitenkin loppuun:  

 

”Mut mun mielestä niinku aika ja ikä ei korreloi keskenään niitä ei kannata niinku pitää 

samassa käsityksessä ollenkaan.” 

 

Peppi mainitsee erilaisten aikakäsitysten kohdalla erilaiset aikajanat, kuten esimerkiksi 

erityisopetuksen koulutuksen kehitysvaiheet ja historiallisten tapahtumien aikajanat. Aikakäsitysten 

määritteleminen on haastavaa, sillä aika on laaja käsite ja voi pitää sisällään erilaisia tapahtumia ja 

toimintoja, joihin yhteiskunnan prosessit ovat voineet vaikuttaa.  

 

Pepin kaikilla oppilailla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia ja toimintakyvyn haasteita, ja Peppi 

mainitsee, että vaikka nykyään ei ajatella diagnoosikeskeisesti, voidaan todeta kaikilla yhtenäisenä 

nimikkeenä kehitysvammadiagnoosi ja sen lisäksi määritellä erilaisia liitännäisvammoja liittyen 

kehitysvammaisuuteen, kuten sen lisäksi näkövamma. Peppi mainitsee, että hänen luokassaan on 

myös dyspraktinen oppilas, joka ei puhu ollenkaan, ainoastaan yksittäisiä sanoja. Pepillä on 

luokassaan kaksi oppilasta, jotka käyttävät kommunikaation tarvittavia välineitä. On oppilaita, joilla 

on keskittymiseen ja tarkkavaisuuteen liittyviä haasteita, autismiskirjoa ja sen lisäksi erilaisia 

sairauksia kuten astmaa ja sydämeen liittyviä oireita tai häiriöitä. Pepin mukaan nämä diagnoosit 

vaikuttavat oppilaiden ajan hahmottamiseen.  Seuraavaksi esittelen ja pohdin oppilaiden haasteita ja 

erilaisia diagnooseja hiukan tarkemmin, koska ne auttavat ymmärtämään ajan hahmottamisen 

ongelmia, sekä Pepin työssään kohtaamia haasteita.  

 

Tarkkaavaisuuden häiriöt ilmenevät usein jo ennen kouluikää, mikä ilmenee usein motorisena 

ylivilkkautena tai tarkkaamattomuutena. Näistä esimerkkejä ovat attention deficit hyperaticity 

disorder eli yleinen lyhenne AD/HD. Joskus tarkkaavaisuushäiriö voi ilmetä ilman vilkkautta, jolloin 

kyseessä on attention deficit disorder eli ADD. Tarkkaavaisuus häiriöt eivät kuitenkaan muodosta 

yhtenäistä ryhmää, eikä syytä siihen ole saatu vielä tarkkaan selville. (Lyytinen, ym., 2002, s.43.)  

 
AD/HD (engl. attention deficit hyperactivity disorder) on kehityksellinen aivotoiminnan häiriö, joka 

ilmenee jo lapsuudessa ja voi jatkua aikuisikään asti. Usein henkilöllä, jolla on AD/HD, esiintyy sen 



   
 

44 
  

lisäksi myös psykiatrisia tautitiloja ja toimintahäiriöitä. AD/HD esiintyy henkilössä 

tarkkavaisuushäiriönä, ylivilkkautena ja impulsiivisuutena. Diagnosoiminen voi olla haastavaa, sillä 

oireet ovat sellaisia, joita jokaisella joskus on. Diagnoosi voi olla varma vasta, kun oireet ovat olleet 

pitkäaikaisia, täyttävät annetut kriteerit ja ne aiheuttavat selkeitä haittavaikutuksia. (Michelsson, 

2003, s.25.) Vaikka AD/HD oireyhtymä olisi alkanut jo lapsuuden ajoilta ja oireet olisivat olleet jo 

läsnä, niiden ilmaantumisen voimakkuuteen vaikuttavat ympäristötekijät. (Duvfa, ym., 2012, s.35). 

 

Dyspraksia eli motoristen toimintojen koordinaatiohäiriö (Developmental coordination 

disorder (DCD)), tarkoittaa haasteita suorittaa tarkoituksenmukaisia liikkeitä ja liikesarjoja. 

Dyspraksialle ilmeistä on fyysisten liikkeiden heikkeneminen, mikä on aivoviestien välityksessä 

tapahtuva ilmiö ja johtaa siihen, että aivoviestit eivät välity tarkasti kyseiseen kehonosaan. (Farrell, 

2009, s.34.) Liikkeiden heikkous vaikuttaa lapsen jokapäiväiseen elämään (American  psychiatric 

association, 2013, s.257). Dyspraksialle ei ole parannuskeinoa, mutta siihen pyritään kehittämään 

erilaisia selviytymisstrategioita, joita voidaan tukea fysioterapian, puheterapian, psykologisen 

koulutuksen ja psykomotorisen hoidon avulla.  

 

Fyysisten ilmenemisten lisäksi dyspraksia vaikuttaa henkilön muistiin, erityisesti työmuistiin. 

(Alloway, ym., 2009).  Henkilö, jolla on todettu dyspraksia, voi kokea haasteita kommunikaatiossa 

ja erityisesti silloin, kun pitäisi tuottaa jokin kirjallinen tuotos. (Lewis, 2004, s.150) Vaikka 

dyspraktisella on lyhytaikainen muisti, on kuitenkin todettu, ettei se vaikuta pitkäaikaiseen muistiin. 

(Biggs, 2005). Dyspraktinen henkilö hyötyy rakenteellisesta ympäristöstä, missä rutiinit toistuvat, 

minkä myötä haasteet aikataulun ympärillä minimoituvat, ja näin ollen henkilö pystyy kehittämään 

tekniikoita harjoittamaan pitkäaikaismuistiaan (Biggs, 2005). 

 

Kehitysvamman lisäksi yhteinen tekijä kaikilla Pepin luokassa on pidennetty oppivelvollisuus. 

Seitsemän oppilasta opiskelee oppiainejakoisesti ja yksi opiskelee toiminta-alueittain. Haasteita ei 

ilmene ainoastaan kognitiivisessa oppimisessa, vaan sen lisäksi tarvitaan tukea sekä sosiaalisissa 

taidoissa että arki/elämäntaidoissa. Näihin sisältyvät tunne-elämän asiat ja käyttäytymisen haasteet, 

joita on monenlaisia. Peppi toteaa vielä loppuun, että kun kyseessä ovat vielä yläkouluikäiset niin 

murre näyttelee myös omaa rooliaan kehityksessä ja että jokaisella oppilaalla on omat vahvuutensa. 

 

Pepin luokassa on selkokieliset oppimateriaalit, kaikille on yksilöllistetyt oppimateriaalit ja lisäksi 

Peppi tekee paljon materiaaleja itse. Luokassa käytetään puhetta tukevia ja korvaavia 

kommunikaatiomenetelmiä, kuten viittomakieltä päivittäin. Peppi käyttää apuvälineenä kuvia ja 
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lukutelevisioita, sekä ristiriitatilanteiden selvittämiseen sosiaalisia tarinoita. Oppilas, joka käyttää 

lukutelevisiota, käyttää sen lisäksi myös kommunikaatiotablettia matematiikassa. Lisäksi löytyy 

erilaisia välineitä, kuten lukuviivoitin, -100 taulukko, nystyräpalloja ja timer-kelloja. 

 

Oppiminen luokassa tapahtuu yksilöllisten tavoitteiden kautta. Peppi toteaa, ettei luokassa ole 

kovinkaan monta tuntia, jolloin kaikki tekisivät samaa asiaa yhtä aikaa. Kuvataiteen ja 

liikunnantunnit saattavat olla sellaisia, että voidaan tehdä samaa asiaa yhdessä. Matematiikassa on 

aina kahdeksan oppilasta, jolloin luokassa on kaksi tai kolme erilaista kokoonpanoa. Oppilaiden 

opetus ei ole ikätasoon sidonnainen, vaan opetus pohjautuu siihen, mikä on oppilaan taitotaso. Peppi 

on luonut neljä oppiainekokonaisuutta, joiden avulla hän opettaa lukuvuoden läpi. Suunnitelman 

Peppi luo syksyllä, johon hän panostaa ajallisesti hyvin paljon. Luokassa edetään sen mukaisesti ja 

katsotaan ja otetaan huomioon samalla oppilaan yksilölliset tarpeet. Pepin luokka on hyvin 

moniaistinen, ja luokassa pyritään hyödyntämään kaikki aistit.  

 

Aistien hyödyntäminen opetuksessa on tärkeää, ja on todettu, että on erilaisia oppimistyylejä, jotka 

pohjautuvat eri aistien hyödyntämiseen. Visuaalinen oppiminen tapahtuu näkemisen ja katselemisen 

kautta, auditiivinen oppija oppii kuulemisen kautta ja näin ollen kuuloaisti on herkimmillään 

oppimisen suhteen. Näiden lisäksi on myös kinesteettinen oppija, joka oppii parhaiten kokemuksen 

kautta. (Koskinen, & Hautaluoma, 2009, s.13.)  

 

Visuaalinen oppija oppii näkemällä, katsomalla ja lukemalla. Hänen kohdallaan tärkeitä on kuvat, 

värit, tekstit ja asioiden ulkonäkö ja niiden muodostamat kokonaisuudet. Oppiminen tapahtuu usein 

tekemällä muistiinpanoja ja käsittelemällä opittuja asioita mielikuvina. Visuaalinen oppija vaatii 

kokonaiskuvan muodostamisen ennen kuin pystyy yhdistämään siihen yksityiskohtia. Oppijana hän 

hyötyy, kun työnohjeet annetaan kuviin tai muuhun havaintomateriaaliin liitettynä. Kuvalliset ja 

kirjalliset ohjeet ovat hyödyllisiä, sillä silloin visuaalinen oppija hyödyntää työntekovaiheessa omaa 

hyvää kuvamuistiaan. (Koskinen, & Hautaluoma, 2009, s.13.) 

 

Auditiivinen oppija hyödyntää omaa kuulemista ja kuuloaistiaan. Oppijana hän kiinnittää huomiota 

ympärillä kuuluviin keskusteluihin ja ääniin. Auditiivinen oppija nauttii ja hyötyy vuoropuheluista ja 

asioiden selittämisestä. Auditiivisen oppijan oppimisen kannalta on tärkeää, että puhutaan selvästi ja 

puhuessa pyritään pitämään puhe eläväisenä. Auditiivisen oppijan on parempi keskittyä kuulemaansa 

sen sijaan, että kirjaisi muistiinpanoja, jolloin kuuleminen herpaantuu. Auditiivinen oppija hyötyy 

myös keskustelusta, asioiden kyselystä, toistamisesta ja asioista pohtimisesta. Osalla auditiivisista 
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oppijoista myös rytmit tai äänet helpottavat oppimista ja keskittymistä, mutta toisilla ylimääräiset 

äänet voivat vaikuttaa myös häiritsevästi. (Koskinen, & Hautaluoma, 2009, s.13-15.) 

 

Kinesteettinen oppija oppii parhaiten kokemalla ja tunnustelemalla, kun pääsee itse tekemään, 

testaamaan ja liikkumaan. Oppijalle on tärkeää, miltä jokin esine, asia tai työväline tuntuu. 

Oppimisvaiheessa on myös tärkeää, että oppimisympäristö tuntuu miellyttävältä. Kinesteettinen 

oppija oppii parhaiten, kun pääsee hyödyntämään kehonliikkeitä, tekemään käsillä ja osallistumaan 

oppimistilanteisiin. Kinesteettinen oppija hahmottaa opettavan tarkoitukset eleiden, ilmeiden ja 

liikkeiden kautta. Huomio kiinnittyy usein esimerkiksi siihen, miten opetustilanteessa kerrotaan asia 

ja tukeutuu oppimistilanteissa syntyneitten kokemusten palauttamiseen; kinesteettinen oppija pyrkii 

paaluttamaan mieleen, miltä kyseinen asia tuntui ja millainen tunnelma tilanteeseen liittyi. 

Työnohjeet kinesteettisen oppijan kohdalla on hyvä nivota käytäntöön. Kinesteettisen oppijan 

kohdalla olisi hyvä välttää paikallaan olemista uutta asiaa opetellessa. Liikkuessa uusi opeteltava asia 

jää paremmin mieleen ja edistää asioiden muistamista. Esimerkiksi käveleminen edesauttaa 

kinesteettisen oppijan oppimista. (Koskinen, & Hautaluoma, 2009, s.15.) 

 

”…luonnollisesti kun mulla on niitä oppilaita, joiden vahva oppimiskanava on 

visuaalinen eli näkemällä oppivat, muutama ehkä auditiivinen ja sitten aika moni, lähes 

kaikki, että learning by doing-–tekemällä oppiminen ja toiminnalliset opetusmenetelmät 

ne on mulla tässä on keskiössä.”  

 

Pepin luokassa on todella paljon toiminnallisia menetelmiä ja päivittäin on toiminnallista oppimista. 

Akateemisten taitojen lisäksi painotetaan todella paljon, että toimintakykyjä, omatoimisuutta ja 

tekemistä vahvistetaan, ja näihin käytetään paljon aikaa. Pepin luokka liikkuu myös todella paljon ja 

koronastakin huolimatta luokka on päässyt liikkumaan, käyttämään kirjastoa ja tekemään yhteistyötä 

seurakunnan kanssa, kuten jokasyksyinen leirikoulu. Myös keväällä tehdään jonkinlainen retki. 

Retkien aikana harjoitellaan kotoa irtautumista ja erilaisia toimia, kuten aamutoimia, miten pakataan 

oma laukku, miten huolehdit itsestä, siivotaan ja muita arkielämäntaitoja.  

 

”Ja pitää muistaa, että enhän mää tätä yksin tee, mulla on kaks ohjaajaa mun luokassa. 

Se pitää muistaa, ettei tätä yksin tehdä.” 

 

Peppi kuvaa ajanhahmottamisen haastavana ajan abstraktin käsitteen vuoksi ja sen vuoksi kokee, että 

se tulisi opettaa niin, että oppilaalla olisi siihen tarttumapinta. Tarttumapintana toimisi oppilaalle 
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jokin tärkeä ja merkityksellinen asia, minkä voisi jollain tavalla konkretisoida. Peppi kokee, että 

haasteena on, esimerkiksi kellonaikojen opetteleminen, sillä sitä ei voi opettaa mekaanisesti. 

Esimerkiksi viikonpäivät oppilas pystyy opettelemaan mekaanisesti. Viikonpäivien kohdalla 

visuaalisuus säilyy ja oppilas voi nähdä kalenterista, että siellä lukee maanantai. Vaikka oppilaalla ei 

olisi mitään käsitystä, mitä se tarkoittaa, päivällä on kuitenkin selkeä nimi. Kun kyse on kellonajoista, 

ei kyseessä olekaan niin selkeä tilanne.  

 

”Niihin asioihin, jotka ovat oppilaille tärkeitä tai merkityksellisiä tai sitten, että niitä 

on mahollista jollain tavalla konkretisoida. Mutta ne haasteet tulee siinä, esimerkiksi 

että kellonaikojen opetteleminen, että ku kelloa ei voi ihan niinku mekaanisesti opetella, 

viikonpäivät sä pystyt mekaanisesti opettelemaan, että maanantaina on aina maanantai 

ja tiistaina aina tiistai ja keskiviikkona keskiviikko ja se on sillä tavalla, että se perustuu 

niinku visuaalisen muistiin. Sä näät, että meillä on kalenterissa maanantai 

maanantaipäivä, vaikka meillä ei ois mitään käsitystä mitä se tarkoittaa, mutta sillä 

päivällä on selkeä nimi. Mutta sitten jos me aletaan puhua kellonajoista ja 

aikakäsitteistä, niin se ei enää ookkaan sillä tavalla konkreettisesti, kello voi olla 

aamulla seitsemän tai se voi olla illalla seitsemän” 

 

Peppi toteaa, että ainoa tapa ajan ymmärtämisen ja hahmottamisen tukemiseen on luoda säännöllinen 

rytmi, missä lapsi herää aina samaan aikaan, jolloin lapsi oppii rytmin kautta toimimaan. Peppi 

kertoo, että hänen luokastaan ja tämän tason oppilaista harva oppii ymmärtämään aikakäsitettä. 

Esimerkiksi tilanne, jossa oppilaalle kerrotaan, että heillä on vapaa-aikaa kahdesta neljään, on 

kehitysvammaiselle lapselle tai nuorelle äärimmäisen haastava ymmärtää. Lapselle tai nuorelle tulee 

avata, milloin vapaa aika loppuu esimerkiksi kuvalla, timerilla tai laittamalla puhelimeen joku herätys 

tai muistus, jotta hän tietää, milloin tilanne päättyy.  

 

Peppi kertoo ja näyttää, millainen on heidän luokkansa kalenteri ja miten hänen luokassaan tuetaan 

ajanhallintaa ja ajanhahmottamista. He käyvät joka päivä läpi monesko päivä, mikä kuukausi, 

vuodenaika ja vuosi on, ja kaikki käydään läpi myös englanniksi sekä viittoen. Päiville on myös omat 

värikoodinsa, mikä on Kehitysvammaliiton kehittämä systeemi. Pepin luokan oppilaat oppivat todella 

hyvin kalenterin avulla, ja näin ollen muodostavat omaa aikakäsitystään, mikä on samalla myös 

tärkeä rutiini päivässä.  
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Matematiikan toisessa jaksossa Peppi kävi oppilaittensa kanssa läpi kellonaikoja ja sen kautta 

tarkemmin aikakäsityksiä. Oppilaiden kanssa tulee olla ajan suhteen todella konkreettinen ja 

opetettava asia tulee liittää johonkin arjen asiaan ja opetella sen kautta kellonaikoja.  Peppi kertoo, 

että hänen mielestään kellon opettelu lähtee siitä, että lapsi ymmärtää vuorokaudenajat, milloin on 

aamu, päivä, ilta tai yö. Vuorokauden ympärille oppilas pystyy konkretisoimaan kellonaikoja omien 

rutiiniensa ympärille, on se sitten televisio-ohjelma, linja-autolla kulkeminen tai jokin muu oppilaalle 

tuttu ja toistuva asia. Toistuvan viikkorutiinin ympärille pystyy hakemaan eri aikojen merkityksiä, 

joita pystyy hyödyntämään erilaisissa paperitehtävissä. Esimerkiksi Pepin luokassa on kellokirja, ja 

sen lisäksi luokassa on Kehitysvammaliiton kirjamateriaali nimeltä Päivänselvää. 

 

Puhuttaessa selkokielestä tarkoitetaan, sillä yleiskieltä, joka on muotoiltu helpommin ja sen sisältöä 

ja rakennetta on tietoisesti muokattu. Selkokieli on suunnattu lukijalle, jonka on vaikea ymmärtää 

yleiskieltä. Selkokieltä on kehitetty Suomessa 1970-luvulta asti. Selkokielellä on pyritty 

vaikuttamaan tasa-arvoon ja tasavertaisuuteen ja tämän myötä tarjoamaan erityisryhmille tietoa ja 

elämyksiä heille sopivalla tavalla. Selkokielen määritelmä on yleiskielen määritelmä, jolla 

tarkoitetaan yhteistä kielimuotoa eri ikä- ja ammattiryhmille, joka käyttää yleisesti tuttua sanastoa, 

muotoasettelu on kirjakielen tapojen mukaista ja lauserakenteeltaan yksikertaista. Yleiskieleen 

kuuluu osittain kielen selkeyteen liittyviä viittauksia, mutta kuitenkin voidaan ajatella selkokielen 

olevan vielä helpommin ymmärrettävää. (Saarnio, 3/2002.) 

 

Muun muassa tunnin pilkkominen sekunneiksi on todella vaikeaa, ja sen vuoksi opettajan tulee 

miettiä, mikä juuri tämän oppilaan kohdalla on se taso, mistä lähdetään käsittelemään erilaisia 

aikakäsityksiä. Peppi kertoo, että jotkut oppilaat hänen luokassaan oppivat tunnistamaan kuluvan 

päivän, päivämäärän, kuukausia ja toisten oppilaiden kanssa harjoitellaan kellonaikoja ja ajankulkua.  

Peppi mainitsee vielä ajan strukturoinnin, eli mitä tapahtuu ensin ja mitä sen jälkeen, eli syy-

seuraussuhteet. Peppi kokee tärkeäksi, että oppilas ymmärtää, että kaikille asioille on jokin seuraus, 

eikä ainoastaan käyttäytymisessä vaan myös ajan käsityksessä. Esimerkiksi jos ollaan lähdössä 

luokkaretkelle kahden viikon kuluttua ja oppilaat kysyvät, milloin lähdetään, niin jokaiselle oppilaalle 

on tehty omakalenteri, vähän erilainen riippuen oppilaan tasosta, josta oppilas voi havainnoida 

päivien kulun rastittamalla päiviä. Opetuksessa käytetään myös timer-kelloja, jotka jaksottavat 

työnteon. Peppi kuitenkin toteaa, että timer-kello toimii joidenkin oppilaitten kanssa, kun taas 

joillekin se ei sovi yhtään niin kuin monen muunkin asian suhteen. Peppi kokee tärkeäksi, että 

jokaiselle oppilaalle syntyisi sisäinen tapa, jolla pystyisi kontrolloimaan ajan ymmärtämistä, ettei aina 
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tarvitsisi olla joku ulkopuolinen apu, sillä ulkopuolinen apuväline on oppimisen kannalta hyvin 

lyhytkestoista ja sillä ei tule niin pysyviä tuloksia.  

 

Peppi kertoo, että ajan ymmärtäminen ja siitä oppiminen on hyvin yksilöllistä. 

”Se on niin yksilöllistä jolleki on tosi tärkeetä, että hän oppii ymmärtämään, että 

viikossa on seitsemän päivää ja kuukausille on omat nimet ja vuorokauden ajoille on 

omat nimet. [Ajanhahmottamista] ei voi sillee yleismaailmallisesti määritellä, mutta 

semmoset aikakäsitteet, mitä [oppilas] itse aktiivisesti käyttää arjessa, semmoset 

aikakäsitteet mun mielestä on tärkeä asia opettaa. Jollekin se voi olla kuluva päivä. 

Jollakin se voi olla, että hän muistaa milloin hän on syntynyt, oman syntymäaikansa. 

Tai tärkeitten tapahtumien hallinta, että sekin voi olla jollekin tärkeetä. Jotkut taas 

sitten oppii kellonajat ja oppii käyttämään kelloa ja katsomaan kellosta, milloin pitää 

lähteä ja tekemään asioita. Sitä ei kuitenkaan voi yleismaallisesta määritellä vaan se 

tarve niitten minkälaisia käsitteitä se lapsi tai nuori siellä arjessa tarvitsee. Se riippuu 

aina siitä, että minkälaisessa kontekstissa se on, missä lapsi on ja missä lapsi elää.” 

 

Peppi näkee ajan merkityksen koulussa niin, että se rytmittää koulupäivää, ja näin ollen luo 

koulupäivälle struktuurin. Heidän luokallaan koulupäivä alkaa tiettynä aikana ja koulupäivät 

päättyvät tiettynä aikana, mikä on jo lähtökohtana kehitysvammaisille todella tärkeää. Peppi 

kuitenkin kokee, että opetus ei ole sidottu esimerkiksi 60 minuutin oppituntiin. Heidän luokassaan 

voidaan käyttää enemmän aikaa, jos tilanne sen vaatii. Esimerkiksi vaikka lukujärjestyksessä lukisi 

matematiikka, voidaan jatkaa kuvataiteen tuntia, jos oppilailla on motivaatiota siihen. Pienryhmässä 

aika ei määrittele, kuinka paljon aikaa menee tiettyyn asiaan, vaan se luo päivälle struktuurin. 

Esimerkiksi struktuurina luokassa on ruokailemaan meneminen varttia vaille yksitoista. Oppilaat 

tietävät, milloin mennään, sillä päivittäin toimitaan samalla tavalla. Opiskelun rytmittämisen lisäksi 

aika näkyy myös lomissa ja juhlapäivissä, jotka rytmittävät kouluvuotta ja lukuvuoden kiertoa. 

 

”Opetuksen suhteen mä en mieti, että tähän matematiikkaan käytän niin ja niin monta 

tuntia käytän siihen sen ajan mikä on tarpeellista riittävä.” 

 

Peppi kokee, että erilaisia aikakäsityksiä pystyy hyödyntämään koulussa, esimerkiksi syklistä 

aikakäsitettä. Peppi itse käyttää vuodenkiertoa osana omaa opetustaan, kuten liikunnan opetuksessa. 

Opetuksessa hän enemmin seuraa, millainen sää ulkona on kuin että menisi täysin kaupungin 

liikuntasuunnitelman mukaan. Peppi on mieluummin oppilaiden kanssa ulkona, kun on mukavat 
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ilmat, vaikka on myös tilanteita, jolloin ollaan ulkona säästä riippumatta. Samoin myös erilaiset 

oppisisällöt, kuten biologia, maantieto, fysiikka ja kemia, voivat olla hyvin toiminnallisia. Peppi 

mainitsee myös ympäristöopin, missä luonnonkiertoajattelua voi hyödyntää ja ainetta voidaan opettaa 

erilaisten ilmiöiden äärellä. Sen vuoksi Peppi suorittaa tietyt opetukset tiettyinä vuodenaikoina.  

 

”Samaten uskonnossa ja historiassa ja keskeiset tämmöset merkkihenkilöt, sillä tavalla 

se ajankierto tulee opetuksessa esille.” 

 

Peppi koki, ettei ajankulkua voinut estää, mutta kuitenkin kaikelle pystyi antamaan enemmän aikaa. 

Kuten Peppi ajatteli myös opetuksen suhteen, opetettavaan asiaan käytetään niin paljoin aikaa kuin 

siihen on tarve.  
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5.5. Ajan merkitys neljän opettajan tarinoissa  
 

Lotan, Ronjan, Marikin ja Pepin tarinat antavat kuvan siitä, millaista arki erityisluokassa on ja 

minkälaisia haasteita se pitää sisällään erityisesti ajan suhteen ja millaisia tukikeinoja ajan 

hahmottamiseen on. Jokaisen erityisopettajan tarina on yksilöllinen kurkistus heidän maailmaansa ja 

näyttää kuinka he kehittävät itseään työssään päivittäin. Opettajien kertomusten kautta pääsemme 

näkemään, miten ajalle annetaan erilaisia merkityksiä ja miten opettajien kertomuksissa on nähtävissä 

erilaisia aikakäsityksiä.  

 

Lotalle aika oli tärkeässä roolissa hänen omassa elämässään. Hän koki ajan kulkevan aina eteenpäin. 

Aika loi Lotalle turvaa, varmuutta ja rentoutta työelämässä. Lotta koki, että aikaa oli aina, jos tilanteet 

vain suunnitteli hyvin. Hänen näkemyksensä oli, ettei hoputtaminen edistänyt asioita ja näin ollen oli 

tärkeää, että kiireettömyys toteutui myös hänen luokassaan. Kalenterit ja kellonajat olivat Lotalle 

mieleisiä ja ne loivat myös turvaa. Voidaan ajatella Lotan aikakäsityksen olevan osittain 

multiaktiivista, sillä hän koki, että ajankulkuun pystyi vaikuttamaan. Pääasiassa Lotta näki ajan 

monokronisena, jossa aika kulkee lineaarisesti yhtenä aikana, jossa suunta on aina eteenpäin luoden 

menneen ajan, nykyisen ja tulevan. (Samovar, ym., 2015, s. 313–314.)  

Ronjalle aika työssä oli asia, mikä aiheutti kiirettä ja paineita. Ronja oli todennut pitkällä työurallaan 

sen, että työtä helpottaa pitkäjänteisyys, sillä työn tulos voi olla havaittavissa vuosien jälkeen. Näin 

ollen Ronja näki opettajan työssä kaksi eri puolta: kiireen ja ajan antamisen. Ronja pyrkii elämässään 

siihen, että hän antaa aikaa asioille, jotka ovat hänelle mukavia.  Koulussa Ronja kokee ajan menevän 

syklisesti, esimerkiksi vuodenajat ja kalenterit määrittelevät koululiikunnan ja juhlapyhät (Helman, 

2005, 3). Mutta kun kyseessä oli esimerkiksi koulutehtävien tekeminen ja jonkun asian lopettaminen, 

aikakäsityksenä korostui lineaarinen ajattelu, jossa tietty asia alkoi ja sen päättyminen oli tarkkaa, 

eikä aikaa kuulunut venyttää (Helman, 2005, s.1). 

Marikki totesi omassa haastattelussaan, että kun on mukavaa, aika menee nopeammin. Marikille 

oppilaiden kanssa jaettu aika oli mieluista ja hänen mielestään olisi helpompaa, jos opetustyöhön ei 

liittyisi myös byrokraattiset tehtävät. Marikille aika oli aikatauluttamista ja jakamista. Aika liikkui 

luokassa kalenterien ja päiväjärjestysten kautta, joista pystyy toteamaan ajankäsityksen olevan 

pääsääntöisesti kalenterillista ja reaktiivista.  

Pepin kohdalla aika oli paikallaan oleva asia, mutta samaan aikaan jatkuvassa liikkeessä, minkä 

kulkuun emme voi vaikuttaa. Peppi näki opettajana, että aika oli oppilaille hyvin abstrakti käsite, mitä 
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Peppi pyrki konkretisoimaan oppilaille erilaisten kokemusten kautta, minkä kautta aika sai 

henkilökohtaisen merkityksen. Pepille aika tarkoitti konkreettisia asioita ja erilaisia prosesseja. 

Opetuksessa Peppi koki tärkeäksi, että jokin asia opitaan, kun siihen käytetään sen verran aikaa, mikä 

siihen on tarpeellista käyttää.  

 

5.6. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Kertomuksia tutkitaan monista syistä. Kertominen tuottaa omalaisensa tietämisen muodon, joka 

auttaa ymmärtämään elämän ajallisuuden. Kertomusten kautta ihminen pystyy jäsentämään erilaisia 

identiteettejä ja niiden kautta pääse myös menneisyyden äärelle. Kertomisen keskiössä on 

kommunikaatio ihmisten välillä. Kommunikaation kautta jaetaan erilaisia kokemuksia ja tämän 

kautta rakennetaan myös luottamusta. Kertomus voidaan nähdä subjektiivisena totuutena, mutta tulee 

kuitenkin ymmärtää, ettei se ole yksilön luoma asia, vaan se koostuu erilaisten yhtälöiden kautta, 

kuten kulttuurisesti jaettujen ja perinteiden myötä. Jopa puhuttaessa yksilön yksityisistä 

kokemuksista ja muistoista kertominen värittyy kertojan kulttuurin kautta. Sen vuoksi myös 

kertomuksellisessa tutkimuksessa tulee ottaa huomioon kulttuuriset jäsentelyt, jotka esiintyvät 

kertomuksissa. Sen kautta voidaan avata kertomusten sekä yksilöllisiä että subjektiivisia merkityksiä. 

(Hyvärinen, 2006.) 

 

Heikkinen  (2015, s. 163) huomauttaa, että kerronnallisen tutkimuksen luotettavuus perustuu 

tulkintaan ja myös konstruktiiviseen lähestymistapaan. Tutkijan roolissa on tärkeää osata arvioida 

myös aineiston keruuta ja analyysiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 140–141). Tutkimukseni aineisto 

rakentui haastateltavien ja itseni välisessä viestinnässä, joka tapahtui kerronnallisen haastattelun 

kautta. Haastattelin ensimmäistä kertaa, joten koin oloni alkuun hieman vaikeaksi, sillä halusin pitää 

haastattelun mahdollisimman vapaana haastateltavan vastausten suhteen, jotta jokaisen oma persoona 

näkyisi ja näin ollen myös tulokset olisivat mahdollisimman aitoja ja autenttisia.  

 

Tutkimuksessa olen kiinnittänyt myös tarkkaa huomiota siihen, että tutkittavien anonymiteetti säilyi  

ja että aineistoa on käsitelty luottamuksellisesti. Kirjottaessani olen varmistanut, että opettajien 

kertomukset näyttäytyvät myönteisessä valossa niin, ettei tutkimus aiheita harmillisia seurauksia 

siihen osallistuneille opettajille.  
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Hännisen mukaan (2015, s. 181) tutkimuksen eettinen arvokkuus perustuu ihmisen ominaislaadun 

kunnioittamiseen. Halusin tutkimuksestani mahdollisimman eettisen, minkä vuoksi haluaisin, että 

lukija ottaisi huomioon lukiessaan, että puhuessani esimerkiksi kulttuurisista aikakäsityksistä, olen 

käyttänyt tarkkaan lähteitä ja pyrkinyt siihen, etten tiedollani loukkaisi ketään. On tärkeää muistaa, 

että mikään aikakäsitys ei ole joko–tai yhtälö vaan sen välillä tapahtuvia variaatioita, joita voi 

tapahtua  myös kulttuurin sisällä. Tutkimukseni tärkein tehtävä on kertoa, että on olemassa erilaisia 

aikakäsityksiä ja niiden olemassaolo on hyvä tiedostaa. Henkilön tausta ei ole tärkeä näissä 

tilanteissa, vaan on tärkeä tietää, miltä henkilöstä tuntuu ja kuinka hän asiat kokee ja tässä tapauksessa 

millaisena hän kokee ajan. Samalla tavalla haluan korostaa myös sitä, ettei erityslastenkaan osalta ole 

tiettyä diagnoosia, joka määrittäisi lapsen tavan kokea aikaa. Eri diagnoosit voivat auttaa muita 

ympärillä olevia ja henkilöä itseään toteamaan ajan käsityksen haasteet, mutta jokaisen tulee muistaa, 

että jokaisen diagnoosin takana on aina yksilö.  
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6. Pohdinta 
 

Tutkielmani aihe on minulle henkilökohtaisesti tärkeä ja sen voi ajatella jopa olevan yksi syy, miksi 

halusin opettajaksi ja kenties yksi syy sille, että menestyin opettajankoulutuksen 

soveltuvuuskokeessa, jossa kerroin aiheesta ja miten olin kokenut sen ensimmäisessä työkokeilussani 

erityiskoulussa. Aika näyttäytyi hyvin merkityksellisenä ensimmäisinä työvuosinani ja se on ollut 

aihe, mikä on mietityttänyt minua jo lapsesta asti, sillä olen kahden kulttuurin kasvattama, minkä 

vuoksi aika oli hyvin vaikea asia hahmottaa. Ihmisten ja kulttuurien välillä oli suuria eroja, mitkä 

aiheuttivat osittain hämmennystä. Koin erityiskouluun tullessa, että oppilaissa oli joitain samaa kuin 

minussa, hämmennystä aikaa kohtaan. Tutkimuksen avulla sain avarrettua myös omaa näkemystäni 

ajasta ja opin, että keinoja sen hahmottamiseen on monia. Toivon, että tämä tutkimus auttaa myös 

muita minunkaltaisia tai täysin minusta poikkeavia, avartamaan näkemyksiään ajasta. Seuraavissa 

kappaleissa vastaan vielä lyhyesti tutkimuskysymyksiini ja pohdin miten tutkimusta voisi hyödyntää 

muissa tutkimuksissa.  

 
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni, ”Millaisena aika näyttäytyy luokkahuoneessa ja opettajien 
kertomuksissa?”, vastaisin ajan näkyvän luokkahuoneissa hyvin monipuolisesti eri tukikeinojen 

kautta, kuten kellojen määrässä, kalentereissa, päiväjärjestyksissä, timer-kelloissa, erilaisissa 

jonojärjestelmissä ja oppilaiden toiminnoissa ja oppitunneissa. Aika saattoi olla hyvin abstrakti 

käsite, mutta erilaiset tavat tuoda aikaa esille tekivät ajasta näkyvämmän. Aika luokassa ja koulussa 

vei arkea eteenpäin ja sen vuoksi oli tärkeä tekijä, mutta erityislasten kanssa aika oli venytettävissä 

oppilaan sitä tarvittaessa. Kiire ei ollut läsnä luokkahuoneissa ja moni asia tarvitsi aikaa. 

Kehittyminen ja onnistumiset saattoivat olla saavutettavissa pitkällä aikavälillä, ja sen vuoksi 

kärsivällisyys oli ajan ystävä, erityisopettajien kohdalla.  

 

Opettajien näkemykset ajasta olivat yksilöllisiä ja aikaa koettiin eri tavoin, vaikka opetuksessa 

opettajat toimivat hyvin samalla tavoin ajan hahmottamisen suhteen. Osa opettajista koki opettajan 

työssä kiirettä ja, että opetus oli sidottu aikaan, kun taas osa haastateltavista koki ajan antavan 

struktuuria ja tukea.   

 

Kun tutkimuksessani kyseessä olivat koulut, joissa oli myös yleispuolen luokkia, erityisluokka eteni 

usein oman aikataulun mukaan, miten heille sopi. Erityiskoulujen kohdalla muutokset koko koulun 

kesken olivat helpompia, sillä pieniä yksiköitä oli helpompi kontrolloida ja tehdä yhteisiä muutoksia.  
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Ruokailut ja välitunnit olivat vakioita, jotka rytmittivät jokaisen haastateltavan erityisopettajan 

luokan kouluarkea. 

Luokkahuoneessa aika näyttäytyi hyvin samankaltaisesti erilaisten aikaa kuvaavien ja hahmottavien 

tekijöiden kautta, kuten erilaiset kellot, kalenterit ja päiväjärjestykset. Aika näyttäytyi opettajien 

puheessa, kehonkielessä ja viittomakielessä. Aika oli läsnä luokassa usealla eri tavalla, mutta 

pääasiassa arkena ja kaikkien kohdalla toistuvissa rutiineissa. Aika luokassa jakoi myös oppilaiden 

käsityksiä koulupäivistä. Osalle oppilaista koulupäivien kulku oli hyvin selkeä.  Oppilas tiesi tarkkaan 

mitä oppiaineita sinä päivänä oli tai mitä tapahtui seuraavaksi. Toisaalta taas oli sellaisiakin oppilaita, 

joille koulupäivä saattoi pitää sisällään ruokailun ja muu ohjelma oli oppilaalle epäselvää.  

Toisen kysymyksen, ”Millaisena opettajat näkevät oppilaiden ajan hahmottamisen haasteet?”, 

vastaus liittyy erityisesti oppilaiden kehitykseen tai taitotasoon. Ajan hahmottaminen oli hyvin 

yksilöllistä, josta seurasi opettajan työmäärän lisääntyminen, koska opettajan tuli huomioida useampi 

tekijä opetuksessa ja sen suunnittelussa.    

Haasteet olivat haastateltavien kesken hieman poikkeavia, vaikka toisaalta myös hyvin 

samankaltaisia. Haasteiden kohdalla yksi asia kuitenkin toistui kaikilla: viikonpäivien, kuukausien, 

vuodenaikojen ja kellonaikojen opettelun tärkeys. Ylipäätään oppilaiden yksilöllisyys ja erilaisuus 

tuotti haasteita, mikä johti siihen, että opettajan piti miettiä paljon erilaisia oppimistyylejä. Kuten 

muissakin tapauksissa kaikki ihmiset eroavat toisistaan oppijoina. Jokaisella on oma tapansa käsitellä 

ja vastaanottaa tietoa erilaisissa tilanteissa. Oppimistyylit eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, 

vaan ihmisellä ja tässä tilanteessa oppilaalla voi olla useampi osa-alue, jossa hän on vahva. 

(Koskinen, & Hautaluoma, 2009, s.11.) 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen: ”Millaisia näkemyksiä opettajilla on keinoista parantaa 

oppilaiden ajan hahmottamista?” tuloksena ilmeni esimerkiksi, että haastateltavat olivat tehneet 

oppisympäristöistä hyvin samankaltaisia, vaikka haasteet koettiinkin hieman erilaiseksi. Tukikeinot 

oppilaiden ajan hahmottamisen parantamiseksi yhdistivät eniten haastateltavien vastauksia. Jokainen 

koki tärkeäksi toistuvat rutiinit ja visuaaliset tavat hahmottaa aikaa, kuten päiväjärjestys, päivämäärän 

päivittäinen merkkaaminen, viikonpäivät ja kuukaudet jatkuvasti esillä luokan seinällä ja 

seinäkalenteri. Jokaisella erityisopettajalla oli luokassaan ohjaaja, ja opettajat korostivat heidän 

tärkeyttään luokassaan. Myös jokaisella oppilaalla oli oma HOJKS, henkilökohtainen opetuksen 

järjestämistä koskeva suunnitelma, joka toi mahdollisuuden joustaa opetuksessa ja antoi aikaa 

oppimiseen. Jokainen opettajista varmisti, omalla tyylillään, että jokainen oppilas ehti oppimaan 
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asian ennen kuin siirryttiin seuraavaan aiheeseen. Kaikkeen toimintaan annettiin tarvittava määrä 

aikaa ja kaikki pysyivät mukana tavalla tai toisella, kukaan ei jäänyt yksin, mikä on mielestäni 

tärkeintä.  

 

Tutkimukseni myötä olen todennut kuinka tärkeää olisi, että ajan yhteyttä oppimiseen tutkittaisiin 

enemmän, jotta opettajille voitaisiin järjestää koulutuksia tai jopa lisätä kursseja tai ainakin aiheeseen 

liittyviä sisältöjä opettajankoulutukseen. Näin jokainen opettaja tai opettajaksi opiskeleva pääsisi 

tutkimaan omaa suhtautumista aikaan ja näin ollen jakamaan erilaisia käsityksiä yhdessä. Ajan 

monimuotoisuuden valjetessa opettaja oppii ottamaan huomioon erilaiset oppijat kun kyseessä on 

erilaiset ajan käsitykset ja ajan hahmottaminen.   

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat henkilön 

ajanhahmottamiseen. Onko kyseessä ensisijaisesti kulttuurinen, neurologinen, temperamenttinen vai 

jokin muu tekijä ja tämän tiedon avulla olisi kiinnostavaa ottaa selville, kuinka aikakäsitys vaikuttaa 

oppimiseen ja voidaanko erilaisten oppijoiden kohdalla käyttää erilaisia tukikeinoja. Olisi myös 

mielenkiintoista tietää, olisiko tutkimuksen tulos ollut erilainen, jos tutkimuksessa olisi ollut 

haastateltavana opettajia eri kulttuuritaustoista.  Aikaan ja sen hahmottamiseen liittyvä tutkimus, 

johon osallistuisi mahdollisimman erilaisen kulttuurisen taustan omaavia opettajia, olisi siis myös 

todella mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.  

 

Tutkimukseni tarkoitus oli saada selville opettajien kertomusten kautta, millaisia haasteita oppilailla 

oli ajan suhteen ja mitä keinoja opettajat käyttävät siihen. Tutkimuksessani tuli hyvin selville, mitkä 

asiat tuottivat oppilaille haasteita ja kuinka erityisopettajat toimivat haasteiden edessä. Uskon, että 

tutkimukseni avulla opettajat ja muut aikuiset, jotka työskentelevät ja elävät erityislasten kanssa 

voivat löytää itsensä tekstistä ja sen myötä myös ehkä saada tukea omaan arkeen. On sanottu: ”jos 

tahdon ymmärtää jonkin asian oikein hyvin, yritän muuttaa sitä”. Muutos auttaa luomaan 

ymmärrykseen syvyyttä ja samalla paljastaa ilmiön ehtoja; mitkä asiat ovat mahdollisia ja mitkä 

mahdottomia. Ymmärrys johtaa usein myös siihen, että asia monimutkaistuu, kun ilmiö ilmenee 

uuden tiedon valossa aiempaa laajempana kokonaisuutena. Harva asia tai ilmiö selittyy täydellisesti, 

koska lopulta todetaan, ettei oikeita lopullisia vastauksia ole. Tämä on paradoksi, jonka kanssa 

painimme. (Mäkelä, ym., 2009.) 
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Liitteet 

Liite1  
 
Kysymykset  
 
 
Lämmittelykysymykset  
 
1. Kerro itsestäsi ja työurastasi? 
2. Kerro tämänhetkisestä työstäsi -mitkä tekijät työssäsi ovat erityisen haastavia ja mitkä 
erityisen palkitsevia. 

 
Omat kokemukset  
 
3. Millaisena näet tai ymmärrät ajan?  
4. Mitä aika sinulle merkitsee? 
5. Tiedätkö erilaisia aikakäsityksiä? 

 
Oppilas (konkreettisia esimerkkejä) 
 
6. Millaisia oppilaita luokallasi on ja millaisia erityistarpeita heillä on?  
7. Millaisia haasteita oppilailla voi olla ajanhahmottamisen suhteen? 
8. Miten tukea oppilaan ajanhallintaa ja ajanhahmottamista? 
9. Mikä on mielestäsi tärkein asia, mikä oppilaan tulee oppia ajan hahmottamisen suhteen? 

 
Koulu ja opetus  
 
10. Millainen on ajan merkitys koulussa? 
11. Onko aika rajoittavaa koulussa? 
12. Voisiko erilasia aikakäsityksiä hyödyntää koulussa, kuten esimerkiksi kulttuurisia 
aikakäsityksiä? 

 
Lopuksi  
 
13. ”Onko vielä jotakin, mitä haluaisit sanoa tästä aiheesta”. 
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