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Helsingin yliopisto
Soveltavan kasvatustieteen laitos
Tutkimuksia
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Juha-Pekka Heinonen

Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit
Peruskoulun opettajien käsityksiä opetussuunnitelmien ja oppimateriaalien 
merkityksestä opetuksessa
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva kouluissa tapahtuneesta 
opetussuunnitelmatyöstä vuoden 1994 opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta ja 
tuoda esiin oppimateriaalien mahdollinen vaikutus koulukohtaisiin opetussuunni-
telmiin ja opetuksessa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Opetussuunnitelmat ovat yksi keskeisimmistä koulua ohjaavista dokumenteista. 
Niissä ilmaistaan opetuksen tavoitteet, oppisisällöt, opetusjärjestelyt ja oppilasarvi-
oinnin perusteet. Uusimmissa vuoden 1994 ja 2004 peruskoulun opetussuunnitel-
mien perusteissa otetaan kantaa myös oppimis- ja tiedonkäsitykseen. 
Oppikirjalla tarkoitetaan teosta, joka on laadittu opetustarkoituksiin. Oppimateriaa-
li on oppiainesta, jonka tulee välittyä oppilaille ja aikaansaada heissä pysyväisluon-
teisia ja tavoitteiden mukaisia oppimiskokemuksia. 
Ensimmäisenä  tutkimustehtävänä oli tutkia opetussuunnitelmien perusteiden ja op-
pimateriaalien vaikutuksia koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Taustalla ajateltiin 
vaikuttavan myös opettajien opettamis- ja oppimiskäsityksissä tapahtuneet muutok-
set. Toisena tehtävänä olikin tutkia koulukohtaisten opetussuunnitelmien vaikutus-
ta opetuksessa tapahtuneisiin mahdollisiin sisällöllisiin ja opetusmenetelmällisiin 
muutoksiin. Jotta oppimateriaalien vaikutusta opetussuunnitelmiin tai opetuksessa 
tapahtuneisiin muutoksiin voidaan tarkastella, täytyy saada selkeä kokonaiskuva 
oppimateriaalien käytöstä opetuksessa. 

Tutkimustulokset pohjautuvat sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen aineistoon. 
Tutkimus toteutettiin kahdessa eri vaiheessa. Kvantitatiivinen aineisto (N= 157) ke-
rättiin kyselylomakkeen avulla toukokuussa 1998. Syksyllä 1998 koottiin haastatte-
luaineisto (N= 23). Otokseen valittiin kyselylomakkeeseen vastanneista opettajista 
23. Kvantitatiivinen aineisto analysoitiin pääsääntöisesti yksisuuntaisen varianssi-
analyysin ja faktorianalyysin avulla. Tutkimukseen haastateltaviksi valituille opet-
tajille tehty puolistrukturoitu teemahaastattelu, sen sisällönanalyysi ja tulkinta teh-
tiin kvalitatiivisin menetelmin.
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Tutkimustulokset osittavat, että opettajien käsitysten mukaan oppikirjoilla oli kes-
keinen asema opetussuunnitelmatyössä. Toisaalta osa opettajista ei opetussuunni-
telmia laatiessaan tukeutunut lainkaan oppikirjoihin, vaan he pyrkivät tietoisesti 
välttämään niiden vaikutusta koko prosessiin. 

Kvalitatiivisen aineiston tyypittelyssä oppimateriaalien merkityksestä opetussuun-
nitelmien laadinnassa, oppimateriaalien käytöstä opetuksessa sekä opetussuunnitel-
mien vaikutuksesta opetustyöhön liittyvistä käsityksistä syntyi joukko kategorioita, 
jotka yhdistettiin ja joista luotiin toisistaan poikkeavia opettajatyyppejä. Näin muo-
dostettiin neljä eri tyyppiä, jotka ovat 1) yksilölliset uudistajat, 2) oppimateriaalei-
hin tukeutuvat opettajat, 3) opetussuunnitelmalliset uudistajat ja 4) tavoitetietoiset 
uudistajat. Yksilöllisten uudistajien opetustyöhön opetussuunnitelmauudistuksella 
ei ollut vaikutusta. Oppimateriaaleihin tukeutuvien opettajien opetus eteni oppikir-
jan mukaisessa järjestyksessä ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat oli laadittu op-
pikirjojen pohjalta. Opetussuunnitelmalliset uudistajat olivat laatineet koulukohtai-
set opetussuunnitelmansa pääsääntöisesti opetussuunnitelmien perusteiden pohjal-
ta. Heidän opetusmenetelmänsä olivat muuttuneet oppilaskeskeisimmiksi. Tavoite-
tietoisten uudistajien käsitysten mukaan opetussuunnitelmauudistuksessa oli tär-
keintä prosessi itsessään ja sen mukanaan tuoma arvojen, opetustyön merkityksen 
ja opetuksen tavoitteiden tarkastelu. He käyttivät oppikirjaa opetuksessaan valikoi-
den ja opetus eteni opetussuunnitelmien pohjalta.

Opettajien käsitykset opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksista opetukseen 
vaihtelivat melkoisesti. Joidenkin opettajien mielestä opetussuunnitelmauudistus ei 
vaikuttanut opetukseen. Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että joko oppiaineiden si-
sällöt tai opetusmenetelmät uudistuivat oppilaskeskeisemmiksi. Jotkut opettajista 
korostivat itse opetussuunnitelmaprosessin merkitystä, koska suunnittelutyö sai 
heidät pohtimaan opetuksen tavoitteita ja koko opetustyötä syvällisemmin.

Tutkittaessa opettajien käsityksiä hyvän oppimateriaalin, koulukohtaisen opetus-
suunnitelmatyön ja käyttämiensä opetusmenetelmien välisistä yhteyksistä saatiin 
seuraavia tuloksia:

1) Oppilaskeskeisyydellä, pedagogisten taitojen merkitystä korostavilla 
opettajien käsityksillä ja valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden 
pohjalta laadituilla koulukohtaisilla opetussuunnitelmilla oli yhteyttä toisiinsa. 

2) Käsityksillä oppilaita innostavan oppimateriaalin merkityksestä ja opetuksen 
kehittämisen merkitystä korostavien opettajien käsityksillä oli tilastollisesti 
merkitsevä riippuvuus.

3) Koulukohtaiset opetussuunnitelmansa käsitystensä mukaan oppikirjojen 
pohjalta laatineiden opettajien ja opettajan työtä helpottavan oppimateriaalin 
ominaisuuksien sekä opettajajohtoisten opetusmenetelmien välillä oli 
tilastollisesti merkitsevä riippuvuus. 
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Uudet opetussuunnitelmat eivät sinänsä muuta koulua, vaan ne pitää levittää opet-
tajien keskuuteen. Tämän takia tutkimuksessa ehdotetaan rehtoreille ja opettajille 
suunnatun opetussuunnitelmakoulutuksen ja tuen lisäämistä. Myös uudistusten 
vaatimia taloudellisia investointeja ei tulisi unohtaa. Lisäksi opettajankoulutukses-
sa tulisi ottaa huomioon opetussuunnitelman laatimiseen ja oppimateriaalien analy-
sointiin liittyvien taitojen kehittäminen.

Avainsanat: opetussuunnitelmat, oppimateriaalit, oppikirja, oppimiskäsitykset, 

opettamiskäsitykset
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The University of Helsinki
Faculty of Behavioural Sciences
Department of Applied Sciences of Education
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Juha-Pekka Heinonen

Curricula or educational materials
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Abstract

The purpose of this study is to give an overall picture of the formulation of curricu-
la in Finnish schools, based on the1994 core curricula, and to bring to light the pos-
sible infl uence of educational materials on curricula in individual schools as well as 
changes in teaching practice.

The curricula are among the main documents regulating the education system. Ob-
jectives for education,  learning content, teaching arrangements and the basis for 
student assessment are contained therein. General views of learning and knowledge 
are outlined in the recent 1994 and 2004 national core curricula for Finnish compre-
hensive schools.
A textbook is a piece of work which is intended for teaching purposes. Educational 
material is  subject matter conveyed to students in order to achieve long-lasting and 
targeted learning experiences.

The fi rst step was to study the infl uence of the national core curricula and educatio-
nal materials on the curriculum of individual schools. Furthermore, the assumption 
was that changes in the teachers’ views of learning and teaching have also had an 
effect on such curricula. The second step was to examine any possible changes in 
the content or methods of teaching resulting from the differences in school curricu-
la. In order to be able to examine the infl uence of educational materials on either 
curricula or changes in teaching practice, one has to have a clear and comprehensi-
ve picture of the use of educational materials in the classroom.
       
The fi ndings are based on both quantitative and qualitative data. The research was 
carried out in two separate phases. The quantitative research data (N=157) was gat-
hered with the help of questionnaires in May, 1998. The interview data (N=23) was 
gathered during the autumn of 1998. Twenty-three teachers, who had answered the 
questionnaire, were chosen as the sample. The quantitative material was mainly 
analysed using one-way variance analysis and factor analysis. The content analysis 
and the interpretation of the semi-structured thematic interviews with the teachers 
selected were based on qualitative methods.
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The results of this research show that, according to teachers, textbooks played a 
central role in the formulation of the curricula. On the other hand, some teachers 
consciously chose to avoid the infl uence of textbooks when they were involved in 
the actual process of preparing a curriculum.

Grouping the qualitative material in terms of views regarding the infl uence of edu-
cational materials on the formulation of curricula, the use of educational materials 
in teaching and how curricula infl uence teaching practice, led to the emergence of 
several categories of teachers. These were then combined and divided into distinct 
categories, resulting in four teacher types: 1) individual innovators 2) teachers reli-
ant on educational materials 3) curriculum-minded innovators and 4) target-ori-
ented innovators. The re-formulation of curricula did not have an infl uence on the 
individual innovators’ teaching practice. The teachers reliant on educational mate-
rials followed textbooks in their teaching, while the individual school curricula we-
re also formulated on the basis of textbooks. The curriculum-minded innovators had 
mainly formulated their school curricula on the national core curricula. Their teach-
ing methods had become more student-centred. The target-oriented innovators be-
lieved that the process of re-formulating curricula was in itself important, including 
its resulting reviews relating to values, the signifi cance of teaching practice and 
educational objectives. They used textbooks selectively and followed the curricula 
in their teaching.
Teacher’s views on the effects of the re-formulation of curricula on teaching varied 
a great deal. Some thought that it had no effect at all. Some of the teachers intervie-
wed thought that either subject content or teaching methods became more student-
centred. Others emphasized the meaning of the development process of curricula it-
self because its planning had made them refl ect more profoundly upon teaching tar-
gets and indeed the whole teaching process.

When examining teachers’ ideas regarding the relationship between good educatio-
nal materials, developing individual school curricula and the teaching methods us-
ed, the following results were arrived at:

1) Student-centeredness, the views of teachers who stressed the importance of 
pedagogical skills and individual school curricula based on the national core 
curricula were interconnected.

2) Views concerning the signifi cance of motivating educational material and 
teacher interest in developing teaching procedures revealed a statistically 
signifi cant correlation.

3) Teachers who had formulated individual school curricula based on textbooks, 
characteristics of educational material which eases the teachers’ work and 
teacher-centred teaching methods disclosed a statistically signifi cant 
correlation.
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New, re-formulated curricula as such do not change a school; they have to be con-
veyed to teachers. One of the explicit fi ndings of this research is the need to increase 
the training and support of heads and teachers in their curriculum development. 
Furthermore, the fi nancial investment required for such renewal has to be taken in-
to account. Skills for formulating curricula and a critical approach to educational 
materials should also receive more emphasis in teacher education.

Key words: curricula, educational materials, textbook, view of learning, view of te-
aching

J_P_Heinonen s1_18   xiiJ_P_Heinonen s1_18   xii 21.3.2005   15:54:5521.3.2005   15:54:55



Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit – xiii

Esipuhe

Kun tätä kirjoittaessani katson edessäni avautuvaa auringon lämmittämää 
vihreää golfkenttää, minua ei harmita yhtään se, että viimeisen viiden vuo-
den aikana suuri osa vapaa-ajastani on kulunut tämän väitöskirjatyön paris-
sa. En ole ehtinyt opetella golfi a, mutta tutkimuksen tekemisestä ja oppimi-
sesta olen oppinut paljon tämän tutkimusprojektini aikana. Se on myös 
mahdollistanut aina välillä – tosin kovin lyhyissä jaksoissa – henkisen ir-
tautumisen varsinaisesta työstäni WSOY:n oppimateriaalien parista. Tä-
män prosessin myötä olen oppinut katsomaan asioita hieman laajemmin ja 
laittamaan niitä oikeisiin mittasuhteisiin, mikä on auttanut minua kustanta-
jan työssäni. Toivottavasti työkokemukseni on antanut myös tähän tutki-
mustyöhön oman käytännönläheisen näkökulmansa. Olen huomannut, että  
mitä enemmän tietää, sitä vähemmän huomaa tietävänsä. Kaiken kaikki-
nensa on ollut suuri etuoikeus saada tehdä tämä väitöskirja, joka ei olisi 
syntynyt ilman lukuisten ihmisten tukea ja kannustusta. Seuraavassa kiitän 
heistä muutamia vielä erikseen.

Olin onnekas saadessani jatko-opintojeni ohjaajaksi professori Kari Uusi-
kylän. Hänen kanssaan käydyt innostavat keskustelut opetussuunnitelmis-
ta, oppimateriaaleista ja koulun kehittämisestä ovat olleet erittäin tärkeitä 
väitöskirjani valmistumisen kannalta. Hänellä on riittänyt tukea, kannus-
tusta ja ymmärtämystä silloinkin, kun tutkimustyöni ei varsinaisten työkii-
reiden takia ole edennyt juuri lainkaan. Tästä kaikesta olen hänelle kiitolli-
nen. Professori Jarkko Leino ohjasi työtäni sen alkumetreillä hienovarai-
sesti ja taitavasti, josta lausun hänelle parhaat kiitokset. Helsingin yliopis-
ton Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa dosentti Jari Salminen on use-
aan otteeseen jaksanut paneutua syvällisesti työhöni ja antanut runsaasti 
rohkaisevaa ja rakentavaa palautetta tutkimuksestani. Professori Jari Lavo-
sen kanssa olen saanut käydä useita innostavia keskusteluja oppimateriaa-
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xiv – Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit

litutkimuksista. Työni loppuvaiheessa sain myös dosentti Hannele Cantel-
lilta erityisen paljon hyviä uusia näkökulmia työhöni. Hannelelle ja mo-
lemmille Jareille haluan osoittaa suuren kiitoksen tuesta ja tärkeistä kom-
menteista työni eri vaiheissa. Ilman dosentti Erkki Komulaisen apua ja oh-
jausta työni tuskin olisi valmistunut ainakaan tässä aikataulussa. Hänen oh-
jauksensa ja arvokkaat neuvot olivat ratkaisevia työni etenemisen kannalta. 
Olen siitä erityisen kiitollinen. 

Työni esitarkastajille professori emerita Leena Aholle ja professori emeri-
tus Jouko Karille olen kiitollinen tutkimukseni perusteellisesta ja arvok-
kaasta kommentoinnista sekä tärkeästä kannustuksesta työni loppuvaihees-
sa. Heidän monipuoliset ja erittäin asiantuntevat lausuntonsa auttoivat terä-
vöittämään tämän työni muotoa ja sisältöä merkittävällä tavalla. Työni il-
mestyy Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutki-
muksia -sarjassa, mistä mahdollisuudesta kiitän lämpimästi professori 
Juhani Hytöstä. 

Vaikka varsinainen työni kustantajana on ajankäytön suhteen kiitettävästi 
rajoittanut tätä tutkimustyötäni, se on kuitenkin tarjonnut hyvän mahdolli-
suuden seurata oppimateriaalien kehitystä ja opetussuunnitelmatyötä. Siitä 
kiitos loistaville kirjantekijöillemme, kannustaville työtovereilleni reaali-
toimituksessa, johtajallemme Hannu Laukkaselle ja kaikille WSOY:n Op-
pimateriaalit -yksikön osaaville ihmisille, jotka ovat työni eri vaiheissa aut-
taneet ja tukeneet tutkimustani. Olen monien kirjantekijöideni ja kollegoje-
ni kanssa saanut käydä innostavia keskusteluja tutkimusaiheestani ja olen 
saanut heiltä kannustuksen lisäksi paljon uusia näkökulmia tutkimukseeni. 
Erityiskiitoksen esitän vielä työtoverilleni Mauri Uusitalolle, joka on pyy-
teettömästi auttanut minua aina oikealla hetkellä kuvioiden ja koko ulko-
asun suhteen. Harvalla tutkijalla on mahdollisuus saada näin arvokasta 
apua huippugraafi kolta. Lisäksi kiitän ystävääni ja WSOY:n loistavaa oppi-
kirjailijaa Paul Westlakea englanninkielisen tiivistelmän laatimisesta. Myös 
toimittaja Jutta Joutsenoa haluan kiittää erittäin huolellisesta ja ammattitai-
toisesta työni kieliasun tarkistamisesta.

Tutkimukseni ei olisi syntynyt ilman kaikkia niitä opettajia, jotka vastasi-
vat kyselyyni. Erityisesti haluan vielä kiittää niitä 23 opettajaa, joita minul-
la oli ilo haastatella aineistoa kerätessäni. Heidän paneutumisensa kysy-
myksiini ja kiinnostuksensa tutkimustani kohtaan innosti juuri oikealla het-
kellä. Opin heiltä paljon opettamisesta ja koulun arjesta.
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Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit – xv

Tämän väitöskirjani taustat ovat hyvin kaukana menneisyydessä. Tuolloin 
käydessäni Saarijärven kirkonkylän kansakoulua oli opettajanani rehtori, 
seurakuntaneuvos Aulis Nurmisto. Hän on myös setäni ja merkittävä peda-
goginen esikuvani. En muista, kuinka oppikirjasidonnaista tai konstrukti-
vistista hänen opetuksensa oli, mutta hänen innostuksensa opettamiseen ja 
oppimiseen on ratkaisevasti kannustanut minua tälle pedagogiikan mielen-
kiintoiselle tielle. Aulikselta opin, että opettajan persoonallisuutta ei kor-
vaa sen paremmin hyvät oppikirjat kuin monipuolisten opetusmenetelmien 
hallintakaan, vaan opettajalla tulee olla työssään sydän mukana. 

Vaikka olen saanut suurenmoista tukea ja apua monelta eri taholta, väitös-
kirjani ei olisi koskaan ilmestynyt ilman perheeni kannustusta. Isäni Eerik 
Heinonen ja äitini Kaija Heinonen ovat aikoinaan luoneet kodin, josta ei 
mitään puuttunut. Minulla oli onni elää ja kasvaa siinä kodissa. Jos olisin 
saanut yhden asian toivoa, niin olisin toivonut, että äitini Kaija ja tätini Kat-
ri Nurmisto olisivat vielä voineet elää ja kokea väitöspäiväni. Heitä parem-
pia kasvattajia en ole elämässäni kohdannut. Toivon, että työni olisi myös 
kunnianosoitus sille epäitsekkäälle ja uhrautuvalle sukupolvelle, jota he 
edustivat.

Appivanhempani Leila ja Vilho Heikonen ovat auttaneet ja tukeneet tutki-
mustyötäni arjessa monin tavoin. Kiitos tuestanne ja kannustuksestanne. 
Tutkimustyöni on vaatinut kärsivällisyyttä ja ymmärrystä vaimoltani ja lap-
siltani. Silti en tunne tutkimustyön takia menetetystä perheen yhteisestä 
ajasta vähäisimmässäkään määrin huonoa omaatuntoa, koska perheeni tuki 
on ollut vankkumaton. Kun tutkimus on edennyt ja olen saanut jotakin ai-
kaiseksi, olen voinut jakaa iloni ja onneni vaimoni ja lasteni kanssa. He 
ovat kulkeneet rinnallani koko ajan. En ole kokenut minkäänlaista tutkijan 
yksinäisyyttä, vaikka minulla on ollut mahdollisuus vetäytyä muutamaan 
otteeseen kirjoittamaan yksinäni. Rakas ja viisas vaimoni Siru Westerlund 
on innostanut minut tähän koko projektiin. Kiitos siitä, että olet yhdessä 
lasten kanssa antanut merkityksen tälle tutkimustyölle ja koko elämälleni. 
Omistan väitöskirjani Sirulle ja rakkaille lapsilleni Karelle, Jirille, Saralle 
ja Mirolle.

Kalevalanpäivänä 28.2.2005

Juha-Pekka Heinonen

J_P_Heinonen s1_18   xvJ_P_Heinonen s1_18   xv 21.3.2005   15:54:5621.3.2005   15:54:56



xvi – Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit

Sisällys

1 Tutkimustehtävä ja sen tausta ………………………………… 1

2 Opetussuunnitelmat …………………………………………… 7

 2.1 Opetussuunnitelman määrittely ……………………………… 7
 2.2 Opetussuunnitelmien tavoitteiden tarkastelua …………… 14
 2.3 Opetussuunnitelmien vaikutus opetukseen ……………… 16
 2.4 Opetussuunnitelmat ja oppimiskäsitys …………………… 23
 2.5 Opetussuunnitelmiin kohdistuvan kritiikin tarkastelua …… 26

3 Oppimateriaalit …………………………………………………… 29

 3.1 Oppikirjan ja oppimateriaalin määrittely ………………… 29
 3.2 Oppimateriaaleihin kohdistuva kritiikki ………………… 31
 3.3 Opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit …………………… 34
 3.4 Oppimateriaalit ja oppimiskäsitys ………………………… 40
 3.5 Opettaminen ja oppimateriaalit oppimiskäsitysten mukaan 43
 3.6 Opetusmenetelmät ja oppimiskäsitykset ………………… 49
 3.7 Oppimateriaalitutkimuksia ………………………………… 53
 3.8 Oppimateriaalikustantajat ja opetussuunnitelmat ………… 56
 3.9 Tuotekehittely oppimateriaalikustantamisessa …………… 58
 3.10 Oppimateriaalit opetustapahtumassa ……………………… 59

4 Tutkimuksen empiirinen toteutus …………………………… 67

 4.1 Tutkimuksen viitekehys ja tutkimusongelmat …………… 67
 4.2 Tutkimusmenetelmät  ……………………………………… 71
 4.2.1 Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon hyödyntäminen … 71

J_P_Heinonen s1_18   xviJ_P_Heinonen s1_18   xvi 21.3.2005   15:54:5621.3.2005   15:54:56



Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit – xvii

 4.2.2 Analyysien kehittäminen ja aineistojen analysointi ……… 73
 4.2.3 Tutkimusasetelma ………………………………………… 76

 4.3 Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto …………………… 79
 4.3.1 Kyselylomakkeen laadinta ………………………………… 79
 4.3.2 Tutkimushenkilöt ………………………………………… 82
 4.3.3 Aineiston keruu …………………………………………… 86
 4.3.4 Aineiston tilastollinen käsittely …………………………… 87
 4.3.5 Mittaustulosten tiivistäminen faktorirakenteeksi ………… 88
 4.3.6 Tulosten analysointi ……………………………………… 91
 4.3.7 Mittausten luotettavuus …………………………………… 95

 4.4 Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto ……………………… 100
 4.4.1 Teemahaastattelu ………………………………………… 100
 4.4.2 Kvalitatiivisen aineiston analyysi ………………………… 104
 4.4.3 Tutkimuksen kvalitatiivisen osan luotettavuuden 

tarkastelua ………………………………………………… 108

5 Tutkimustulokset ja niiden tarkastelua …………………… 112

 5.1 Käsityksiä opetustyöstä, oppimateriaaleista,opetus-
menetelmistä ja koulukohtaisista opetussuunnitelmista  … 112

 5.1.1 Käsityksiä opetustyöstä …………………………………… 113
 5.1.2 Käsityksiä oppimateriaaleista …………………………… 122
 5.1.3 Käsityksiä opetusmenetelmistä …………………………… 133
 5.1.4 Käsityksiä koulukohtaisesta opetussuunnitelmaprosessista 143

 5.2 Opettajien opetustyötä, oppimateriaaleja, opetusmenetelmiä 
ja koulukohtaista opetussuunnitelmaprosessia koskevien 
käsitysten keskinäiset yhteydet …………………………… 148

 5.3 Opettajien käsitysten yhteydet taustamuuttujiin ………… 154
 5.3.1 Muiden taustamuuttujien yhteys opettajien 

käsityksiin opetustyöstä …………………………………… 155
 5.3.2 Taustamuuttujien yhteys opettajien 

käsityksiin oppimateriaaleista …………………………… 156
 5.3.3 Taustamuuttujien yhteys opettajien 

käsityksiin opetusmenetelmistä …………………………… 157
 5.3.4 Taustamuuttujien yhteys opettajien käsityksiin 

koulukohtaisesta opetussuunnitelmaprosessista ………… 160

J_P_Heinonen s1_18   xviiJ_P_Heinonen s1_18   xvii 21.3.2005   15:54:5621.3.2005   15:54:56



xviii – Opetussuunnitelmat vai oppimateriaalit

 5.4 Koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimisen perusta  163
 5.4.1 Opettajien käsitykset oppiainesisällöistä ………………… 163
 5.4.2 Opetussuunnitelmien vaikutus oppimateriaalihankintoihin 173
 5.4.3 Säästötoimien vaikutus uusien opetussuunnitelmien 

käyttöönottoon …………………………………………… 180

 5.5 Oppimateriaalien käyttö ja niiden vaikutus opetukseen … 184
 5.5.1 Oppimateriaalien asema opetuksessa ……………………… 184
 5.5.2 Oppimateriaalien vaikutus uusien opetusmenetelmien 

käyttöönottoon …………………………………………… 191

 5.6 Koulukohtaisten opetussuunnitelmien vaikutukset 
opetuksessa tapahtuneisiin muutoksiin …………………… 194

 5.7 Kvalitatiivisen analyysin perusteella muodostetut 
opettajatyypit ……………………………………………… 205

6 Tutkimustulosten kokoava tarkastelu  …………………… 215

 6.1 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tyypittely ……………… 215
 6.2 Muut tutkimustulokset tiivistettynä ……………………… 225
 6.3 Ovatko opetussuunnitelmat yhtä kuin oppikirjat? ………… 229
 6.4 Onko suomalainen peruskouluopetus 

oppikirjasidonnaista? ……………………………………… 231
 6.5 Miten opetus muuttui koulukohtaisten 

opetussuunnitelmien myötä? ……………………………… 233
 6.6 Menetelmällisten ratkaisujen kokoava tarkastelu ………… 236

7 Tutkimustuloksista johdettuja päätelmiä ………………… 240

 7.1 Oppimateriaalin ja oppimateriaalitutkimuksen 
tulevaisuus ………………………………………………… 240

 7.2 Tutkimuksen vaikutukset ja tulosten hyödyntäminen …… 241
 7.3 Oppimateriaalit, opetussuunnitelmauudistukset ja 

opetuksen kehittäminen …………………………………… 244

Lähteet ………………………………………………………………… 251
Liitteet ………………………………………………………………… 263

J_P_Heinonen s1_18   xviiiJ_P_Heinonen s1_18   xviii 21.3.2005   15:54:5621.3.2005   15:54:56



1 Tutkimustehtävä ja sen tausta 

Olen reaaliaineiden oppimateriaalien kustantajana nykyisen meneillään 
olevan opetussuunnitelmauudistuksen aikana lukemattomia kertoja vastan-
nut opettajien, rehtoreiden ja kouluviranomaisten kysymyksiin siitä, kuin-
ka uudet opetussuunnitelmien perusteet on ratkaistu kustantamissamme eri 
oppiaineiden materiaaleissa. Tämä on vahvistanut käsitystäni siitä, että niin 
oppimateriaalien kuin opetussuunnitelmien osalta teoria ja käytäntö ovat 
lähellä toisiaan. Kuntien ja koulujen opetussuunnitelmatyö peruskoulujen 
ja lukioiden osalta on vuosien 2004–2006 aikana taas käynnissä. Tämä pa-
ri vuotta sitten alkanut ja muutaman seuraavan vuoden kestävä uusi opetus-
suunnitelmaprosessi tekee myös tämän tutkimuksen aiheen – oppimateri-
aalien vaikutukset opetussuunnitelmiin – erittäin ajankohtaiseksi. Koska 
olen työssäni saanut läheltä seurata niin tulevien perusopetuksen kuin luki-
onkin opetussuunnitelmien perusteiden syntymistä ja niiden vaikutusta op-
pimateriaaleihin, olen vakuuttnut tutkimusaiheeni tarpeellisuudesta. Tutki-
musaiheen ajankohtaisuus ja mielenkiintoisuus ovat innostaneet minua 
saamaan tutkimukseni valmiiksi.

Olemme kustantamossamme usein yhdessä oppikirjailijoidemme kanssa 
pohtineet oppimateriaalin, etenkin oppikirjan, vaikutusta kunta- ja koulu-
kohtaisiin opetussuunnitelmiin ja sen merkitystä arkipäivän opetuksessa. 
Monissa kokouksissa olemme yrittäneet löytää ratkaisuja siihen, miten op-
pimateriaalit voisivat entistä paremmin auttaa opettajia uudistamaan ope-
tustaan. Miten opettajat saisi innostumaan uusista oppimateriaaleista? Mi-
ten opetusta voisi kehittää oppimateriaalien avulla? Millainen on hyvä op-
pimateriaali? Näitä asioita miettiessäni 1990-luvun puolessa välissä kiin-
nostuin tästä aiheesta.
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Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on se, mikä asema oppimate-
riaalilla ja etenkin oppikirjalla on opetuksen uudistamishankkeissa tässä ta-
pauksessa opetussuunnitelmauudistuksessa. On ihme, että opetusta uudis-
tettaessa ei juurikaan ole kiinnitetty huomiota oppikirjaan, vaikka se on 
edelleenkin tärkeä opiskelun ja oppimisen väline (Duit & Confrey 1996, 
87). Koulutuksen ja opetussuunnitelmien kehittäminen kulkevat käsikädes-
sä oppikirjojen muuttumisen kanssa (Westbury 1990, 1). Oppimateriaalien 
vaikutusta opetukseen tai niiden merkitystä opetussuunnitelmia uudistus-
tettaessa on tutkittu melko vähän niin Suomessa kuin muuallakin maail-
massa. Viimeaikaisissa tutkimuksissa ei ole saanut kovinkaan suurta huo-
miota myöskään se, miten opettajat käyttävät oppimateriaalia opetustilan-
teessa. Tässäkin tutkimuksessa joudutaan tältä osin tyytymään opettajien 
käsitysten tutkimiseen sen sijaan, että olisi pystytty tutkiman ja havainnoi-
maan oppimateriaalin käyttöä todellisessa opetustapahtumassa. Tarkoituk-
sena on pohtia edellä kuvattuja ilmiöitä ja herättää keskustelua opetussuun-
nitelmien ja oppimateriaalien mahdollisuuksista kehittää opetusta ja tukea 
opettajia niin jokapäiväisessä opetustyössä kuin koulukohtaisessa opetus-
suunnitelmatyössä.

Oppikirjatutkimuksissa on usein mainittu, että opetus on oppikirjasidon-
naista ja oppikirjat ovat yhtä kuin opetussuunnitelma. Nämä toteamukset 
ovat varsin pinnallisia. Niissä mainitaan harvoin, missä oppiaineissa, mil-
laisissa tilanteissa, miten tai missä määrin opetus pohjautuu oppikirjoihin. 
Entä koulukohtaiset opetussuunnitelmat – miten paljon ne todellisuudessa 
pohjautuvat oppimateriaaleihin esimerkiksi sisältöjen, opetusmenetelmien 
ja oppimiskäsitysten osalta? Millaiset opettajat tukeutuvat muita enemmän 
oppikirjoihin? Kokonaisuudessaan tällaiset kysymykset ovat paitsi mielen-
kiintoisia myös hyvin monitahoisia.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimushenkilöiden oppi-
mis- ja opettamiskäsitysten vaikutusta heidän näkemyksiinsä tutkittavista 
ilmiöistä. Tämän takia opettajien oppimis- ja opettamiskäsityksiin palataan 
tutkimuksen eri vaiheissa ja niihin viitataan niin teoriataustan kuin tutki-
mustulostenkin esittelyn yhteydessä. 

Tutkimuksen ensimmäisenä tehtävänä on tutkia opetussuunnitelman perus-
teiden ja oppimateriaalien vaikutusta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. 
Kiinnostavaa on oppimateriaalin vaikutus niin oppiaineksen sisältöihin 
kuin opetusmenetelmiinkin. Niinpä on luonnollista tutkia, ovatko uudet 

J_P_Heinonen s19_286   2J_P_Heinonen s19_286   2 21.3.2005   16:24:4521.3.2005   16:24:45



opetussuunnitelmat tai oppimateriaalit uudistaneet opettajien käyttämiä 
opetusmenetelmiä. Esimerkiksi opetusmenetelmien monipuolistumisen 
voisi ajatella heijastelevan myös opettajan opettamis- ja oppimiskäsityksis-
sä tapahtunutta muutosta.

Kaikkien kouluun suunnattujen kehittämishankkeiden – myös opetussuun-
nitelmauudistuksen – tavoitteena on vaikuttaa itse opetukseen ja viimekä-
dessä oppimiseen. Fullan ja Hargreaves (1991, 18) pitävät tärkeänä, että 
opetusta kehitettäessä koulu nähdään kokonaisuutena, jossa korostuvat 
opettajien erilaiset persoonallisuudet, motiivit, sosiaaliset suhteet sekä 
yleensäkin opettajan työn realiteetit. Kun koulua kehitetään on opettajien 
havaittu toimivan samanaikaisesti monella eri muutoksen alueella mutta ei 
välttämättä samassa tahdissa (Bennett & Rolheiser-Bennett 1992, 108). On 
ainakin kolme eri dimensiota, jotka tulee ottaa huomioon, kun koulua halu-
taan uudistaa tuomalla sinne uusia innovaatioita: (1) mahdollinen opetus-
suunnitelmien mukaisten uusien tai uudistettujen oppimateriaalien ja tek-
nologioiden käyttö, (2) mahdollinen uusien opetusmenetelmien käyttö, ja 
(3) mahdollinen käsitysten esimerkiksi pedagogisten uskomusten ja teori-
oiden muuttuminen (Fullan 2001, 44). Opetussuunnitelmauudistusten yh-
teydessä pyritään yleensä vaikuttamaan ainakin opetettavan oppiaineksen 
tai opetusmenetelmien uudistamiseen. Lopullisena tavoitteena on parantaa 
oppimistuloksia. Usein näitä uudistuksia on pyritty tukemaan myös opetta-
jien tai opettajaryhmien täydennyskoulutuksella. Sitä oli jonkin verran 
myös vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. Tosin tätä 
koulutusta saivat pääasiassa uusien opetussuunnitelman perusteiden kokei-
lussa mukana olleet, niin sanottujen akvaariokoulujen opettajat. Ilman sel-
vää muutosta itse opetustapahtumassa ei uudistushankkeen voida katsoa 
onnistuneen. 

Toinen tutkimustehtävä onkin tarkastella koulukohtaisten opetussuunnitel-
mien vaikutusta opetuksessa mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin sekä 
oppimateriaalien mahdollista vaikutusta niihin. Tässä vaikutukset on jaettu 
oppiaineksen sisällöllisiin ja opetusmenetelmällisiin muutoksiin. 

Jotta oppimateriaalien vaikutusta opetussuunnitelmiin tai opetuksessa ta-
pahtuneisiin muutoksiin voidaan kunnolla tarkastella, täytyy saada selkeä 
kokonaiskuva oppimateriaalien käytöstä opetuksessa. Sen, miten opettaja 
käyttää oppimateriaalia opetuksessaan, oletetaan ilmentävän laajemmin 
opettajan tiedon-, oppimis- ja opettamiskäsityksiä (Mikkilä & Olkinuora 
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1995, 84). Niinpä tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota opettajan op-
pikirjasuhteeseen eli tapaan, jolla opettaja käyttää oppikirjaa. Tosin tässä 
yhteydessä joudutaan tyytymään opettajien omien käsitysten analysointiin. 
Voidaan kuitenkin ajatella, että opettajien näkemykset oppimateriaalin käy-
töstä heijastelevat jollakin tavoin myös ilmiötä itse opetustapahtumassa. 
Tämä on kolmas tutkimustehtävä.

Neljäntenä tutkimustehtävänä on tarkastella opettajien käsityksiä hyvästä 
oppimaterialista, koulukohtaisesta opetussuunnitelmatyöstä ja heidän käyt-
tämistään opetusmenetelmistä sekä tutkia faktorianalyysin avulla näiden 
välisiä riippuvuuksia. Näiden eri tekijöiden välisiä riippuvuuksia analysoi-
malla pyritään luomaan selkeämpi kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä ja 
siten lisäämään ymmärtämystä oppimateriaalien merkityksestä ja asemasta 
opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä. 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on siten luoda kokonaiskuva kou-
luissa tapahtuneesta opetussuunnitelmatyöstä vuoden 1994 opetussuunni-
telmien perusteiden pohjalta ja tuoda esiin oppimateriaalien mahdollinen 
vaikutus myös varsinaisiin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Toisena 
tavoitteena on ymmärtää paremmin opetussuunnitelmaprosessia ja oppi-
materiaaleja. Sitä kautta tutkimustulokset voisivat auttaa kehittämään ope-
tussuunnitelmia, opetussuunnitelmatyötä ja oppimateriaaleja, jotta ne vas-
taisivat entistä paremmin opetussuunnitelmia ja etenkin niiden vaatimuksia 
konstruktivistisesta oppimiskäsityksestä. Tuloksista saattaisi olla hyötyä 
myös opettajankoulutuksen kehittäjille, jos tulevia opettajia koulutettaessa 
haluttaisiin nykyistä enemmän ottaa huomioon myös opetussuunnitelmat ja 
oppimateriaalit opetustapahtuman osana.

Tutkimustyö on aloitettu vuonna 1998. Ajankohta tutkimuksen aloittami-
selle tuntui tuolloin otolliselta, koska kouluissa oli joitakin vuosia aiemmin 
saatu päätökseen koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimisen ensim-
mäinen kierros. Vuonna 1994 voimaan tulleiden peruskoulun opetussuun-
nitelman perusteiden mukaan koulutuksen kehittäminen pohjautui aiempi-
en keskusjohtoisten mallien sijasta koulukohtaiseen opetussuunnitelma-
ajatteluun, johon sisältyivät näkemykset opettajasta oman työnsä kehittäjä-
nä ja kouluyhteisön vahvuuksien tunnistamisesta. Koulutuspoliittisesti tä-
män opetussuunnitelmauudistuksen näkyvin piirre oli perusteiden laatimis-
prosessin uudistaminen: tavoitteiden tulkinta jätettiin paikallistason tehtä-
väksi (Jakku-Sihvonen & Komulainen 2004, 273). Tutkimukset osoittavat, 
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että opettajien omakohtainen osallistuminen opetussuunnitelmien laadin-
taan on keskeinen edellytys koulun sisäisen toiminnan todellisille muutok-
sille. Siten muiden laatimat opetussuunnitelmat koetaan ulkokohtaisiksi ei-
kä niiden toteuttamiseen sitouduta (Peruskoulun opetussuunnitelman pe-
rusteet 1994, 9). Vuoden 1994 uudistus pohjautui konstruktivistiseen oppi-
miskäsitykseen, ja opetuksen sisältöjen uudistamisen lisäksi pyrittiin uu-
distamaan ennen kaikkea opetusmenetelmiä (Lindström 2000, 5). Tutki-
mukseni aineisto perustuu tähän vuoden 1994 opetussuunnitelmien perus-
teiden pohjalta alkaneeseen koulukohtaiseen opetussuunnitelmatyöhön ja 
näiden perusteiden pohjalta laadittuihin oppimateriaaleihin.

Uudessa Opetushallituksen laatimassa vuoden 2004 perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteissa todetaan, että koulutuksen järjestäjällä on vas-
tuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelma 
voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio ja alueittaisia tai kou-
lukohtaisia osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää (Opetus-
hallitus 2004, 8). Uusissa opetussuunnitelmissa opetuksen sisällöt ovat tiu-
kemmin rajattuja kuin vielä osittain voimassa olevissa vuoden 1994 ope-
tussuunnitelmissa. Siltä osin ollaan siis palaamassa keskusjohtoisempaan 
opetuksen säätelyyn. Uudet opetussuunnitelman perusteet ovat normipe-
rusteisia ja toimivat kunnallisen suunnittelutyön pohjana. Tämä merkitsee 
sitä, että koulutuksen järjestäjien, eli kuntien ja opettajien, on noudatettava 
niitä. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna ohjaus siis lisääntyy. Vuoden 2004 
opetussuunnitelman perusteiden laatijat eivät nähneet keskusjohtoisuuden 
tuomaa ulkokohtaisuutta ja opetussuunnitelmiin sitoutumista ongelmana. 
Ulkoapäin annetussa opetussuunnitelmassa Kansanen (1995, 11) näkee 
kuitenkin sen vaaran, että opettaja ei toteuta työssään niitä opetussuunnitel-
man osia, joita hän ei hyväksy.

Kun opetussuunnitelman perusteet ja kunta- ja/tai koulukohtaiset opetus-
suunnitelmat tavalla tai toisella uudistuvat, oppimateriaalikustantajat tuot-
tavat samanaikaisesti mahdollisimman moniin oppiaineisiin uusien opetus-
suunnitelmien pohjalta laadittuja oppimateriaaleja. Kustantamossamme 
selvitettiin vuoden 1994 opetussuunnitelmaprosessin yhteydessä, kuinka 
hyvin oppikirjojen sisällöt vastasivat  koulujen omia opetussuunnitelmia. 
Yllättävää oli, että koulujen opetussuunnitelmien sisällöt olivat usein täy-
sin yhtenevät oppikirjojen sisältöjen kanssa jopa etenemisjärjestystä myö-
ten. Tarkemmissa haastatteluissa selvisi, että monet koulut olivat muutta-
neet omia suunnitelmiaan enemmän oppikirjojen sisältöjä vastaaviksi. Tä-
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män arkikokemuksen pohjalta näytti siltä, että oppimateriaaleilla olisi vai-
kutusta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Monet suomalaiset opetus-
suunnitelmien vaikuttavuudesta tehdyt tutkimukset tukivat tätä käytännön 
kokemusta (ks. Kansanen & Uusikylä 1981; Atjonen 1993; Kosunen 1994). 
Korkeakosken (1997, 25; 1989, 105-108) mukaan opettajan päivittäistä 
työtä peruskoulussa eivät juurikaan ohjaa kasvatustavoitteet tai opetus-
suunnitelma, vaan oppiaineiden yleistavoitteet ja erityisesti sisällöt, mikä 
sekin tapahtuu enemmän oppimateriaaleista käsin kuin opetussuunnitel-
maa seuraten. Myös Hakkaraisen (2002, 351) käsityksen mukaan matka 
opetussuunnitelman perusteista toteutuneeseen opetukseen on pitkä ja sitä 
ohjaavat paikalliset opetuksen organisoinnin ratkaisut, oppimateriaalit ja 
niiden oppilastehtävät sekä didaktiset oppaat.

Käytännön kokemukseni ja lukemieni tutkimusten perusteella kiinnostuin 
tästä ilmiöstä syvemmin. Oppikirjoista on tehty melko paljon pedagogisia 
tutkimuksia, joissa on tarkasteltu oppikirjojen luettavuutta tai asiasisältöjä. 
Kun tutkitaan luettavuutta, kiinnitetään huomiota mm. oppiaineksen valin-
taan ja järjestelyyn, käytetyn kielen ja merkintöjen johdonmukaisuuteen, 
täsmällisyyden tasoon, oppilaiden aikaisemman tiedon ja tekstin proses-
sointikyvyn huomioimiseen sekä tulevien oppikirjatekstien huomioonotta-
miseen (Love & Pimm 1996; Viiri 2000, 51). Kun tutkitaan asiasisältöjä, 
tarkastellaan sitä, kuvaako oppikirjan teksti tieteen näkökulmasta käsiteltä-
vää asiaa oikein vai väärin (Viiri 2000, 52). Tutkimusten mukaan oppikirja 
on yleisimmin käytetty oppimateriaali kaikessa formaalisessa opetuksessa 
ja on tärkeä tekijä oppilaiden ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa 
(Mikkilä-Erdmann, Olkinuora & Mattila 1999, 436). Oppikirjojen tärkeään 
tehtävään oppimisprosessissa on siis useissa tutkimuksissa viitattu, mutta 
oppikirjoja on tutkittu lähinnä niiden sisältöä analysoimalla. Myös oppikir-
jasidonnaisuutta ja sen yhteyttä eri opetusmenetelmien käyttöön on tutkit-
tu. Vaikka keskeisessä osassa tutkimuksessani on oppimateriaali, tämä 
poikkeaa silti lähestymistavaltaan oleellisesti edellä kuvatuista oppikirja-
tutkimuksista. 
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2 Opetussuunnitelmat

2.1 Opetussuunnitelman määrittely
Yksi keskeisimmistä koulua ohjaavista asiakirjoista on opetussuunnitelma, 
jossa yleensä ilmaistaan kyseisen koulun tai kouluasteen tavoitteet ja oppi-
aines sekä oppilasarvioinnin periaatteet. Usein siinä otetaan myös kantaa 
opetusmenetelmiin, vaikka niiden valinta kuuluukin periaatteessa opettaji-
en toimintavapauden piiriin. (Uusikylä & Atjonen 2000, 46) Vuoden 1994 
peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa otetaan kantaa myös oppimis- 
ja tiedonkäsitykseen. Edellisten lisäksi Opetushallituksen uudessa vuoden 
2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käsitellään myös op-
pimisympäristöä ja toimintakulttuuria. 

Vielä lukuvuonna 2003–04 opetustoiminnan puitteista määrättiin vuonna 
1998 eduskunnan vahvistamassa perusopetuslaissa (N:o 628 / 21.8.1998) 
ja perusopetusasetuksessa (N:o 852 / 20.11.1998) sekä valtioneuvoston 
vuonna 1993 hyväksymässä tuntijakopäätöksessä (N:o 834 / 23.9.1993). 
Vuoden 1998 perusopetuslaki liittää peruskoulun ala- ja yläasteen hallin-
nollisesti samaksi peruskouluksi, jonka hallintoa ja opetussuunnitelmaa 
koskevista kysymyksistä päättävät kuntien ja koulujen hallintoelimet. 

Valtioneuvosto on syksyllä 2001 hyväksynyt uuden perusopetuksen tunti-
jaon (A 1435 / 20.12.2001), jossa määrätään opetettavat oppiaineet ja ope-
tuksen vähimmäistuntimäärät oppiaineittain  vuosiviikkotunteina (vuosi-
viikkotunti = 38 oppituntia). Tämä uusi tuntijako ja uudet vuonna 2004 
Opetushallituksen hyväksymät perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teet on otettu käyttöön luokkien 1–2 osalta porrastettuna vuosina 2002–
2003 ja luokkien 3–9 osalta ne otetaan porrastettuna käyttöön vuosina 
2004–2006, siten että syksyllä 2006 kaikilla vuosiluokilla käytetään uusien 
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8 – Juha-Pekka Heinonen

opetussuunnitelman perusteiden mukaisia uusia opetussuunnitelmia. Uu-
dessa tuntijaossa määrätään uusiksi itsenäisiksi oppiaineiksi luokille 7–9 
terveystieto sekä luokille 5–6 fysiikka ja kemia. Myös historia ja yhteis-
kuntaoppi on erotettu opetussuunnitelmassa omiksi oppiaineikseen. Uudet 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet tulevat ohjaamaan opetusta 
nykyistä tiukemmin etenkin oppiaineiden sisältöjen osalta. Ne ovat nykyis-
tä yksityiskohtaisemmat ja täsmällisemmät. Valinnaisuus vähenee, sillä 
vuoden 1994 perusteista poiketen uudet perusteet ovat kokonaisuudessaan 
normi, josta opetuksen järjestäjä ei voi poiketa (Opetushallitus 2004, 8). 
Myös perusopetuksen rakenne muuttuu tässä uudistuksessa siten, että uusi 
tuntijako ja opetussuunnitelman perusteet on laadittu yhtenäistä yhdeksän-
vuotista kokonaisuutta varten. Uudistuksen myötä myös oppilasarviointi 
normitetaan aiempaa täsmällisemmin. Arvioinnin tueksi on opetussuunni-
telman perusteisiin laadittu hyvän osaamisen kuvaukset kaikkiin yhteisiin 
oppiaineisiin. Niiden avulla on määritelty arvosanaan kahdeksan oikeutta-
va osaaminen tuntijaon eri nivelvaiheissa sekä päättöarvioinnin kriteerit ar-
vosanalle kahdeksan.

Uutta vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteissa ovat myös aihekoko-
naisuudet, jotka ovat keskeisiä opetus- ja kasvatustyön painoalueita ja ajan-
kohtaisia arvokannanottoja. Niitä ovat ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-
identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalai-
suus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tule-
vaisuudesta, turvallisuus ja liikenne sekä ihminen ja teknologia. Nämä ai-
hekokonaisuudet edellytetään sisällytettäviksi oppiaineisiin. (Opetushalli-
tus 2004, 36-41)

Nykyisten vielä osittain voimassa olevien peruskoulun opetussuunnitelman 
perusteiden (Opetushallitus 1994, 15) mukaan  “opetussuunnitelma muo-
dostaa koulutyön suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen keskeisimmän 
perustan. Opetussuunnitelmaan perusteet on pohja, jota tulkiten, muokaten 
ja täydentäen paikallisesti laaditaan opetustyötä kuvaava, kehittävä ja käy-
tännön opetustoimintaa ohjaava opetussuunnitelma. Edelleen opetussuun-
nitelmasta tulee käydä ilmi koulun tehtävä, omaleimaisuus ja toiminta-aja-
tus. Opetussuunnitelmasta tulee ilmetä myös opetusta koskevat rakenne-
päätökset. Tässä yhteydessä määritellään, millaista tuntijakoa koulu valtio-
neuvoston päättämän tuntijaon pohjalta noudattaa ja miltä luokalta eri op-
piaineiden opetus aloitetaan. Lisäksi selvitetään, miten eri oppiaineitten ta-
voitteet ja sisällöt aiotaan toteuttaa, mikäli koulu laatii kokonaisopetus-
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suunnitelman. Opetussuunnitelmassa selvitetään myös, miten opetus jär-
jestetään siinä tapauksessa, ettei kaikkia opiskeltavia aineita tai asioita ole 
tarjolla jokaisena lukuvuonna. Edelleen siinä päätetään, mitä vapaaehtoisia 
kieliä tarjotaan ala-asteella, mitkä ovat yläasteella tarjottavat vallinnaisai-
neet ja missä suhteessa käytettävissä olevaa tuntiresurssia jaetaan kaikille 
yhteisten ja valinnaisten aineiden kesken.“

“Opetussuunnitelmassa määritellään aihekokonaisuudet sekä oppiaineitten 
ja oppiaineryhmien tavoitteet ja sisällöt valtakunnallisten opetussuunnitel-
man perusteiden pohjalta. Siinä tarkastellaan myös opetusmenetelmiä ja 
koulun työmuotoja koskevia kysymyksiä. Edelleen opetussuunnitelmissa 
päätetään koulun itsearvioinnin periaatteista sekä oppilasarvostelusta. Val-
takunnallisten perusteiden pohjalta opetussuunnitelmassa tarkennetaan ar-
viointiohjeisto ja päätetään muun muassa todistusten antamisajankohta ja 
muoto.“

Opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 1994, 16) mukaan ope-
tussuunnitelman laatiminen on siis aktiivinen ja jatkuva kehittämisproses-
si, joka olisi syytä aloittaa arvojen määrittelystä, koska niistä voidaan joh-
taa kaikki muut ratkaisut.
Koulutusjärjestelmällä tarkoitetaan yhteiskunnassa tapahtuvaa koulutuk-
sellisen toiminnan organisaatiota, joka jakaantuu koulutuksellisen päämää-
rän tai oppilaiden iän perusteella itsenäisiksi osajärjestelmiksi. Peruskoulu 
on oppivelvollisuusikäisille lapsille ja nuorille tarkoitettu yleissivistävä 
koulutusmuoto (Iisalo, Lahdes & Viitaniemi 1979, 8). Koulutus puolestaan 
katsotaan yhteiskunnalliseksi toiminnaksi, jossa tavoitteet ja niitä vastaavat 
sisällöt määräytyvät yhteiskunnassa vallitsevista tarpeista ja arvoista, jol-
loin on otettava huomioon sekä tuotannolliset, kulttuuriset että yksilölliset 
tarpeet ja arvot, jotka sitten muunnetaan niin sanotuiksi koulutuspoliittisik-
si tavoitteiksi (Niskanen & Leino 1977, 26). Näin peruskoulun opetussuun-
nitelman perusteiden mukaan suomalainen opetussuunnitelma ilmaisee 
paikallisen päättäjän koulutuspoliittista tahtoa osana valtakunnallista kou-
lutuspolitiikkaa. Kunnan rooli koulutuspolitiikan toteuttajana siis korostuu. 
Kunnalla on valta omilla toimenpiteillään luoda ne rajat, joiden puitteissa 
koulut kehittämistyönsä toteuttavat.

Opetussuunnitelmasta on olemassa monenlaisia tulkintoja ja sen tyhjentä-
vä määrittely on ongelmallista (Meisalo & Lavonen 1994, 20). Atjosen 
(1993, 15) mukaan yhteiskunta, eli viime kädessä eduskunta ja maan halli-
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tus, ilmaisee koulutusta koskevan tahtonsa lainsäädännössä sekä sen perus-
teissa ja poliittisissa kannanotoissa. Hänen mukaansa opetussuunnitelmas-
sa kuvataan koulutuksen tavoitteet ja sisällöt sekä opetusjärjestelyjen ja ar-
vioinnin perusteet. Tässä tutkimuksessa tukeudutaan tähän Atjosen opetus-
suunnitelman määritelmään, koska sekä vuoden 1994 että vuoden 2004 
opetussuunnitelman perusteissa otetaan selkeästi kantaa tavoitteiden ja ar-
vioinnin perusteiden lisäksi opetussisältöihin sekä käytettäviin opetusme-
netelmiin. Tätä tukee myös Välijärven (1993, 6) näkemys, jonka mukaan 
opetussuunnitelman edustama tietorakenne on vain yksi tiedon tulkinta, ja 
siten se sitoutuu väistämättä tiettyyn arvojärjestelmään ja on aina poliittis-
ten päätösten kohde. McNeil (1981, 295) painottaa, että opetussuunnitelma 
heijastaa aina tekijöidensä omaa näkemystä yhteiskunnallisesta elämästä, 
ihmisestä ja oppimisesta. Yhteiskunnassa tapahtuvat arvojen ja normien 
yhä nopeammat muutokset luovat jatkuvia paineita myös opetussuunnitel-
mien muutoksille. Hirsjärvi (1983, 132) on puolestaan kuvannut    opetus-
suunnitelmaa kaikkien niiden toimien etukäteissuunnitelmaksi, joilla pyri-
tään kouluille asetettuihin kasvatustavoitteisiin. 

Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksessa koulukohtaisten opetus-
suunnitelmien laadinnan yhteydessä korostettiin keskusjohtoisuuden pur-
kua ja päätösvallan hajauttamista myös koulutuspoliittisena strategiana, 
jonka perimmäinen tarkoitus oli asettaa koulut tulosvastuuseen. Kuitenkin 
opetussuunnitelmia uudistettaessa on myös pyritty lisäämään opettajien si-
toutumista opetussuunnitelmiin ja muuttamaan opettajien opetussuunnitel-
mallista ajattelua siten, että opetussuunnitelmasta tulisi koulun kehittämi-
sen väline. (Syrjäläinen 1994a, 16-17)

Vaikka vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen opettajat ovat 
saaneet melko vapaasti toteuttaa opetuksessaan tärkeäksi kokemiaan sisäl-
töjä, aihekokonaisuuksia ja opetusmenetelmiä, tilanteeseen on opettajien 
kannalta vaikuttanut myös suuri ero aikaisempien ylhäältä määrättyjen 
opetussuunnitelmien sitovuuteen nähden. Ropo ja Huopainen (2000, 95-
96) kuvaavat tätä uuden tilanteen tuomaa muuttunutta opettajan roolia seu-
raavasti: ”Aikaisempi sidottu opetussuunnitelma ja hyväksytyt oppikirjat 
johtivat tilanteeseen, jossa opettajan ei tarvinnut oikeastaan lainkaan halli-
ta opetussuunnitelmien laadintaan ja sisältöjen valintaan liittyvä taitoja. 
Niiden asemesta keskeisiä olivat didaktiset taidot, jotka liittyivät esimer-
kiksi eri opetusmenetelmien taitavaan käyttöön, oppimisen eriyttämiseen 
ja oppimisen arviointiin. Opetussuunnitelman suunnittelun taitoja ei tarvin-
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nut opettaa opettajankoulutuksessakaan ja ne ’katosivat’ opettajan taitova-
rannosta tarpeettomina.” Tämän historiallisen taustan huomioonottaen ja 
nyt hyväksyttyjen uusien opetussuunnitelman perusteiden tiukemmin oh-
jaavan otteen takia edellä esitetty Atjosen sosiaalis-rakenteelliseen näke-
mykseen pohjautuva opetussuunnitelman määritelmä kuvaa hyvin suoma-
laista koulutuspoliittista näkemystä. Niinpä tähän määritelmään tukeutumi-
nen on tarkoituksenmukaista tutkimukseni kannalta.

Opetussuunnitelman perusteissa oppilas nähdään aktiivisena toimijana, jo-
ka pystyy itse jäsentämään kokemuksiaan ja tuntemuksiaan (Opetushallitus 
1994, 9). Jokainen oppilas on yksilö yksilöllisine eroineen ja erilaisine läh-
tökohtineen, ja opetussuunnitelman ja opetuksen tuleekin lähteä oppilaan 
yksilöllisyyden kehittämisestä. Nämä näkemykset on esitetty rinnan “yh-
teiskunnan säilymisen ja kehittämisen“ kanssa (emt., 13). Edellä esitetyn 
perusteella tähän rinnastukseen sisältyy ristiriita. Lisäksi “perustan yksilön 
kulttuuri-identiteetille antaa yhteisön elämänmuoto kokonaisuudessaan“. 
Kansalainen nähdään siis myös koulutusprosessin tuloksena, jolloin oletta-
muksena on, että todellisia muutoksia saadaan aikaan vain antamalla kan-
salaisille mahdollisuus demokraattiseen osallistumiseen. Edelleen on ole-
tettu, että “ on kuitenkin joitakin pysyviä ihmisen kasvuun ja kehitykseen 
liittyviä kysymyksiä, joille tulee olla riittävästi tilaa koulussa. Esimerkiksi 
sellaisten asioiden pohdinnalle kuin uskonto, irrottautuminen vanhemmis-
ta, läheiset ihmissuhteet sekä oma tulevaisuus ja tavoitteet on varattava riit-
tävästi aikaa“ (emt., 13). Toisaalta “koulu joutuu korostamaan tiedon suh-
teellista totuutta“ (emt., 10). Kun näitä kahta näkemystä tarkastellaan siinä 
mielessä, että oppilas on aktiivinen tiedon jäsentäjä, olettamukset vaikutta-
vat olevan ristiriidassa keskenään. Vaikka oppilas nähdään “aktiivisena 
oman tietorakenteensa jäsentäjänä“, oppilaan ulkopuolellekin on toisaalta 
jätetty jäsentämisvastuuta, kun on lueteltu pysyviä perusseikkoja. Perus-
koulun opetussuunnitelmauudistuksen arviointiraportin (Norris ym.,1996) 
mukaan tämä sosiaalis-rakenteellinen näkemys on valittu, kun opetussuun-
nitelman perusteissa todetaan: “Opetussuunnitelma ilmaisee paikallisen 
päättäjän koulutuspoliittista tahtoa osana valtakunnallista koulutuspolitiik-
kaa“ (Opetushallitus 1994, 21). Tässä ajattelutavassa koulutus nähdään en-
sisijaisesti välineenä yksilön sosiaalistamiseen ja kulttuurin uudistamiseen 
(Schubert 1986). Näin analysoiden Atjosen opetussuunnitelman määritel-
mä vaikuttaa sopivan parhaiten vuoden 1994 opetussuunnitelman perustei-
den tarkasteluun.
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Opetussuunnitelmia on kahdenlaisia: ne voidaan karkeasti jakaa Lehrplan-
tyyppiseen eli oppiainejakoiseen opetussuunnitelmaan ja curriculum-tyyp-
piseen opetussuunnitelmaan (Lavonen & Meisalo 1994, 20). Alkuaan eng-
lanninkielinen käsite curriculum tarkoitti lapsen oppimiskokemusten suun-
nittelua. Tässä tutkimuksessa opetussuunnitelma-käsitettä on käytetty vas-
taamassa curriculum-sanaa, vaikka niiden merkitys ei ole täysin sama. 
Suomalaisista tutkijoista Malinen (1992) ja Salminen (2002) käyttävät ter-
miä curriculum. Koulun opetussuunnitelma ohjaa opettajia järjestämään 
tarkoituksenmukaisia oppimistilanteita, jolloin ajatellaan, että opetussuun-
nitelma on opettajan laatima. 

Saksankielinen käsite Lehrplan puolestaan tarkoittaa opetussuunnitelman 
laatimista niin, että luetellaan oppiaineet, kuvataan oppiaineiden sisältöjä. 
Keskeinen määräävä tekijä on tällöin tuntijako, toisin kun angloamerikka-
laisessa curriculum-perinteessä, jossa oppiaineiden rajoja ja tuntimääriä ei 
määritelty yhtä tarkasti. (Salminen 2002, 9). Curriculum on siten käsittee-
nä Lehrplania laajempi ja konstruktivistisempi. Malisen (1992, 14) mu-
kaan curriculum on enemmän didaktinen ohjeisto ja Lehrplan enemmän 
hallinnollisen päätöksenteon perusta. Suomessa näitä kahta käsitettä ei ole 
haluttu erottaa, vaan meillä on pyritty yhdistämään sekä hallinnollinen että 
pedagoginen suunnittelu (Malinen 1992, 14–15). Salmisen (2002, 9) mu-
kaan ainakin Suomen oppikoulujen rakenteeseen saksalainen Lehrplan-
malli on vaikuttanut voimakkaasti. Myös Syrjäläinen (1994, 9) toteaa, että 
Suomen viralliset vahvistetut opetussuunnitelmat ovat varsin vahvasti nou-
dattaneet Lehrplan-mallia. Nykyisessä yleissivistävän koululaitoksen ope-
tussuunnitelmassa on piirteitä molemmista lähestymistavoista. Patrikaisen 
ja Myllerin (2002, 190) mukaan opettajien opetussuunnitelma-ajattelu on 
yhteiskunnan muuttumisen myötä siirtymässä Lehrplan-mallista curricu-
lum-mallin suuntaan (ks. Kosunen 1994; Malinen 1992).

Eri yhteyksissä ja eri aikoina curriculum-käsite on tulkittu ja määritelty eri 
tavoin – jopa niin, että ne ovat ovat olleet keskenään ristiriitaisia. Pohjim-
miltaan on ollut kuitenkin kysymys siitä, mitkä tiedot, taidot ja arvot ovat 
kaikkein tärkeimpiä koulussa käsiteltäviksi ja miten ne tulisi välittää ja saa-
vuttaa. Valtion, piirin tai koulun curriculum on suunnitelma, jonka tavoit-
teena on tuottaa oppilaille tietyt tiedot, taidot ja arvot. Sen suunnitelman 
tarkkuus on erilainen eri kouluasteilla ja vaihtelee suunnitelman tehneen ta-
hon mukaan siten, että koulun suunnitelma on tarkin ja valtion suunnitelma 
on väljin. (Salminen 2002, 7)
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Kosunen ja Huusko (2002, 203–204) toteavat, että opetussuunnitelman ke-
hittämisessä on viime kädessä kysymys opetuksen tasosta ja laadusta sekä 
ennen kaikkea siitä, miten ja mitä oppilaat oppivat, miten he edistyvät ja 
miten heidän oppimistaan voidaan parhaiten tukea. Kosusen ja Huuskon 
mukaan opetussuunnitelma määrittyy näin luontevasti curriculum-opetus-
suunnitelmamallille ominaisina oppilaiden oppimiskokemuksina ja niiden 
suunnitteluna.

Opetussuunnitelma on siis yksi keino suunnata toimintaa sekä määritellä ja 
saavuttaa sellaisia tavoitteita, joita pidetään arvokkaina ja tärkeinä. Siten se 
myös heijastaa yhteiskunnan arvoja. Näitä opetussuunnitelmien laadintaa 
ohjaavia taustaideologioita, on määritelty monella eri tavalla. Esimerkiksi 
McNeil (1985) on jakanut nämä opetussuunnitelmien taustalla vaikuttavat 
ideologiat kuuteen kategoriaan:

1) Humanistinen lähtökohta pyrkii takaamaan kaikille yksilöllisesti 
tyydyttäviä kokemuksia. Tässä opetussuunnitelma on liberalisoiva 
prosessi, joka vastaa henkiseen kasvuun. Tyypillistä humanistiselle 
kasvatusnäkemykselle on vastustaa koulutuksen ja kasvatuksen 
byrokraattista ohjausta, keskusjohtoisia suunnittelumalleja, tarkkoja 
sisällöllisiä tavoitteita, liiallista käytännön korostamista ja koulun 
kytkemistä työelämän tai talouden vaikutuspiiriin. Humanistinen 
näkemys   pitää laajoja keskitettyjä malleja vanhentuneina ja 
muodollisina. Se on kritisoinut myös koulutuksen alistumista 
teknologioiden – oppikirjojen, oppimateriaalien ja opetusteknologian 
– varaan. Humanistisen käsityksen mukaan postmoderni maailma 
edellyttää ymmärtämistä, luovuutta ja eettisten kysymysten pohdintaa.

2) Sosiaalisen rekonstruktion näkökulman tavoite on yhteiskunnan 
kehittäminen, jolloin sosiaalinen aspekti nousee yksilöllisten tarpeiden 
yläpuolelle.

3) Teknologisen näkökulman mukaan opetussuunnitelmat ovat 
tuotantoprosessi ja politiikan jatke. Opetussuunnitelmat eivät voi olla 
neutraaleja. Niiden avulla saavutetaan tietyt vaatimukset ja niissä 
voidaan myös ehdottaa opetusmenetelmiä.

4) Akateeminen näkökulma korostaa opetussuunnitelmaa välineenä, jolla 
oppilaalle tarjotaan tiettyjä tieteitä ja organisoituja kokonaisuuksia.

5) Teknologiavetoinen opetussuunnitelma -näkökulma on 
monipuolisempi. Se voi olla tietokoneen avulla tapahtuvaa opiskelua, 
yksilöllisiä opiskelumahdollisuuksia, ja muiden teknisten 
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apuvälineiden käyttöä. Laajemmassa tulkinnassa on kyse ohjelmien 
tehokkuudesta, menetelmistä ja oppimateriaaleista, jolloin teknologia 
vaikuttaa opetussuunnitelmiin sekä sovelluksina että teoriana. Tällöin 
sovellukset ovat käytäntöä, jossa tekniikka on apuvälineenä. Teoriassa 
teknologiavetoinen opetussuunnitelma voi määritellä sekä ohjata 
koulutusta ja opetusta. Tavoitteena on löytää tehokkaimmat 
menetelmät ja ottaa ne käyttöön.

6) Akateeminen tieteenala -näkökulma on keskeinen opetussuunnitelmiin 
vaikuttanut ideologia. Sille ominaista ovat asiantuntijoiden laatimat 
opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit. Taustalla vaikuttaa vahvojen 
tieteenalojen traditio. (Salminen 2002, 26)

McNeilin (1985) mukaan nämä kuusi lähtökohtaa olisi tunnustettava, jotta 
paremmin ymmärrettäisiin opetussuunnitelmien taustalla vaikuttavia pyr-
kimyksiä. 

Opetussuunnitelmia sitoo vahva traditio ja jotkin asiat – esimerkiksi luke-
misen, kirjoittamisen ja laskemisen taidot – ovat niissä aina tärkeässä ase-
massa. Koulumuodot sekä luku- ja opetussuunnitelmat heijastelevat oman 
aikakautensa arvoja, uskomuksia ja sosiaalisia pyrkimyksiä. Kulloisetkin 
viranomaiset tuovat opetussuunnitelmiin uusia piirteitä ja määräyksiä. His-
toriallisesti tarkasteltuna myös oppimateriaalit voivat muokata opetussuun-
nitelmia pitkäksi ajaksi. (Salminen 2002, 6–7) Esimerkiksi opetuksen si-
sältöihin viranomaisten kontrolli puolestaan ulotettiin tarkastamalla ja hy-
väksymällä tietyt oppikirjat käytettäviksi (Venezky 1992, 447; Salminen 
2002, 13).

2.2 Opetussuunnitelmien tavoitteiden tarkastelua
Opetussuunnitelman laadinnassa on perinteisesti pidetty tärkeänä täsmäl-
listä tavoitteiden ilmaisua. Tavoitteiden ohjaavaa vaikutusta tehostetaan 
osittamalla ne aine-, luokka-, kurssi- tai jopa oppituntikohtaisiksi. Esimer-
kiksi Barrow (1984) vastustaa tälläista osittamista, koska juuri täsmällisil-
lä tavoitteilla todellisuus pirstaloidaan ajattelun keinoin vaikeasti hallitta-
vaksi. Zaretin (1986) mukaan pyrkimys täsmällisiin ja mittauksin kontrol-
loitaviin tavoitteisiin rajaa pois opetuksesta ne ulottuvuudet, jotka haasta-
vat havaitsemaan ilmiöiden moninaisuuden ja niiden keskinäiset riippu-
vuudet. (Välijärvi 1993, 14–17)
 

J_P_Heinonen s19_286   14J_P_Heinonen s19_286   14 21.3.2005   16:24:4721.3.2005   16:24:47



Opetussuunnitelmat – 15

Opetussuunnitelman on toimiakseen oltava sisäisesti yhtenäinen kokonai-
suus. Esimerkiksi opetusmenetelmiä koskevien valintojen tulee olla sopu-
soinnussa tavoitteita, oppiaineita ja sisältöjä koskevien tulkintojen kanssa. 
Ei riitä, että opetussuunnitelma vain toistaa kliseitä, kuten “aktiivinen oppi-
minen“ tai “ongelmanratkaisu“, vaan sen tulee myös kertoa, mitä ne tar-
koittavat koulun käytännössä ja miten niiden avulla rakennetaan toimiva 
tietokokonaisuus. Oppilaan työskentelyn uudistuminen edellyttää koko 
yleissivistävän opetuksen tarkoituksen uudelleenarviointia. On tiedostetta-
va, mihin opetuksella todella pyritään. (Välijärvi 1993, 14; ks. Nixon 
1992)

Peruskoulun vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 
1994, 13–14) tavoitteet on esitetty hyvin yleisellä tasolla. Pikemminkin 
voitaisiin puhua visioista kuin tavoitteista. Seuraavassa on esitetty joitakin 
keskeisimpiä visioita, jotka koulujen tulisi ottaa huomioon omien opetus-
suunnitelmiensa tavoitteita miettiessään:  

– ”Kasvatus on keskeinen tekijä elämänmuotomme kehityssuunnan 
kääntämisessä  kestäväksi. Koulun on mahdollista yhteistyössä 
tukiverkostojensa kanssa luoda tulevaisuudenkuvia, vahvistaa moraalia 
ja osaamista, joita ihminen tarvitsee yhteiskunnan jäsenenä ja 
kansainvälisessä yhteistyössä kulttuurievoluution suunnan 
korjaamiseksi.”

– ”Suvaitsevaisuus ja avoimuus erilasia kulttuuritaustoja, katsomuksia ja 
kieliä kohtaan sekä kiinnostus niihin luovat edellytyksiä oppilaiden 
keskinäiselle vuorovaikutukselle. Ne ovat myös luomassa pohjaa 
kansainväliselle yhteistyölle.”

– ”Muutoksen maailmassa ihmisen henkisen kasvun, itsetuntemuksen ja 
eettisen tietoisuuden kehittyminen edellyttävät laaja-alaista ihmisten 
välistä vuorovaikutusta, jonka avulla välitetään tietoa sekä ihmisestä 
itsestään että hänen ympäristöstään.”

– ”Peruskoulun toiminnan tavoitteena on kehittää oppilaissa sellaisia 
asenteita ja valmiuksia, jotka luovat edellytykset toimia aktiivisena, 
kriittisenä ja vastuuntuntoisena kansalaisyhteiskunnan jäsenenä. 
Oppilaille tulee antaa mahdollisuus tutustua yhteiskunnan eri 
toimintoihin käytännössä ja myös itse harjoitella yhteiskunnallista 
osallistumista ja vaikuttamista.”
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Nykyaikaisen opetussuunnitelman tavoitteiden määrittely lähtee siitä, että 
opetuksen tehtävänä on tuottaa valmiuksia toimia muuttuvassa yhteiskun-
nassa. Tavoiteltavia suuntia voivat olla esimerkiksi uudenlainen asennoitu-
minen luontoon, oman oppimisen parempi tiedostaminen ja ohjaaminen, 
yhteiskunnassa vaikuttamisen taitojen edistäminen ja itsetunnon vahvista-
minen. Tälle kehitykselle ei koskaan voida määritellä täsmällisiä tavoitteita, 
vaan oppilaiden ja opettajien on löydettävä ne itse osana oman työnsä suun-
nittelua ja arviointia. (Välijärvi 1993, 16; ks. Berman 1986; McGee 1987)

Opetushallituksen vuoden 1994 peruskoulujen opetussuunnitelmista teke-
män selvityksen perusteella koulukohtaisten opetussuunnitelmien tavoit-
teissa olisi vielä paljon kehitettävää. Sen mukaan oppiaineiden tavoitteet 
on yleensä otettu suoraan opetussuunnitelman perusteista. Ne on kuitenkin 
usein kirjattu opetussuunnitelmaan vain luettelomaisesti ja suppeammin 
kuin perusteissa. Omaleimainen pohdinta ja muokkaaminen puuttuvat. Joi-
denkin aineiden opetussuunnitelmissa näkyy vuoden 1985 perusteiden ja 
jopa käytössä olevien oppikirjojen vaikutus. On myös opetussuunnitelmia, 
joista joko tavoitteet tai sisällöt tai molemmat puuttuvat sekä opetussuunni-
telmia, joista jonkin aineen opetussuunnitelma puuttuu kokonaan. (Pietilä 
& Toivanen 2000, 43)

2.3 Opetussuunnitelmien vaikutus opetukseen
Cubanin (1992a) mielestä on syytä tehdä selkeä ero opetussuunnitelman ja 
todellisen opetuksen kehittämisen välillä. Hänen mukaansa opetussuunni-
telman kehittämisestä on vielä pitkä matka arkisen kasvatustyön muuttumi-
seen, eikä se matka ole mutkaton. Suurin osa näistä muutospaineista tulee 
koulun ulkopuolelta. Hän jakaa muutospyrkimykset  kahteen tyyppiin. Ra-
kenteiden sisäisellä kehittämisellä yritetään parantaa käytäntöjä muutta-
malla esimerkiksi opettajien palkkioperusteita, tuottamalla uusia materiaa-
leja ja vaikuttamalla koulupäivän pituuteen. Koulutuksen rakenteisiin vai-
kuttamalla muutetaan koulumuotoja ja -asteita tai kehitetään oppilaiden va-
lintaperusteita. (Cuban 1992a, 216–247)

Koulu voi toimia tehokkaasti vain, jos sillä on selkeät tavoitteet ja päämää-
rät sekä kyky arvioida tavoitteiden toteutumista. Kasvattajien saattaa olla 
vaikea löytää yksimielisyyttä siitä, mitä ominaisuuksia oppilaissa pitäisi 
kehittää ja miten se tapahtuu. Opetussuunnitelma heijastaakin ympäröivän 
kulttuurin arvoja. (Madaus & Kellaghan 1992, 128–129) 
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Koulut voivat käsittää opetussuunnitelman eri tavoin. Lienee kuitenkin sel-
vää, ettei koulu kykene toimimaan tavoitteellisesti ilman suunnitelmallista 
ohjelmaa oppilaille tarjottavasta opetuksesta. Kouluilla tulee olla päämäärä 
ja suuntaviivat, jotka luovat kriteerit toimintojen, sisältöjen ja metodien va-
linnalle. Opetussuunnitelma ilmentää aina vallitsevia ajatustottumuksia ja 
uskomuksia, mutta voi toimia myös niiden muuttajana. Opetussuunnitelma 
on metafora siitä, miten koulussa ja luokassa eletään. Perinteisesti opetus-
suunnitelmassa on korostettu pyrkimystä standardoida, systematisoida ja 
mitata inhimillistä todellisuutta. Mikäli koulun käytänteiden halutaan muut-
tuvan, tulisi opetussuunnitelmassa luoda uudenlainen metafora koulun työs-
kentelystä. (Välijärvi 1993, 11; ks. Eisner 1985; Short 1986; Zaret 1986) 
Syrjäläisen (1990, 135) mukaan opettajat puhuvat opetussuunnitelman si-
sällöistä ja tavoitteesta itsestäänselvyyksinä ja kuitenkin perustavat oman 
opetuksensa opetussuunnitelman sijaan mieluummin omiin kokemuksiinsa 
ja intuitioonsa. Ei ole lainkaan liioiteltua väittää, että monissa kouluissa 
opetussuunnitelma on tietoisesti jätetty kirjahyllyyn pölyttymään. Eikä se-
kään ole liioittelua, ettei opetussuunnitelmaa opiskella yhdessä oppilaiden 
ja heidän vanhempiensa kanssa: oppikirjat ovat olleet paras opetuksen suun-
nitelma myös oppilaille ja vanhemmille. (Syrjäläinen 1994, 13)

Kun vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä päätösvaltaa 
siirrettiin merkittävästi kunnan ja koulun tasolle, opettajat joutuivat suuren 
haasteen eteen, sillä he saivat valtaa sekä vastuuta suunnitella opetustaan. 
Ropo ja Huopainen (2000, 98) näkevät tässä koulukulttuurisen muutoksen, 
jossa keskeisimpiä muutoksen kohteita oli työn sisältö ja työnjako. Heidän 
mukaansa opetussuunnitelman laadinta on perinteisesti kuulunut jollekulle 
muulle kuin opettajalle. Opettajat ovat ainoastaan tottuneet virkavelvolli-
suudesta noudattamaan hyväksyttyä opetussuunnitelmaa, jonka virallisesti 
hyväksytty tulkinta on ilmaistu oppikirjoissa. Opetussuunnitelman koulu-
kohtaistaminen oli siten merkittävä uudistus, joka muutti perinteistä työn-
jakoa opetushallinnon ja koulun sekä yksittäisen opettajan kesken. Tosin 
nyt uusissa vuoden 2004 normiperusteisissa peruskoulun opetussuunnitel-
man perusteissa koulujen ja opettajien valinnaismahdollisuuksia on kaven-
nettu ja kouluhallinto ohjaa opetusta taas tiukemmin. Nämä koulukulttuu-
rin muutokset herättävät myös mielenkiintoisen kysymyksen oppikirjojen 
merkityksestä –koetaanko ne vieläkin ”virallisiksi” tulkinnoiksi opetus-
suunnitelman perusteista? 
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Lahdes (1997, 68) jakaa opetussuunnitelman kuvion 1  mukaisesti kolmeen 
tasoon: etukäteistasoon (varsinaiseen opetussuunnitelmaan tai sen perus-
teisiin), ennakkosuunnitelmasta opetustilanteessa todella toteutuneeseen 
tasoon ja tärkeimpään eli siihen, mitä oppilaat ovat opetus-oppimisproses-
sin aikana todella omaksuneet.

Tässä tasomallissa oppimateriaalit kuuluvat toiseen, toteutuvaan suunnitel-
maan (Lahdes 1997, 236). Silloin kun eri tasojen välinen yhteys ei toimi, 
puhutaan piilo-opetussuunnitelmasta. Uusikylä ja Atjonen (2000, 49) ovat 
määritelleet piilo-opetussuunnitelman sellaisiksi kouluopetuksen vaiku-
tuksiksi, joita kukaan ei ole varsinaisesti suunnitellut tai tarkoittanut. Jos 
esimerkiksi oppimateriaalit eivät vastaa koulujen opetussuunnitelmia, to-
teuttavatko ne silloin piilo-opetussuunnitelmaa?

Cuban (1992b, 90-92) näkee opetussuunnitelman (curriculumin) hyvin 
moniselitteisenä ilmiönä, jonka avulla poliitikot ja tutkijat pyrkivät siirtä-
mään lapsiin ja nuoriin niitä tietoja, taitoja ja arvoja, joita he itse pitävät tär-
keinä. Tähän käsitteeseen liittyy paljon moniselitteisyyttä, kun sitä yrite-
tään levittää kouluihin. Se johtuu siitä, ettei ole olemassa yhtä ainoaa kou-
lun opetussuunnitelmaa, vaan ainakin viisi erilaista opetussuunnitelmaa 
riippuen siitä tasosta, mistä puhutaan (kuvio 2). 

Suositeltu opetussuunnitelma tarkoittaa koulutuspoliittista ohjelmaa, jonka 
pohjalta laaditaan ja hyväksytään virallinen opetussuunnitelma. Siinä mää-
ritellään opetettavat aineet ja sisällöt sekä eri oppiaineiden opetukseen käy-
tettävä aika. Se eroaa kouluviranomaisten tulkintojen takia suositellusta 

A B

1 2 3 1 2 3

KUVIO 1. Opetussuunnitelman kolmen tason: etukäteissuunnitelman (1), 
toteutetun (2) ja oppilaiden kokeman (3) vastaavuus opetussuunnitelman kanssa 
sen ollessa hyvä (A) ja huono (B) (Lahdes 1997, 68).
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opetussuunnitelmasta. Suositeltu opetussuunnitelma puolestaan eroaa ope-
tetusta opetussuunnitelmasta ja siihen liittyvistä sisällöistä, taidoista ja ar-
voista, jotka opettaja siirtää luokkaan. Esimerkiksi monet lukioiden opetta-
jat luottavat oppikirjoihin, joiden tekstit ovat harvoin identtisiä virallisen 
opetussuunnitelman kanssa. Lisäksi opettajat toteuttavat opetustaan eri ta-
voin, vaikka he opettaisivatkin saman oppikirjan pohjalta. Opettajat myös 
painottavat opetuksessaan eri asioita. Opetettu opetussuunnitelma eroaakin 
merkittävästi virallisesta ja vielä enemmän suositellusta opetussuunnitel-
masta. Näiden lisäksi tulee neljäntenä testien ohjaama opetussuunnitelma, 
joka käsittää niin valtakunnalliset kuin opettajien ja koulujen itsensä suun-
nittelemat kokeet, joilla on hätkähdyttävän erilaisia tavoitteita. Opettajan 
todistusarviointia varten laatimat kokeet saattavat poiketa merkittävästi 
valtakunnallisista kokeista. Usein kokeet ovat vielä kirjallisia, jolloin ope-
tussuunnitelmien edellyttämien taitojen arviointi saattaa jäädä puutteelli-
seksi. Viides opetussuunnitelma on opittu opetussuunnitelma, joka ilmai-
see, mitä oppilas on todellisuudessa oppinut. Siihen vaikuttavat opettajan, 
oppikirjojen ja muiden tietolähteiden, kokeiden ja opiskelutovereiden li-
säksi myös voimakkaasti ne epäviralliset normit, jotka koulussa valitsevat. 

On tärkeää tiedostaa nämä eri opetussuunnitelmat, koska usein koulun 
muutoksia tutkitaan ainoastaan virallisten opetussuunnitelmien pohjalta 
sen sijaan, että tutkittaisiin sitä, kuinka opettajat todellisuudessa opettavat. 

1 2 3 4 5

KUVIO 2. Opetussuunnitelman tasot Cubanin (1992b, 90-92) mukaan: 
1. suositeltu opetussuunnitelma (Recommended curriculum) 2. virallinen 
opetussuunnitelma (Offi cial curriculum) 3. opetettu opetussuunnitelma (Taught 
curriculum) 4. testien ohjaama opetussuunnitelma (Tested curriculum) ja 5. opittu 
opetussuunnitelma (Learned curriculum).
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Myös poliittinen päätöksenteko keskittyy vain virallisen opetussuunnitel-
man muutoksiin, vaikka sen toteutus poikkeaa merkittävästi itse opetukses-
ta. Virallisten opetussuunnitelmien merkitys on vähentynyt myös siksi, et-
tä oppilaiden lisääntyneet sosiaaliset ongelmat vievät opettajilta entistä 
enemmän energiaa. (Cuban 1992b, 90–92)

Jotta opetussuunnitelmat ja niiden tavoitteet toteutuisivat opetuksessa en-
tistä paremmin, opetussuunnitelmien uudistusprosessia täytyy suunnitella 
ja johtaa huolella. Kun uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmat on saatu 
valmiiksi, on vaarana, että varsinaisessa opetustyössä juuri mikään ei muu-
tu tai muutokset ovat vähäisiä. Opetuksessa tuskin tapahtuu merkittäviä 
muutoksia ilman uudistusprosessin huolellista johtamista ja opettajien si-
touttamista opetussuunnitelmatyöhön sekä uusiin opetussuunnitelmiin. Pe-
rinteisesti opetussuunnitelmaprosessin johtaminen on voitu eräällä tavalla 
nähdä valtakunnallisen tason määräyksinä siitä, mitä ja miten pitäisi opet-
taa sekä mitä on arvioitava ja millaisiin tuloksiin on päästävä (Lumby 2001, 
4). Toisaalta opetussuunnitelmaprosessin johtaminen on nähty myös toisel-
la tavalla: koulussa kaikkien järjestelyjen tulee tukea ja helpottaa oppimis-
ta. Tätä kutsutaan myös organisoiduksi oppimisprosessiksi. (Clark 1996, 
93) Opetussuunnitelmaprosessin johtamista ei pidäkään sotkea vain muo-
dolliseksi osaksi opetusta, vaan osaksi kaikkia muitakin prosesseja. Näin 
tulkittuna opetussuunnitelmaprosessin johtamista voitaisiin pitää yhtä tär-
keänä kuin koko kouluorganisaation johtamista. (Lumby 2001, 4)

Wragg (1997) on kehittänyt kuutiomallin kuvaamaan opetussuunnitelman 
eri osa-alueita. Siinä jokainen sivu kuvaa yhtä opetussuunnitelman näkö-
kulmaa. Nämä kolme osa-aluetta ovat:

o asiat, jotka opetetaan (mitä opitaan ja opetetaan)
o aihekokonaisuuksien teemat (mitä asioita opetetaan eri yhteyksissä)
o oppimisen ja opetuksen järjestelyt (miten kaikesta tiedotetaan). 

Jotta oppiminen ja opetus olisivat tehokasta, on kaikkien kolmen osa-alu-
een oltava tasapainossa keskenään (Wragg  1997, 3). Wraggin kuutiomal-
lin pohjalta Burton, Blatchford ja Middlewood (2001) ovat kehitelleet kol-
miulotteisen mallin (kuvio 3) opetussuunnitelmaprosessin johtamisesta.
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Jokainen kuvion ulottuvuus edustaa yhtä koulutusorganisaatioissa 
usein esiintyvää johtamisen tasoa:

1. Visiot  – opittu opetussuunnitelma (taidot, tiedot ja asenteet, joihin 
keskitytään ja jotka korostavat koulun erityispiirteitä).

2. Strategia  –  opetettu opetussuunnitelma (pedagogiikka, oppiaineet ja 
organisaatiokulttuuri tai oppimisympäristö, joiden avulla opittu 
opetussuunnitelma toteutetaan)

3. Struktuuri –  mahdollistava opetussuunnitelma (sisäistäminen, 
opettajiin ja oppimateriaaleihin panostaminen sekä opettajien 
johtaminen, resurssien ja organisaation järjestäminen niin, että 
opetettu opetussuunnitelma on mahdollista toteuttaa).

Tämä kolmiuloitteinen malli on hierarkkinen. Ensinnäkin täytyy olla sel-
keä näkemys niistä taidoista, tiedoista ja asenteista, jotka on hyväksyttävä 
yhteisesti. Vain sisäistämällä visiot strategian avulla voidaan päästä tavoit-
teisiin. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon päätöksenteossa. Malli korostaa 
epäsuorasti vision merkitystä, mutta visio voidaan ilmaista monella tapaa – 
esimerkiksi abstraktisen fi losofi sesti tai hyvin käytännönläheisesti. Koulun 
kiteyttäessä visiotaan, sen pitää tiivistää se tilanne, jossa se haluaa olla. Sa-
malla sen on otettava huomioon opetussuunnitelman merkitys ja  ymmär-
rettävä selkeästi se tilanne ja todellisuus, missä se nyt on. (Burton, Blatch-
ford & Middlewood 2001, 19–20) 

Visio

Rakenne

Strategia

Taidot
Tiedot

Asenteet

Opetus
Resurssit
Järjestelmät

Pedagogiikka
Oppiaineet
Kulttuuri

KUVIO 3. Kolmiulotteinen malli opetussuunnitelmaprosessin johtamisesta 
(Burton, Blatchford & Middlewood 2001, 19).
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Muutoksen – esimerkiksi opetussuunnitelmauudistuksen – johtaminen on 
kouluorganisaatiossa haasteellinen ja moniulotteinen prosessi. Edellä esi-
tetty malli kuvaakin hyvin niitä eri tekijöitä, jotka koulun kehittämisessä 
tulisi ottaa huomioon. Opetussuunnitelmaprosessin onnistuneessa johtami-
sessa ei riitä pelkkien strategiaan liittyvien tekijöiden, kuten pedagogiikan, 
oppiaineiden ja kulttuurin huomioon ottaminen, vaan tarvitaan myös sel-
keitä visioita sekä prosessia tukevaa rakennetta riittävine resursseineen, tar-
koituksenmukaisine järjestelmineen ja opetusjärjestelyineen. Kolmiuloit-
teista mallia käytetään tässä tutkimuksessa hyväksi, kun luvussa 5.6 tarkas-
tellaan opettajien käsityksiä opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksista 
opetukseen. 

Koulun toiminnot muuttuvat hitaasti ja ennakoimattomasti, ja siksi koulun 
osa-alueita on kehitettävä samanaikaisesti ja systemaattisesti. Koulun toi-
mintaa ja sen muutosta tulisikin tarkastella holistisesti, kokonaisuuksista 
käsin, jotta opetuksen muutosta ymmärrettäisiin paremmin. (Sahlberg 
1996, 212–223).

Rehtorin ja koulun johtajan rooli on lisääntyneen paikallisen päätöksente-
on myötä tullut tärkeämmäksi. Johtaja voi monella tavalla auttaa koulunsa 
opettajia kehittämään opetustaan ja muuttamaan koulun toimintoja. Koulun 
johtaja voi tukea opettajia järjestämällä heille yhteistä suunnitteluaikaa ja 
mahdollisuuksia seurata toisten opetusta ja refl ektoida koko työyhteisöä. 
Johtaja voi myös opettajia tukemalla helpottaa työyhteisölle yhteisen visi-
on löytymistä. Hänen on hyvä sisäistää se, että muutos onnistuu parhaiten 
silloin, kun opettajat – tai suurin osa heistä – haluavat muutosta. (Sahlberg 
1996, 223)

Tämä koulun muutosjohtamisen haasteellisuus näkyy myös siinä, että vuo-
den 1994 opetussuunnitelmauudistuskaan ei välttämättä heti aiheuttanut 
muutoksia kaikissa kouluissa. Erityisesti ala-asteiden opettajat pitivät muu-
toksen vaikutusta vähäisenä (Ropo & Huopainen 2000, 102). Opetussuun-
nitelmauudistus koettiin aluksi sekavaksi. Ongelmina pidettiin erityisesti 
koulutuksen, tiedon ja taidon puutetta sekä laaja-alaisen näkemyksen puut-
tumista. 
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2.4 Opetussuunnitelmat  ja oppimiskäsitys
Oppimiskäsityksellä tarkoitetaan niitä perusolettamuksia, joita tehdään op-
pimisprosessin luonteesta eli oppimisesta muodostettua skeemaa, joka sää-
telee tutkijan ja/tai kasvattajan toimintaa (Rauste-von Wright & von Wright 
1997, 146). Uudessa vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman pe-
rusteissa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen 
ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta sosiaalistutaan kulttuuriin. 
Oppiminen on tavoitteellista opiskelua itsenäisesti, opettajan ohjauksessa 
sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Uuden tiedon 
oppimisen lisäksi painotetaan oppimis- ja työskentelytapojen omaksumi-
sen tärkeyttä. (Opetushallitus 2004, 16)

Niin uusissa vuoden 2004 kuin jo vuoden 1994 opetussuunnitelman perus-
teissakin korostetaan oppilaan aktiivista roolia oman tietorakenteensa jäsen-
täjänä. Molemmissa perusteissa korostetaan myös yksilöllistä oppimista, 
mutta uudessa luonnoksessa painotetaan lisäksi sitä, että aktiivinen vasta-
vuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen tukee yksilöllistä oppimista.

Koska Suomessa on siirrytty opetussuunnitelmien paikalliseen, jopa koulu-
kohtaiseen, laatimiseen, on tärkeää tietää opetussuunnitelmien perustaksi 
valittavien erilaisten oppimiskäsitysten moninaisuudesta (Rauste-von Wright 
& von Wright 1997, 150–151). Viimeaikainen, etenkin vuoden 1994 opetus-
suunnitelman perusteiden mukainen opetuksen kehittäminen on tapahtunut 
kognitivistis-konstruktivistisen oppimisnäkemyksen pohjalta. Sen mukaan 
itsenäiseen vastuuseen ja oma-aloitteisuuteen perustuvissa opiskelu- ja oppi-
misprosesseissa, joissa oppija on oman oppimisensa subjekti, uskotaan par-
haiten kasvavan vuorovaikutusyhteiskunnan ihmisiä. Heidän ei toivota vain 
sopeutuvan yhteiskunnan muutoksiin vaan myös aktiivisesti osallistuvan yh-
teiskunnan kehityksen ohjaamiseen elämää säilyttäviä arvoja kunnioittamal-
la. (Patrikainen & Myller 2002, 187; Lehtisalo 1991)

Kongnitiivisesta konstruktivismista puhutaan silloin, kun tarkastellaan oppi-
mispsykologista tutkimusta. Sen mukaan kongnitiivinen toimintamme pyr-
kii luomaan järjestystä epämääräiseen ja hahmottomaan kokemusvirtaan. 
Radikaali konstruktivismi poikkeaa suuresti perinteisistä, realistisista ja em-
piristisistä tietoteorioista. Se kieltää tiedon ja todellisuuden suhteen eli sen 
mahdollisuuden, että ihminen voisi todistaa jonkin tiedon täydellisesti vas-
taavan todellisuutta, koska havaintojemme välissä on aina oma tulkintam-
me. Siten se edustaa pragmatistista totuusteoriaa. (Tynjälä 1999, 39–41)
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Aluksi oppimista tarkasteltiin kognitiivisen suuntauksen puitteissa lähinnä 
kognitiivisen toiminnan sivutuotteena, ja oppimisen ongelmia lähestyttiin 
analysoimalla tiedon organisaatiota muistissa. 1960-luvulla ryhdyttiin kog-
nitiivisen psykologian piirissä tutkimaan enemmän tavoitteellista oppimis-
ta ja intentionaalista sääntelyä. 1980-luvulla kehittyi niin sanottu sosiaali-
nen konstruktivismi (situatiivinen suuntaus), jossa korostetaan sitä, miten 
merkitykset opitaan – konstruoidaan – sosiaalisessa kanssakäymisessä. 
Tällöin oppimisessa pidetään keskeisenä ihmisen ja hänen ympäristönsä 
välistä vuorovaikutusta. Pragmaattinen konstruktivismi puolestaan sijoit-
tuu kahden edellä kuvatun suuntauksen välimaastoon. (Rauste-von Wright, 
von Wright & Soini 2003, 155–161)

Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2004, 119) korostavat ihmisen älykkään 
toiminnan luonteen tilannesidonnaisuutta. Heidän mukaansa tiedon syväl-
linen omaksuminen vaatii sitä, että oppimistilanteet vastaavat niitä aitoja ti-
lanteita, joissa eri alojen asiantuntijat ongelmia ratkaisevat. Koulussa ta-
pahtuvaa oppimista ajatellen tämä merkitsee sitä, että siellä opiskellaan sel-
laisia asioita, joita voidaan hyödyntää ja soveltaa jokapäiväisessä elämässä 
(Cantell 2001, 23). Cantellin (2001, 22) mukaan sosiokulttuuristen teorioi-
den keskeinen ajatus on kontekstuaalisuuden ymmärtäminen ja tunnusta-
minen, jolloin oppimista tarkastellaan sosiaalisena ilmiönä ja erityisen tär-
keänä pidetään opiskeltavan asian liittämistä todelliseen elämään niin, että 
opiskeltava asia toimii ikään kuin työkaluna todellisuuden ymmärtämises-
sä (ks. Lave 1991, 63–82).

Konstruktivismin eri suuntauksia yhdistää näkemys, jonka mukaan se, mi-
tä kutsumme tiedoksi, ei voi koskaan olla tietäjästään riippumatonta objek-
tiivista heijastumaa maailmasta, vaan tieto on aina yksilön tai yhteisöjen it-
sensä rakentamaa (Tynjälä 1999, 37). Konstruktivistisen näkemyksen mu-
kaan tietoa ei voida siirtää suoraan opettajalta oppilaalle, vaan oppilaan on 
itse konstruoitava informaatiosta tietoa. Tiedon kostruointi tapahtuu aina 
jossakin tilanteessa, oppiminen on aina tilanne- ja kontekstisidonnaista 
(Rauste - von Wright & von Wright 1997, 158).

Oppiminen on konstruktiivista toimintaa, jossa oppilas konstruoi uutta tie-
toa havainnoimalla, mittaamalla, tietoa graafi sesti esittämällä, lukemalla, 
keskustelemalla tai muulla toiminnalla. Oppilas valikoi ja tulkitsee infor-
maatiota: jäsentää sitä aikaisempien tietojensa ja ennakkokäsitystensä poh-
jalta. (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 15)
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Koska konstruktivistisen käsityksen mukaan oppilas liittää oppimansa kä-
sitykset aiempaan tietorakenteeseensa, opettaja ei voi oppia oppilaan sijas-
ta, eikä voi siirtää tietojaan oppilaalle (Leino 1998, 39-40). Konstruktivis-
tisen ajattelun mukaan opettajan tehtävänä on ohjata oppijaa ja auttaa oppi-
misen suuntaamisessa (Cantell 2001, 33). Hakkarainen, Lonka ja Lipponen 
(2004, 103) painottavat tutkivan oppimisen näkökulmaa: opettajan tehtävä-
nä on ajattelun taitojen opettaminen mielekkäissä asiayhteyksissä tarjo-
amalla välineitä ongelmanratkaisuissa. Opettaja voi soveltaa mestari-oppi-
poika-mallia, rakentaa opetuksellista tukea sekä esittää asiasisällöt siten, 
että hän ottaa huomioon oppilaan aikaisemmat tiedot ja käsitykset. Lisäksi 
hän voi kehittää sellaisia opetusmenetelmiä, jotka on räätälöity sekä oppi-
laiden taitojen että sisällön erityisvaatimusten mukaan. Kontekstuaalinen 
käsitys opettamisesta pitää siten opetuksen tavoitteena erityisesti opitun 
siirtovaikutusta ja opetuksen järjestämistä erilaisissa tilanteeseen soveltu-
vissa konteksteissa, jotka tähtäävät opittujen tietojen ja taitojen soveltami-
seen koulun ulkopuolisissa tilanteissa (Cantell 2001, 34–35). 

Konstruktivistisessa oppimiskäsityksessä oppiminen siis hahmotetaan op-
pijan valikoivaksi ja tulkitsevaksi tilannesidonnaiseksi palautteen hakupro-
sessiksi. Näin ajattelemalla etukäteen yksityiskohtaisesti kirjoitettu opetus-
suunnitelma kyseenalaistuu. Lähes kaikki tämän käsityksen pedagogiset 
seuraukset viittaavat joustavien ja vain pääkohdittain ennaltamäärättyjen 
opetussuunnitelmien tarkoituksenmukaisuuteen. Samalla opettajana toimi-
miselle asetetut vaatimukset lisääntyvät, sillä hyvä opettajuus määrittyy 
toisenlaisten kriteereiden pohjalta. Tällöin opetussuunnitelmaa ei enää pi-
detä opetus- ja oppimisprosessia yksityiskohtaisesti määrittävänä ohjelma-
na vaan lähinnä kasvatuksen tavoitteita ja niiden saavuttamisen ehtoja prob-
lematisoivana tarkasteluna. (Rauste-von Wright & von Wright 1997, 158–
159; Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 175) 

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen vaikutukset opetussuunnitelmaan ei-
vät aina ole itsestäänselviä, vaan opetussuunnitelmien käytäntöihin vaikut-
tavat edelleen usein vahvatkin perinteet (Rauste-von Wright, von Wright & 
Soini 2003, 194–195). Tämän näkemyksen valossa Opetushallituksen uu-
det vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ovat siinä 
mielessä ristiriitaiset, että vaikka niiden todetaankin pohjautuvan kognitii-
vis-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, niissä toisaalta määritellään 
opetus- ja oppimisprosessia opetettavien sisältöjen osalta vielä paljon yksi-
tyiskohtaisemmin kuin vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa. 
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Myös Hakkarainen (2002, 351) toteaa, että uuden oppimiskäsityksen kir-
jaaminen opetussuunnitelmien laadinnan lähtökohdaksi ei selvästikään rii-
tä toteuttamaan uutta oppimista, koska perusteiden didaktinen rakenne ei 
vastaa uusia oppimiskäsityksiä. Keeves (2002, 338–339) näkee opetus-
suunnitelman konstruktivismin teoriaa laajempana käsitteenä ja painottaa, 
että konstruktivismia ei voi aina pitää ainoana teoreettisena lähtökohtana, 
kun selitetään oppimiseen ja opettamiseen liittyviä ilmiöitä.

2.5 Opetussuunnitelmiin kohdistuvan kritiikin 
tarkastelua
Opetussuunnitelmiin liittyvä teoria on moniselitteistä ja epämääräistäkin. 
Kaiken kaikkiaan opetussuunnitelmien merkitystä on pohdittu ja kritiikkiä 
esitetty sekä makro- että mikrotasolla: opetussuunnitelmaa voidaan tarkas-
tella sekä koulutuspoliittisena käsitteenä että didaktisena, oppilaan kasvua 
suuntaavana käsitteenä (Syrjäläinen 1994a, 14). Koska opetussuunnitel-
malla on ideologiset periaatteensa, se ei käsitteenä voi olla kovin yksiselit-
teinen eikä yksiselitteisyyttä koskaan voida saavuttaakaan. Niin opetus-
suunnitelma kuin curriculumkin ovat käsitteinä kompleksisia ilmiöitä, jo-
ten niistä on mahdotonta luoda kovin yksiselitteisiä käsitteitä.

Ilmiön monitahoisuutta on yritetty ratkaista siten, että opetussuunnitelman 
laadinta on palautettu kouluille ja opettajille. Teorian hajanaisuus on osal-
taan vaikeuttanut koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimista. Niinpä 
vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditut koulukoh-
taiset opetussuunnitelmat erosivat Pietilän ja Toivasen (2000, 29) tekemän 
selvityksen mukaan esimerkiksi yläasteiden osalta huomattavasti toisis-
taan. ”Opetussuunnitelmien ainekohtaisissa osioissa oli huomattavia laa-
dullisia eroja. Täydellisimmissä opetussuunnitelmissa oli jokaisesta kurs-
sista esitetty tavoitteet, sisällöt, opetusmenetelmät ja arviointi. Heikoim-
missa oli vain koko oppiaineen opetuksesta muutamia sisältöjä ranskalaisin 
viivoin. Joissakin kouluissa oli pohdittu laajasti opetusmenetelmiä ja työta-
poja, joista oli sekä laaja yhteinen selvitys että oppiaine- ja kurssikohtaisia 
mainintoja.”

Myös koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatua ja vaikutusta opetuk-
seen on arvioitu. Korkeakosken (2001) Opetushallitukselle perusopetuksen 
luokkien 1–6 opetuksen laadusta tekemän selvityksen mukaan koulun ope-
tussuunnitelma ei juurikaan ohjaa käytännön opetustyötä, vaan oppimateri-
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aalit näyttävät edelleen määrittelevän oppitunnin kulkua. Myös perinteinen 
opettajakeskeinen opetus oli odotettua yleisempää, vaikka toisaalta myös 
opetusmenetelmät ja -järjestelyt olivat monipuolistuneet.

Opetussuunnitelmien oppiainejakoisuuttakin on voimakkaasti kritisoitu, 
koska sen on ajateltu olevan yksi merkittävä opetussuunnitelmien pirstalei-
suuden syy. Välijärven (1993, 13) mukaan vakiintuneet uskomukset ja tra-
ditiot sekä koulun sosiaaliset roolit määrittävät usein oppiaineiden tehtävää 
ja statusta enemmän kuin opetussuunnitelman laatijoiden harkinta. Myös 
yleisesti painotettu konstruktivistinen oppimiskäsitys on ristiriidassa sen 
kanssa, että sisältöjen opettaminen aineittain jättää helposti syrjään persoo-
nallisuuden kehityksen edellytyksenä olevan sosiaalisen vuorovaikutuksen, 
vastuun ja osallistumisen (Hakkarainen 2002, 352).

Sen olettamuksen rinnalla, että tieto jakautuu itsenäisiin osa-alueisiin, op-
piaineisiin, on aina elänyt idea tiedon ykseydestä. Tämä ajattelutapa on 
kuitenkin toistuvasti epäonnistunut pyrkimyksissään yhdistää tieto yhdeksi 
kiinteäksi kokonaisuudeksi. Tiedonalat ovat ihmiskunnan tapa jäsentää ja 
varastoida tietoainesta. Toisaalta oppiainejako on myös keskeinen syy kou-
lun pirstaleisuuteen. Koulu jättää tiedon integroinnin liiaksi oppilaan huo-
leksi. Olettamus, että tiedon moninaisuus johtaa itsestään järjestykseen, ei 
saa tukea tutkimuksesta eikä käytännön havainnoista. Siirtyminen pois ai-
nekeskeisestä sisältöjen järjestämisestä vaatii kuitenkin radikaalia tiedon 
perinteisten luokitusten uudelleenajattelua. (Välijärvi 1993, 13; ks. Zais 
1976)

Eisner & Vallancen (1974, 16) mukaan opetussuunnitelmissa esiintyy kol-
me harhakäsitystä. Formalismin harha uskottelee, että vain se, kuinka opi-
taan, on tärkeää. Jos sinällään monipuolisetkin tiedonhankinnan taidot koh-
distetaan epäolennaisiin sisältöihin, ei oppimista tapahdu. Sisällön harha 
puolestaan korostaa liian yksipuolisesti sitä, mitä opitaan. Kun keskitytään 
keskeisiin sisältöihin, ajattelun taitojen uskotaan kehittyvän automaattises-
ti. Universalismin harha olettaa, että tietyt ilmiöt ja käsitteet ovat välttämät-
tömiä oppia, riippumatta oppilaiden intresseistä. 

Opetussuunnitelman arviointi on systemaattista tiedon keräämistä, analy-
sointia ja tulkintaa, joka kohdistuu myös suunnitelman tehokkuuteen ja 
vaikuttavuuteen (Tamir & Amir 1981, 259). Malisen (1992) mielestä ny-
kyiselle opetussuunnitelmatutkimukselle eivät riitä vakiintuneet teoreetti-
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set lähtökohdat, kuten lapsikeskeinen, oppiainepohjainen tai sosiaalistami-
sen teoria. Tutkimukselta on edellytettävä myös, että se kykenee antamaan 
ohjeita opetussuunnitelman toimeenpanosta. Suomessa on hyvin vähän tu-
ettu opettajia opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä. Koska meillä näi-
den uudistusprosessien johtaminen on puutteellista, vastuu muutosten toi-
meenpanossa on usein nähty oppimateriaalien tehtäväksi. On uskottu, että 
opetus on kuitenkin suurelta osin oppimateriaalisidonnaista, ja oppimateri-
aalit ovat tehokkain tapa viedä uusia oppisisältöjä ja opetuskäytäntöjä kou-
luihin. 

Opetussuunnitelmiin kohdistuvan kritiikin tarkastelussa on osittain kysy-
mys siitä, kuinka ratkaistaan normatiivisuuden ja deskriptiivisyyden väli-
nen suhde. Edellä muun muassa Malinen (1992) painottaa normatiivisuu-
den merkitystä edellyttäessään opetussuunnitelmatutkimukselta myös oh-
jeita suunnitelmien toimeenpanosta. Uusissa opetussuunnitelman perus-
teissa (2004, 8) on selkeästi korostettu normatiivisuutta, kun niissä velvoi-
tetaan opettajaa noudattamaan opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetus-
suunnitelmaa. Ne ovat siten normi, jota on noudatettava. Edelliset vuoden 
1994 opetussuunnitelmien perusteet antoivat opettajalle enemmän vapauk-
sia ja olivat siten luonteeltaan huomattavasti uusia perusteita deskriptiivi-
semmät.
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3 Oppimateriaalit

3.1 Oppikirjan ja oppimateriaalin määrittely
Oppikirja on oppimateriaaleista vanhin ja keskeisin väline. Käsitteenä op-
pikirjan erottaminen varsinaisesta kauno- tai tietokirjasta ei ole kovin yksi-
selitteistä. Oppikirjalla tarkoitetaan nykyisin yleensä aina teosta, joka on 
vartavasten laadittu opetustarkoituksiin (Lappalainen 1992, 11). Tätä mää-
ritelmää on tässä yhteydessä syytä tarkentaa siten, että oppikirjat ja niihin 
liittyvät harjoitus- tai tehtäväkirjat pohjautuvat aina opetussuunnitelmiin ja 
opetussuunnitelmien perusteisiin. Oppi- ja harjoituskirjoissa otetaan kan-
taa myös siihen, millaisiin opetusmenetelmiin ne pohjautuvat. Oppikirjo-
jen teksti kohdistetaan yleensä tietylle ikäkaudelle sopivaksi. Opetuksessa 
on käytetty ja käytetään myös teoksia, joita ei ole kirjoitettu nimenomaan 
opetustarkoituksiin. 

Oppikirja pitää lajityyppinä ideaalina neutraaliutta ja objektiivisuutta: kir-
joittajan ääntä ei kuule ja faktat todetaan neutraalisti. Oppikirja kertoo lu-
kijalleen sen, mitä pidetään tärkeänä oppia. Oppikirjat opettavat myös aina 
oppimaan, sillä tekstien, kuvien ja tehtävien ominaisuudet antavat oppilail-
le vihjeitä siitä, miten asiat oletetaan opittavan. (Mikkilä-Erdmann - Olki-
nuora - Mattila 1999, 436–437) 

Varsinkaan tieto- ja oppikirjojen raja ei ole kovin selvä. Opetusmenetelmi-
en edelleen monipuolistuessa tietokirjojen käyttö opetuksessa on lisäänty-
nyt. Kirjallisuuden opetuksessa vastaavasti kaunokirjallisuus on ratkaise-
vassa asemassa. Kirja  – olipa se oppi-, tieto- tai kaunokirja – on opettajal-
le edelleen tärkeä työväline ja oppilaalle oppimisväline. Ensisijaisesti oppi-
kirjan on koettu välittävän tietoa ja ymmärrystä opittavasta asiasta. Myös 
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Apple (1988) näkee oppikirjan roolin tiedonvälittäjänä keskeisenä, mutta 
painottaa lisäksi sitä, että usein oppikirjat toimivat osittain myös yhteiskun-
nan sosiaalisen kontrollin osana. 

Oppikirjojen tarkastusmenettely poistettiin Suomesta vasta vuonna 1990. 
Kaikesta muusta kirjallisuudesta poiketen oppikirjoja ei saanut painaa en-
nen kuin niiden käsikirjoitus oli Kouluhallituksessa hyväksytty. Näin silloi-
nen Kouluhallitus pyrki valvomaan, että oppikirjojen sisältö vastasi kul-
loinkin vallitsevia opetussuunnitelmia. 

Tämä ennakkosensuurin periaate säilyi Suomen koululaitoksessa yli sata 
vuotta. Ennen vuotta 1870 oppikirjojen valvonta kuului kirkolle. Sen jäl-
keen kun koulutoimen ylihallitus aloitti toimintansa, oppikirjojen valvonta 
siirtyi kirkolta valtiolle. (Lehtonen 1983, 27) Oppikirjojen hyväksymisme-
nettely poistettiin Suomesta samoihin aikoihin kuin Itä-Euroopan entisistä 
sosialistisista valtioista. Tarkastusprosessiin kului aikaa ½ – 1 vuotta, joten 
se hidasti oppikirjojen kehitystyötä ja valmistumista.

Ekolan (1978) mukaan oppimateriaalilla tarkoitetaan johonkin aineeseen, 
materiaan kytkettyä oppiainesta, jonka tulee välittyä oppilaille ja aikaan-
saada heissä sellaisia elämyksiä ja oppimiskokemuksia, joiden seuraukse-
na syntyy tavoitteiden mukaisia, pysyväisluontoisia tietojen ja taitojen 
muunnoksia ja affektiivisia vaikutuksia. Määttä (1984, 2) on ryhmitellyt 
oppimateriaalit seuraavasati: kirjalliseen oppimateriaaliin (oppi- ja kurssi-
kirjat, tehtäväkirjat, lukemistot, opettajan materiaalit, monisteet, sanoma-
lehdet), visuaaliseen oppimateriaaliin (opetus- ja kuvataulut, piirtotaulut, 
piirtoheitinkalvot, diat), auditiiviseen oppimateriaaliin (äänitteet, audiovi-
suaaliseen oppimateriaaliin (elokuvat, videot) ja muuhun oppimateriaaliin 
(todellisuuden esineet, oppimispelit ja simuloinnit). Tähän viimeiseen ryh-
mään olisi nykyoloissa luontevaa ryhmitellä myös esimerkiksi verkkopoh-
jaiset oppimisympäristöt. Lahdeksen (1997, 234) mukaan oppimateriaali 
on oppiainesta sisältävä tietolähde, kuten kirja, kuva, kartta tai toiminnan 
kohteena oleva aines, kuten dia, kangas tms.. 

Tässä tutkimuksessa oppimateriaali määritellään oppikirjaksi, oppi-/tehtä-
väkirjaksi, tehtäväkirjaksi, opettajan materiaaliksi tai muuksi oheismateri-
aaliksi (cd-romit, verkkopohjaiset oppimisympäristöt, videot, oheisluke-
mistot ym.). Ne sisältävät oppiainesta ja on tehty opetustarkoituksiin. 
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3.2 Oppimateriaaleihin kohdistuva kritiikki
Oppimateriaaleihin kohdistuu paljon erilaisia toiveita ja odotuksia. Niiden 
tulisi vastata eri sidosryhmien intresseihin ja vaatimuksiin. Oppimateriaa-
lin tulisi toisaalta vaalia yhteiskunnan arvoja sekä perinteitä, toisaalta sen 
pitäisi olla moderni ja tuoda uusia näkemyksiä – saada oppilaat ajattele-
maan. Sen pitäisi sisältää faktaa ja herättää tunteita. Oppimateriaalin tulisi 
kestää opetuksessa useita vuosia, mutta sen pitäisi silti olla ajankohtainen. 
Sen pitäisi tarjota oppimisen haasteita sekä hitaille että nopeille oppijoille. 
Sen tulisi motivoida mahdollisimman monia oppilaita. Tärkeintä kuitenkin 
on se, että oppimateriaalin avulla pitäisi oppia. Eniten oppimateriaalien 
laatimista ohjaavat opettajien vaatimukset. Materiaalien tulee tukea opetta-
jien opetustyötä ja auttaa oppilaita oppimaan. Niinpä oppimateriaalien tu-
lee paitsi noudattaa vallitsevia opetussuunnitelmia myös vastata opettajien 
tarpeisiin.

Oppikirjoja moititaan etenkin niiden lähestymistapojen, sisältämien virhei-
den ja epäloogisuuden vuoksi. Arons (1997, 371) arvostelee oppikirjojen 
asiasisältöjen virheitä seuraavasti: ”Oppikirjojen tekstit olivat vanhentunei-
ta, täynnä virheitä ja vääriä lähestymistapoja, eivätkä ne tarjonneet riittäviä 
älyllisiä haasteita. Oppikirjojen tekstejä oli käytetty yhä uudelleen ilman, 
että kirjoittajat itsekään olivat ymmärtäneet asiasisältöjä riittävän hyvin.” 
Arons (1997, 368) jatkaa kritisointiaan: ”Opettajat ovat epävarmoja ottaes-
saan käyttöönsä uusia oppimateriaaleja, koska he pitävät niitä lapsille ’lii-
an vaikeina’ tiedostamatta, että todellinen ongelma on heidän riittämätön 
ymmärtämyksensä asiasisällöistä. Kun näin ajattelevat opettajat liittyvät 
yhteen ja kirjoittavat omia materiaalejaan, ne ovat täynnä virheitä, vääriä 
lähestymistapoja ja vääriä väittämiä, joilla mahdollisesti on kielteinen kou-
lutuksellinen arvo.” Myös Stinnerin (1992) mukaan esimerkiksi luonnon-
tieteiden oppikirjat eivät juurikaan tue oppilasta konstruoimaan käsitteitä ja 
lakeja, vaan käsitteet, lait ja periaatteet tarjoillaan valmiina. Oppikirjojen 
perusteella luonnontieteistä ei synny sellaista kuvaa, että tieteet olisivat ko-
keellisia (Sutton 1989). Suomessa Viiri (2000, 159–160) on tutkinut ympä-
ristö- ja luonnontiedon, fysiikan ja maantiedon oppikirjojen kuvauksia 
vuorovesi-ilmiöstä ja todennut, että useiden käytössä olevien oppikirjojen 
tekstit synnyttivät ja vahvistivat oppilaiden  tieteellisestä käsityksestä poik-
keavia käsityksiä. Hänen mukaansa oppikirjatutkimuksissa tulisikin enem-
män keskittyä selvittämään myös oppikirjojen asiasisällön oikeellisuutta 
tai relevanttiutta luettavuustutkimuksien lisäksi.
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Kun on tutkittu suomalaisten oppikirjojen – 1980-luvun puolessa välissä 
painettujen lukion biologian ja maantiedon oppikirjojen – luettavuutta, 
Karvonen (1995, 210) on havainnut, että oppikirjojen teksteissä on enem-
män tarkoitetta kuin lauseita, sillä kustakin asiasta on kerrottu enintään 
vain yhden lauseen verran. Tieto tarjottiin tutkituissa oppikirjoissa valmii-
na ja siten ne heijastivat staattista tiedonkäsitystä.  Samansuuntaisia näke-
myksiä on esittänyt myös Ojala (1997) tutkittuaan planetaaristen ilmiöiden 
esittämistä peruskoulun ja lukion oppikirjoissa. Hannus (1996) on sitä vas-
toin omassa tutkimuksessaan kritisoinut oppikirjojen liiallista kuvitusta. 
Hänen mielestään oppimisen kannalta epäolennaiset kuvat ovat saaneet yli-
vallan, minkä takia tekstin osuutta tulisi lisätä ja kuvituksen osuutta vähen-
tää. Myös Mikkilä-Erdmann, Olkinuora ja Mattila (1999, 445) ovat kiinnit-
täneet huomiota oppikirjakuvituksen runsauteen ja arvostelleet sitä, että 
kuvitus on tekstiin heikosti integroitua, sillä kuviin ei oppikirjatekstissä vii-
tattu juuri ollenkaan. He ovat kiinnittäneet huomiota myös suomalaisten 
ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjojen liialliseen tietomäärään ja ongel-
makeskeisen tekstin sekä metatekstin eli lukijalle vihjeitä antavan tekstin 
puuttumiseen lähes kokonaan. Sen sijaan, että ympäristö- ja luonnontiedon 
kirjoissa kuvataan mahdollisimman monia luonnonilmiöitä, heidän mieles-
tään pitäisi pohtia, mitkä ovat ne luonnonilmiöt ja käsitteet, jotka mahdol-
listavat faktojen ymmärtämisen (emt., 443–446).

Oppikirja rakentuu tekstin ja kuvituksen lisäksi myös tehtävistä. Niitä on ta-
vallisesti niin oppikirjassa kuin tehtävä-/työkirjoissakin. Saranen (2002) on 
tutkinut ala-asteen ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjojen toiminnallisia 
tutkimustehtäviä. Tehtävissä painotettiin havaitsemista, joskin perustelujen 
ja päättelyjen osuus kasvoi ylemmillä luokilla. Esimerkiksi kokeellisia teh-
täviä oli vähän. Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteiden jälkeen il-
mestyneissä ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjoissa ja oheismateriaaleis-
sa oli kuitenkin lisätty tutkivaa ja kokeilevaa ainesta, vaikka Sarasen (2002) 
mukaan eri oppikirjojen välillä oli myös suuria eroja. Mikkilän (1992, 127; 
1995, 50) tutkimustulosten mukaan työkirjatehtävät aktivoivat lähinnä siir-
tämään faktoja tekstistä työkirjaan, kun taas esimerkiksi perusteluja etsi-
mään johdattavat tehtävät puuttuivat lähes kokonaan. Erityisesti hyville op-
pijoille päättely- ja sovellustehtävät, jotka edellyttivät sekä tekstin että oman 
ajattelukyvyn samanaikaista hyödyntämistä, olisivat riittävän haasteellisia.

Vaikka kustantajat ovat panostaneet oppimateriaalien kokeilu- ja kehittä-
mistyöhön, oppimateriaalien - kuten opetussuunnitelmienkin – kehittämi-
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nen on dynaaminen prosessi, joka vaatii jatkuvaa uudistumista. Erkki A. 
Niskasen (1989) johtamassa laajassa oppimateriaalien tutkimusprojektissa 
on kehitetty oppimateriaalien kehittämisen strategioita ja arvioimisen kri-
teerejä. Leino (1989, 5) on esittänyt projektista saatujen kokemusten perus-
teella oppimateriaalin laatimista varten seuraavan kuusivaiheisen strategian 
(ks. Driver & Scott 1996, 94–107):

1. Oppimateriaaleille asetettavista tavoitteista keskustelu ja sopiminen
2. Yksityiskohtaisten luonnosten laatiminen kunkin oppimateriaalin osan 

tavoitteista, sisällöistä ja tehtävistä
3. Alustavan materiaalin kokeilu ja käyttökokemusten kerääminen 

havainnoimalla ja haastattelemalla sekä opettajia että oppilaita
4. Oppimateriaalin kokeilun järjestäminen ja tiedon kerääminen sen 

tehokkuudesta erilaisissa tilanteissa
5. Oppimateriaalin lopullinen laatiminen ja sen käyttöönotto sekä 

tiedottaminen opettajankouluttajille, opetusviranomaisille ja 
päättökokeiden laatijoille

6. Oppimateriaalin laadun kontrollointi, palautteen kerääminen 
käyttäjiltä, materiaalin edelleen kehittäminen. 

Sekä Leinon (1989, 5) että Driverin ja Scottin (1996, 94–107) laatimissa 
oppimateriaalin kehittämisstrategioissa  keskeisimpiä ideoita ovat tavoittei-
den selkiyttäminen yhdessä materiaalin käyttäjien kanssa, materiaalin ke-
hittäminen vuorovaikutuksessa sen käyttäjien kanssa ja valmiin materiaalin 
arviointi sekä edelleen kehittäminen. Vaikka jokaisella oppimateriaalikus-
tantajalla on oma strategiansa ja organisaationsa oppimateriaalien kehittä-
miseksi, voidaan kuitenkin  olettaa, että tietyin variaatioin oppimateriaali-
en kehittäminen noudattanee useimmissa kustantamoissa pitkälti tässä esi-
tettyä strategiaa. Ilman riittävää kokeilua ja palautejärjestelmää tuskin yh-
denkään kustantajan on nykyaikana viisasta tuoda uusia oppimateriaaleja 
markkinoille.

Vuoden 1994 opetussuunnitelman perusteissa varsinainen opetussuunnitel-
matyö on siirretty kunnan ja koulun tasolle. Koska myös oppikirjojen tarkis-
tusmenettely on poistunut, opettajilla pitäisi nykyisin olla valta itse päättää 
käyttämistään oppimateriaaleista. Näin opettajat voivat vapaasti sopeuttaa 
opetussuunnitelman ja käytettävissä olevan erilaisen oppimateriaalin toimi-
vaksi ja omaleimaiseksi kokonaisuudeksi (Meisalo & Lavonen 1994, 5). 
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Koska hyvät oppimateriaalit vaativat jatkuvaa kehitystyötä, menestyviltä 
oppimateriaalin tekijöiltä vaaditaan hyvää ja tarkkaa kuvaa siitä, mitä kou-
luissa ja opetuksessa tapahtuu. Tuotekehitys nousee siten keskeiseen ase-
maan. Oppimateriaalien kehitystyössä on tärkeää löytää asiantuntijoita, 
opetuksen kehittäjiä  ja innovatiivisia opettajia, joilla on selkeä käsitys sii-
tä, mitä opetuksessa tulevaisuudessa tapahtuu ja mitä vaatimuksia nämä 
muutokset asettavat oppimateriaaleille.

Konstruktivistisen näkemyksen mukaan valmiin materiaalin tulisi sisältää 
myös osioita, joilla selvitetään oppilaiden aikaisempia tietoja, tuetaan tie-
tojen uudelleenjärjestelyä ja annetaan mahdollisuus arvioida uusien tieto-
jen selitysvoimaa. Konstruktivistinen näkökulma kieltää liian tiukan tai yk-
siviivaisen oppimateriaalikonseptin määrittelyn (Mikkilä-Erdmann, Olki-
nuora ja Mattila 1999, 446).

3.3 Opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit
Oppimateriaalit ja varsinkin oppikirjat ovat näkyvästi mukana suomalai-
sessa peruskouluopetuksessa. Ne ovat osa koulujärjestelmäämme. Ne välit-
tävät ja edustavat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, mutta ne ovat samalla 
kaupallisia tuotteita, joiden avulla kustantajat pyrkivät mahdollisimman 
hyvään taloudelliseen tulokseen.

Oppikirjojen ja opetussuunnitelmien suhde on nähty useammalla eri taval-
la. Venetzkyn (1992, 436) mukaan jo Cronbach (1955) piti oppikirjoja lä-
hinnä opetuksen työvälineinä ja tähdensi, että opetussuunnitelmat oli rajat-
tu itse oppikirjojen ulkopuolelle. Apple (1988) sitä vastoin näki oppikirjat 
opetussuunnitelmien julkilausumina. 

Yager (1983, 578) toteaa, että tärkein opetussuunnitelmaa koskeva päätös, 
jonka useimmat opettajat tekevät, on oppikirjan valinta. Myös Suomessa 
tutkimusten mukaan oppikirja on yleisimmin käytetty oppimateriaali kai-
kessa formaalissa opetuksessa ja tärkeä osatekijä siinä moninaisessa vuoro-
vaikutuksessa, joka syntyy oppilaiden ja opettajien välille oppitunneilla 
(Mikkilä-Erdmann, Olkinuora & Mattila 1999, 436; Kansanen & Uusikylä 
1982). Opetusta ovat ohjanneet ennen kaikkea oppimateriaalit, opettajien 
omat kokemukset, näkemykset ja intuitio. Opetussuunnitelman kasvatusta-
voiterunoutta opettajat ovat pitäneet lähinnä itsestäänselvyyksinä, jotka ei-
vät ole antaneet aihetta sen syvällisempään pohdintaan (Syrjäläinen 1994a, 
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15). Atjosenkin (1993, 116) mielestä oppimateriaali on ohjannut opetusta 
kirjoitettua opetussuunnitelmaa merkittävämmin. Oppikirjaa on luonnehdit-
tu myös opettajan omaksi opetussuunnitelmaksi, joka on korvannut viralli-
sen opetussuunnitelman (Mikkilä & Olkinuora 1995, 83; Korkeakoski 1990, 
21). Syrjäläisen (1990a, 135) mukaan myös oppiainekohtaiset sisällöt on 
ammennettu oppikirjoista. Yhtenä syynä tähän Korkeakoski (1990, 142) pi-
tää nykyistä oppikirjasarjoihin liittyvää laajaa oppimateriaalikokonaisuutta, 
johon yleensä liittyy oppi- ja työkirjojen lisäksi perusteelliset opettajan op-
paat tavoitteineen, sisältöineen, käsittelyvihjeineen, tausta-aineistoineen ja 
usein myös oppimistulosten arviointiaineistoineen. Nykyisiin oppimateriaa-
likokonaisuuksiin liittyy lisäksi verkkopohjaista lisämateriaalia.

Oppimateriaalin asema itse opetustapahtumassa on usein merkittävä, sillä 
ainakin vielä 1970-luvulla Leinon (1997, 27) mukaan opetuksen sisältö ka-
navoitiin opettajan ja oppimateriaalin kautta oppilaalle. Hänen mielestään 
opettaja suhteuttaa esityksensä käyttämiinsä oppimateriaaleihin. Nykyisin-
kin opettajat usein mieltävät oppimateriaalin asiantuntijoiden laatimaksi, 
tuntikäyttöön kehitetyksi opetussuunnitelmaksi, jonka asiasisältöjen har-
kinnanvarainen karsiminen on koettu riskinä (Kananoja 1999, 36).

Kuviossa 4 on esitetty Opetushallituksen (2004) kuvaama perusopetuksen 
sääntelyjärjestelmä. Se havainnollistaa oppimateriaalien ja opetussuunni-
telmien yhteistä merkitystä, kun halutaan vaikuttaa opetus- ja kasvatustyö-
hön siten, että opetuksen ja kasvatuksen tavoitteet sekä sisällöt toteutuvat. 

Perusopetuslaki

Yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako (Valtioneuvosto)

Opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus)

Opettajankoulutus Opetussuunnitelmat Oppimateriaalit
(yliopistot) (Kunnat ja peruskoulut) (Kustantajat)

Opetus ja kasvatustyö

KUVIO 4. Perusopetuksen sääntelyjärjestelmä (Opetushallitus 2004).
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Opetussuunnitelman toteuttamiseksi on siten tarpeen, että oppimateriaali 
noudattaa opetussuunnitelmaa. Yllä olevan kuvion perusteella voisi tehdä 
johtopäätöksen, jonka mukaan suomalaisessa koulujärjestelmässä usko-
taan uudistusten siirtyvän oppimateriaalien kautta opetukseen.

Venetzky (1992, 436) toteaa, että useille amerikkalaisille kasvatustieteili-
jöille ja pedagogeille oppikirjat ovat olleet kasvatuksellisen kehityksen es-
te ja myllynkivi opetuksen uudistuksen kaulassa. Tässä voi nähdä yhteyden 
amerikkalaisen koulutusjärjestelmän arviointiperinteeseen, jossa oppilai-
den testaamisella ja erilaisilla standardeilla on ollut merkittävä rooli. Tes-
tien korostaminen on siten ohjannut oppimateriaaliratkaisuja. Kulttuuri-
eroista huolimatta suomalaisessakin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa 
oppikirjojen on aika ajoin nähty enemmän hidastavan kuin tukevan opetuk-
sen kehittämistä. Erityisesti näin on ollut opetussuunnitelmauudistusten 
yhteydessä. Oppikirjojen on todettu melko usein myös tukevan erityisesti 
opettajakeskeisiä opetusmenetelmiä.

Venetzky (1992, 437) näkee oppikirjan edustavan sekä kulttuurista työnjäl-
keä että opetussuunnitelman korviketta. Kulttuurisella työnjäljellä hän tar-
koittaa kirjan ulkoasua, suunnittelua, typografi aa ja esimerkiksi kuvitusta. 
Oppikirja on myös opetussuunnitelman korvike, mikä tarkoittaa refl ektiota 
joskus dokumentoimattomasta opetussuunnitelmasta, joka on vain osittain 
spesifi . Tällöin opetussuunnitelma on abstrakti kokoelma tavoitteita ja toi-
veita. Kun oppikirja toimii opetussuunnitelman korvikkeena, se sisältää 
opetussuunnitelman julkilausuman, oppiaineen sisällön, piilo-opetussuun-
nitelman ja pedagogisen järjestelmän, kuten oppikirjan rakenteen, esitysta-
van, harjoitukset, kaaviot ja ehdotukset opetusmenetelmiksi. (Venetzky 
1992, 437–438) 

Edelleen Venetzky (1992, 438–439) kuvaa mielenkiintoisella tavalla ope-
tussuunnitelmaketjua ja oppikirjan merkitystä tämän prosessin eri vaiheis-
sa. Hän määrittelee viisi erilaista opetussuunnitelmaa:

1. Tarvittava opetussuunnitelma (Needed Curriculum) on usein hyvin 
epämääräinen kokonaisuus esimerkiksi  politiikkojen, alan 
auktoriteettien ja opetussuunnitelma-asiantuntijoiden arvosidonnaisia 
ehdotuksia. Näiden tahojen määräykset on esitetty vailla mitään 
käsitystä niiden toteuttamismahdollisuuksista luokassa.
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2. Haluttu opetussuunnitelma (Desired Curriculum) on ensimmäinen 
askel, jossa toteuttamismahdollisuuksia on otettu vähäisessä määrin 
huomioon. Tämä opetussuunnitelma edustaa jo valtakunnallisia 
suuntaviivoja. Vaikka halutun opetussuunnitelman kehittäjinä ovat 
opetussuunnitelma-asiantuntijat, he eivät ole täysin riippumattomia 
politiikkojen ja kustantajien vaikutuksesta.

3. Määrätty opetussuunnitelma (Prescribed Curriculum) on seuraava 
opetussuunnitelma tässä ketjussa yleisestä yksityiseen. Tämä 
opetussuunnitelma sisältää oppikirjat ja muun opetussuunnitelmamate
riaalin, jota on suositeltu tai määrätty. Ei ainoastaan kurssien sisältöä 
ole ennalta määrätty, vaan myös etenemisjärjestys ja hyvin usein myös 
opetusmenetelmät.

4. Toteutettu opetussuunnitelma (Delivered Curriculum) on se 
opetussuunnitelma, jota opettajat toteuttavat luokassaan joko 
oppikirjojen avulla tai ilman niitä.

5. Toteutunut opetussuunnitelma (Received Curricula) on se, mitä 
oppilaat ovat saavuttaneet opetuksen tuloksena. Toteutunut 
opetussuunnitelma poikkeaa määrätystä opetussuunnitelmasta, koska 
oppilas tulkitsee ja projisoi aktiivisesti tietoa. Sitä, missä määrin 
oppilaat oppivat oppikirjan vaikutuksesta ja toisaalta opettajan 
vaikutuksesta, ei ole tarkkaan tutkittu.

Tässä Venetzkyn esittämässä opetussuunnitelmaketjussa on paljon yhteistä 
aiemmin kuvatun Cubanin (1992b) esittämän viiden eri opetussuunnitel-
matason kanssa. Cuban ei puhu halutusta opetussuunnitelmasta. Venetzky 
puolestaan ei ole opetussuunnitelmaluokittelussaan maininnut Cubanin 
ketjussa neljäntenä esitettyä testien ohjaamaa opetussuunnitelmaa. Muilta 
osin mallit vastaavat pitkälti toisiaan. Tosin Venetzkyn opetussuunnitelma-
ketjussa oppimateriaalin merkitys on selvemmin tuotu esille.

Molemmat mallit osoittavat joka tapauksessa selvästi, että opetussuunnitel-
matyöryhmät eivät voi olla varmoja siitä, että opetussuunnitelmauudistus-
ten mukaiset toivotut muutokset opetuksessa objektiivisesti arvioiden to-
teutuisivat, vaikka parhaat mahdolliset voimat olisi valjastettu suunnittele-
maan ja laatimaan uusia oppimateriaaleja. Porter (2004) pitää tärkeänä 
myös opetussuunnitelmien arviointia. Hän puhuu suunnitellusta (inten-
ded), säädetystä (enacted), arvioinnin ohjaamasta (assessed) ja opitusta 
(learned) opetusuunitelmasta. Amerikkalaisessa koulujärjestelmässä liitto-
valtion tasolla suunnitellun opetussuunnitelman sisällöt luovat tärkeät ta-
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voitteet eri osavaltioissa säädetyille omille opetussuunnitelmille. Arvioin-
nin ohjaamien opetussuuunnitelmien sisältöjen tunteminen ja arviointi on 
taas tärkeää, koska ne säätelevät opiskelijan suoritusten arviointeja. Porter 
(2004) korostaa erityisesti tämän ketjun eri opetussuunnitelmien vastaa-
vuuden arvioinnin ja tutkimuksen merkitystä. Suomalaisessa järjestelmäs-
sä tämä vastaava akseli arvioinnin ja testien puuttumisen takia olisi lähinnä 
opetussuunnitelmien perusteiden ja oppikirjojen välillä. Se olisi myös mie-
lenkiintoinen ja vähän selvitetty tutkimuskohde. Mikäli perusopetukseen 
saadaan jatkossa valtakunnalliset tasokokeet, silloin nämä pitkälti vastaisi-
vat amerikkalaista arvioinnin ohjaamaa opetussuunnitelmaa ja myös arvi-
oinnin vaikutus tulisi silloin ottaa tutkimusten kohteeksi kuten edellä on 
kuvattu. Kuitenkin olisi epävarmaa, käyttäisivätkö opettajat uusia oppima-
teriaaleja opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan (Bloom 1977, 84), vaik-
ka ne vastaisivatkin hyvin säädettyjä opetussuunnitelmia.

Bloom (1977, 85–102) näkikin erittäin tärkeänä oppimateriaalien käytöstä 
hankittavan palautteen. Hänen mukaansa oppimateriaaleja tulisi kehittää 
samanaikaisesti yhdessä opetussuunnitelmien kehittämisprosessin kanssa. 
Tähän opetussuunnitelmien arviointiprosessiin tulisi hänen mukaansa tii-
viisti liittää myös oppimateriaalien arviointi.

Peruskoulun opetussuunnitelmauudistuksen  arviointiraporttityöryhmän 
(Norris ym, 1996, 28) mukaan opetus on Suomessa vielä kovin oppikirjasi-
donnaista: ”Kuulemamme mukaan opetus pyrki käytännössä noudattele-
maan oppikirjaa ja siihen liittyvää opettajan opasta. Olemme nähneet myös 
jonkin verran tällaista opetusta: kokonaiset luokat seuraamassa kirjan teks-
tiä rivi riviltä opettajan määräämään tahtiin. Pulpettiriveittäin oppilaita te-
kemässä samoja asioita samalla tavalla, oli kyseessä sitten kuvaamataito, 
matematiikka tai maantieto. Olemme kulkeneet koulusta toiseen ja nähneet 
lähes identtisiä oppitunteja, opettajat olisi voinut vaikka vaihtaa keskenään, 
eivätkä oppilaat olisi huomanneet mitään eroa.” Tähän tämä kansainväli-
nen työryhmä näkee syyksi entiset ylhäältä annetut yksityiskohtaiset ope-
tussuunnitelmat, joita opettajat noudattivat Kouluhallituksen hyväksymiin 
oppikirjoihin sisällytettyjen ohjeiden mukaisesti. Työryhmän mukaan me-
nee vielä kauan ennen kuin oppikirjajohtoinen opetus ja opiskelu siirtyvät 
historiaan, vaikka oppikirjojen hyväksymismenettelystä luovuttiinkin jo 
vuonna 1992.
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Opettajien tapaan käyttää oppimateriaaleja on luonnollisesti vaikuttanut 
voimakkaasti keskitetyn, ylhäältä annetun oppiainekohtaisen opetussuun-
nitelman perinne. Oppikirjat ovat edustaneet monille opettajille käytännös-
sä valtakunnallista keskitettyä opetussuunnitelmaa, joka oli vielä varsin va-
kiintunut ja pysyvä. Nämä edellisen sukupolven oppikirjat ovat myös vai-
kuttaneet voimakkaasti opettajien käyttämiin opetusmenetelmiin, jotka pe-
rinteisesti olivat hyvin opettajakeskeisiä. 

Nykyiset opetussuunnitelman perusteet ilmentävät pyrkimystä kohti oppi-
laskeskeisimpiä, yksilöllisempiä ja itsenäisempiä opetus- ja oppimismeto-
deja. Tällaiset mallit ovat ainakin osittain riippuvaisia siitä, että käytettä-
vissä on sopivia oppimateriaaleja, joista oppilas voi ammentaa tietoa toi-
miinsa ja ratkaisuihinsa oman kiinnostuksensa ja ajattelunsa pohjalta. 
(Norris ym. 1996, 64). Monet uudet oppimateriaalit pyrkivät vastaamaan 
näihin haasteisiin, mutta toisaalta tarjolla on paljon materiaalia perinteisil-
lekin opettajille, jotka kaikista uudistuksista huolimatta arvostavat edelleen 
opettajakeskeisiä opetusmenetelmiä.

Opetussuunnitelmauudistuksen arviointiryhmä (Norris ym. 1996, 65) häm-
mästeli suomalaisten koulu- ja luokkakirjastojen vaatimattomuutta: ”Olim-
me yllättyneitä siitä, kuinka niukan resurssin useimmat koulukirjastot tar-
josivat tiedon etsinnän ja itsenäisen opiskelun tarpeisiin. Joka tapauksessa 
mikäli halutaan tukea siirtymistä kohti yksilöllisempää ja itsenäisempää 
opiskelua, sen perusedellytyksenä näyttäisi olevan riittävät kirjastopalvelut 
sekä opettajat, joilla on ainakin auttavat tiedot käytettävissä olevista mate-
riaaleista ja niiden hakumahdollisuuksista.” Tässä näkemyksessä kuvastuu 
hyvin myös englantilaisen arviointiryhmän heikko tietämys suomalaisesta 
koulu- ja kirjastokulttuurista siltä osin, kuinka tottuneita koulut Suomessa 
ovat käyttämään kunnallisia kirjastopalveluja. Yleensäkin opiskelu Eng-
lannissa pohjautuu enemmän luokkakirjastojen käyttöön, kun taas Suomes-
sa perinteisesti oppikirjoilla on ollut suurempi merkitys välineaineiden li-
säksi myös reaaliaineiden opiskelussa. 

Resurssien puute ja voimakkaat perinteet ovat siten omalta osaltaan hidas-
taneet opettajien halua ja mahdollisuuksia siirtyä oppilaskeskeisimpiin 
opetusmenetelmiin. Näihin tekijöihin ja niiden merkitykseen paneudutaan 
tarkemmin tämän tutkimuksen tulosten tarkastelun yhteydessä. On silti il-
meistä, että oppimateriaaleilla on keskeinen merkitys opetussuunnitelmia 
uudistettaessa. Tutkimusten valossa näyttää siltä, että opetussuunnitelma-
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uudistukset siirtyvät usein oppimateriaalien kautta opetukseen (ks. Korkea-
koski 2001; Pietilä & Toivanen 2000; Norris ym. 1996). Jos halutaan viedä 
uudistukset opetuksen tasolle ja uudistaa myös opetusmenetelmiä sekä vai-
kuttaa opettajien oppimiskäsityksiin, ei oppimateriaaleja voi edellä esitetyn 
perusteella jättää huomioimatta.

3.4 Oppimateriaalit ja oppimiskäsitys
Tässä tutkimuksessa ei oppimis- ja opettamiskäsityksien eikä siten kon-
struktivisminkaan periaatteita selvitetä kovin laajasti, koska aiheena eivät 
ole oppimis- ja opettamiskäsitykset sinänsä, vaan niiden ajatuksia on sovel-
lettu tutkimuksen viitekehyksenä. 

Jos vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistus perustui konstruktivistiseen 
näkemykseen oppimisesta, olisi oppimateriaalienkin pohjauduttava samaan 
oppimiskäsitykseen vastatakseen uudistuksen tavoitteisiin ja noudattaak-
seen opetussuunnitelman perusteiden henkeä. Koska Tynjälän (1999, 37) 
mukaan konstruktivismi ei ole mikään yhtenäinen teoria, vaan se juontaa 
juurensa monesta eri lähteestä, ei konstruktivismiin pohjautuvaa oppimate-
riaaliakaan ole yksiselitteistä luonnehtia eikä määritellä.

Duit ja Confrey (1996, 79–93) ovat luetelleet seuraavat luonnontieteiden 
opiskeluun liittyvät konstruktivistisen opetuksen periaatteet:

– Luonnontieteitä pitää opiskella sellaisten ilmiöiden yhteydessä, jotka 
ovat jokapäiväisestä elämästä tuttuja, sillä näin oppilaan on helpompi 
kytkeä uusia asioita aikaisempiin tietoihinsa.

– Luonnontieteitä opiskeltaessa oppilaalle pitäisi syntyä kuva siitä, että 
luonnontieteellistä tietoa syntyy vuorovaikutuksessa luonnon kanssa ja 
tieto on dynaamista.

– Tieteen käsitysten ja lakien ylivertaisuutta on demonstroitava eri 
tilanteissa, jotta niiden laaja-alaisuus ja selityskyky hahmottuisivat, 
koska oppilaiden virheellisten ennakkokäsitysten muuttaminen on 
hyvin hankalaa. 

– Opiskelun on hyvä olla sekä oppilaskeskeistä että yhteistoiminnallista, 
sillä sosiaalinen vuorovaikutus, neuvottelu ja väittely pakottavat 
oppilaan testaamaan ja kokeilemaan ajatuksiaan sekä käsityksiään.

– Normeilla, rutiineilla ja vuorovaikutuksen kanavoimisen muodoilla on 
huomattava vaikutus tehokkaaseen muutosten aikaansaamiseen.
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Erityisesti luonnontieteiden alueella on runsaasti tutkimustietoa siitä, min-
kälaisia näkemyksiä ja virheellisiä käsityksiä oppilailla on luonnonilmiöis-
tä. Sen takia on ryhdytty kokeilemaan uudenlaisia opetustekstejä, joissa 
oppilaita ohjataan havaitsemaan oma ajattelutapansa asioista ja pyritään si-
tä kautta edistämään käsitysten kehittymistä tieteellisen näkemyksen mu-
kaisiksi (Tynjälä 1999, 90; ks. Wang & Andre 1991). Mikkilä-Erdmann 
(2002) on tutkinut tällaisten tekstien vaikutusta fotosynteesin opettamisen 
yhteydessä peruskoulun 5. luokan oppilaille. Oppilaat jaettiin kahteen ryh-
mään, joista toinen opiskeli fotosynteesiä perinteisen, toteavan oppikirja-
tekstin pohjalta ja toinen ryhmä käsitysten muuttamiseen tähtäävän tekstin 
perusteella. Faktakysymyksiin vastaamisessa ei ryhmien välillä ollut eroja, 
mutta käsitteiden ymmärtämistä mittaaviin kysymyksiin vastasivat merkit-
sevästi paremmin ne oppilaat, jotka olivat opiskelleet käsitysten muuttumi-
seen tähtäävän tekstin avulla.

Mikkilä-Erdmann, Olkinuora ja Mattila (1999, 445–447) ovat luetelleet ai-
nakin seuraavia oppimateriaalien ja pedagogisten tekstien ominaisuuksia, 
jotka tulisi ottaa huomioon,  kun kehitetään oppimateriaaleja toteuttamaan 
entistä paremmin konstruktivistisen opettamis- ja oppimiskäsityksen mu-
kaisia periaatteita:

– Tietynlaisten ennakkokäsitysten negatiivinen vaikutus pitäisi ottaa 
huomioon.

– Erittelevää, argumentatiivista tekstityyppiä tulisi lisätä.
– Oppikirjat eivät saisi liiaksi rajoittaa opettajan toiminnan vapautta ja 

oman pedagogisen ajattelun soveltamismahdollisuuksia.
– Perustekstien tulisi pitäytyä tiukasti ydinsisällöissä.
– Oppikirjoissa voisi olla sellaisia oppilaan ajattelutoimintoja suuntaavia 

ja kehittäviä tehtäviä, joiden avulla käsitteiden soveltaminen ja niiden 
sisällön oikeansuuntainen ymmärtäminen edistyisi.

– Uudentyyppinen opettajan opas antaisi vinkkejä relevanttien 
oheismateriaalien löytämiseen ja edellä esitetyn kaltaisten 
oppilastehtävien suunnitteluun. Pedagogisten ohjeiden tulisi olla 
monipuolisia, jotta opettaja voisi omien pedagogisten periaatteidensa 
mukaisesti päättää, mitä tekee.

Tältä pohjalta tarkasteltuna esimerkiksi konstruktivistisesti rakentuneen 
luonnontieteiden oppimateriaalin tulisi antaa ainakin mahdollisuus oppilai-
den ennakkokäsitysten mittaamiseen, oppikirjan pitäisi sisältää metatekstiä 
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ja ristiriitaisiakin käsityksiä, opiskeltavien ilmiöiden tulisi liittyä oppilai-
den arkipäiväiseen elämään, sen tulisi innostaa sosiaaliseen vuorovaikutuk-
seen, sen pitäisi ohjata opettajat käyttämään oppilaskeskeisiä ja yhteistoi-
minnallisia opetusmenetelmiä, sen tulisi ohjata oppilaita tutkimaan ilmiöi-
tä ja hankkimaan tietoa eri lähteistä, sen pitäisi herättää oppilaissa kysy-
myksiä ja ihmettelyä, sen tulisi herättää oppilaissa tunteita ja ennen kaik-
kea sen pitäisi olla oppilaita innostava ja eriyttävä. Myös behavioristisia ra-
kenteita on pyrittävä välttämään. 
 
Tämänhetkiset samankin oppiaineen oppimateriaalit saattavat poiketa rat-
kaisuiltaan paljonkin toisistaan. Yleisesti ei voida vastata siihen, kuinka 
paljon ja missä suhteessa ne pohjautuvat erilaisiin oppimisnäkemyksiin. 
Jotta voitaisiin esittää jokin yleistävä näkemys asiasta, pitäisi jokainen op-
pimateriaalikokonaisuus tutkia erikseen. 

Aiemmin oppimateriaalit käsitettiin ja usein määriteltiinkin lähinnä oppi- 
ja työkirjoiksi, opettajan oppaiksi ja muuksi painetuksi materiaaliksi. Ny-
kyisin oppimateriaalikäsite sisältää oppikirjan lisäksi tai sitä korvaavana 
kaiken muunkin materiaalin, joka tukee opettamista ja oppimista. Erityi-
sesti digitaalinen oppimateriaali joko verkkopohjaisena tai cd-romeina on 
tullut tärkeäksi osaksi nykyaikaista oppimateriaalijärjestelmää.

Verkkopohjainen oppimisympäristö tarjoaa oppimateriaalille uusia mah-
dollisuuksia rakentua entistä monipuolisemmaksi ja vastata paremmin 
myös konstruktivismin oppimateriaaleille asettamiin haasteisiin. Uusi tek-
nologia mahdollistaa esimerkiksi paremmin oppimateriaalin verkottamisen 
erilaisiin oheisaineistoihin ja lisäksi se luo edellytykset tehokkaamman tie-
donhankinnan ja -käsittelyn opettamiselle. Myös oppilaiden tekemät tutki-
mukset saattavat verkottumisen myötä lisääntyä. Myös opiskelutaitojen 
hallinta tulee uudessa oppimisympäristössä yhä tärkeämmäksi. 

Horila, Syvänen ja  Överlund (2002) ovat tutkineet pedagogisesti hyvän di-
gitaalisen oppimateriaalin kriteeristöjä Hämeenlinnan Normaalikoulussa 
verkkopohjaisen Opit-oppimisympäristön avulla. Tutkimuksen tulosten 
mukaan oppilaat kokivat Opit-ympäristön motivoivaksi ja mielenkiintoi-
seksi. Suurimmat puutteet olivat päivitysongelmien lisäksi pedagogiset 
puutteet, koska esimerkiksi pedagogisen käytettävyyden vaatimukset eivät 
toteutuneet. Toinen kritiikin kohde olivat keskeneräiset sisällöt. 
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Riippumatta siitä, tehdäänkö oppimateriaalia digitaalisesti verkkopohjai-
seen oppimisympäristöön tai painetussa muodossa, oppimateriaalien sisäl-
töjen tulee vastata opetuksen vaatimuksia ja materiaalin tulee olla pedago-
gisesti korkeatasoista, jotta oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta. 
Tähän prosessiin tarvitaan aina niin sisällön kuin pedagogiikankin parhaita 
mahdollisia asiantuntijoita. 

3.5 Opettaminen ja oppimateriaalit oppimiskäsitysten 
mukaan
Uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 
2004, 17) todetaan yksiselitteisesti, että opettaja valitsee työtavat. Luon-
noksessa kuitenkin todetaan, että opetuksessa käytetään oppiaineelle omi-
naisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohja-
taan oppilaan oppimista. Edelleen työtapojen tehtävänä on kehittää ajatte-
lu- ja ongelmanratkaisutaitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä 
aktiivista osallistumista. Uusissa perusteissa korostetaan myös mahdolli-
suutta eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkei-
hin.

Empiristis-behavioristisiin näkemyksiin perustuvan oppimiskäsityksen 
mukaan opettaminen etenee opettajan johtamana yksityiskohdista laajem-
pia kokonaisuuksia kohti yleensä opettajan esittämien kysymysten avulla. 
Opettamistyyli on täysin opettajajohtoinen, ja vallalla on käsitys tehok-
kaasta tiettyjen opetusmenetelmien avulla toteutettavasta opettamisesta. 
(Leino & Leino 1997, 27–28; Cantell 2001, 31) Tähän oppimiskäsitykseen 
liittyi ajatus opettamisesta tiedon siirtona opettajalta oppilaalle. Oppiminen 
nähtiin behaviorismissa ärsyke-reaktio-kytkentöjen muodostumisena, jota 
voitiin säädellä vahvistamalla toivottuja reaktioita ja heikentämällä ei-toi-
vottuja. Opetuksen tavoitteena oleva reaktio (R) vakiintuu pysyväksi käyt-
täytymiseksi, eli opitaan, kun se yhdistetään ympäristöstä tulevaan ärsyk-
keeseen (S). (Tynjälä 1999, 29)

Humanistis-kokemuksellinen oppimiskäsitys perustuu oppijan kokemuk-
siin ja itserefl ektioon. Opetuksen tehtävänä on tukea oppijan kasvua ja itse-
ohjautuvuutta, jolloin tavoitteena on itsensä toteuttaminen ja ”minän” kas-
vu. (Rauste-von Wright 1997, 17) Oleellista on antaa riittävästi tilaa oppi-
jan omalle aktiiviselle toiminnalle ja kokemuksille. Opettaja toimii toimin-
nan järjestelijänä, roolimallina, kollegana ja myös tietolähteenä. (Cantell 
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2001, 31–32) Tähän oppimiskäsitykseen perustuvina opetusmenetelminä 
Rogers (1983, 147–161) ehdottaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sen 
kautta kokemukselliseen oppimiseen perustuvia työtapoja. Näitä ovat esi-
merkiksi ryhmätyöt eri muodoissaan (Cantell 2001, 32).

Konstruktivistinen opettamiskäsitys korostaa opettajan työtä oppimispro-
sessin näkökulmasta, jolloin opettajalla on tärkeä rooli, kun hän suunnitte-
lee opetustaan määrittämällä oppimisprosessin tavoitteet ja toteuttamalla 
opetustaan näiden tavoitteiden mukaisesti (Cantell 2001, 32). Kognitiivi-
sessa konstruktivismissa korostuu yksittäisen oppijan tietorakenteiden ja 
mentaalisten mallien muutos, jolloin pedagogiikassa pyritään kehittämään 
keinoja käsitteellisen muutoksen edistämiseksi. Nämä keinot ovat kohdis-
tuneet muun muassa oppimateriaaleihin, opetusstrategioihin ja motivaati-
oon. (Tynjälä 1999, 60)

Kun oppimateriaaleja tarkastellaan konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
mukaan, opetuksen lähtökohdaksi on hyvä ottaa oppijan aikaisemmat tie-
dot, käsitykset ja uskomukset opiskeltavista ilmiöistä. Mikkilä ja Olkinuo-
ra (1995, 62; ks. Ojala 1997) suosittelevatkin, että oppikirjoissa olisi tuota-
va esille, minkälaisia vääriä ennakkokäsityksiä ihmisillä usein on esimer-
kiksi luonnontieteellisistä ilmiöistä, ja asetettava nämä käsitykset tieteelli-
siä selityksiä vasten. Opetuksessa ei oppijalle myöskään tulisi tarjota tietoa 
absoluuttisena totuutena, vaan heille tulisi osoittaa tiedon muuttuvuus, vä-
liaikaisuus ja suhteellisuus. Niinpä oppikirjoissakin tulisi varsinaisten op-
pisisältöjen lisäksi kuvata, miten oppiaineen tietoa tuotetaan ja minkälais-
ten vaiheiden kautta nykyiseen tietämykseen on päästy. (Tynjälä 1999, 61-
67; ks.Cantell 2001, 33)

Konstruktivismissa opetussuunnitelmalliseksi tavoitteeksi nousevat tiedon-
hankinnan ja elinikäisen oppimisen taidot. Oppimisen tilannesidonnaisuu-
den takia on pidetty tärkeänä aitojen opiskelutilanteiden luomista sekä teo-
rian, käytännön ja itsesäätelytaitojen opiskelun integroimista. Mahdolli-
suutena tähän integroitumiseen on nähty ongelmakeskeiset opetussuunni-
telmat, jotka rakentuvat erilaisten ongelmien, eivät oppiaineiden pohjalle. 
(Tynjälä 1999, 61-67; ks.Cantell 2001, 33)

Vaikka tässä tutkimuksessa ei suoranaisesti tutkita opettajien oppimis- ja 
opettamiskäsityksiä, ne kuitenkin heijastuvat opettajien suhtautumisessa 
niin oppimateriaaleihin kuin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiinkin. Ope-
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tuksessa ne konkretisoituvat osittain esimerkiksi opettajien käyttäminä 
opetusmenetelminä. Mikkilä-Erdmannin ja Olkinuoran (1995, 99) tutki-
mustulosten mukaan opettajan suhde oppimateriaaliin heijastelee samalla 
hänen oppimis-, opetus- ja tietokäsityksiään sekä vaikuttaa hänen todelli-
seen opetustoimintaansa, mikä asettaa haasteita myös uuden oppikirjakon-
seption kehittämiseen.

Tavan, jolla opettaja käyttää oppimateriaalia, oletetaan ilmentävän laajem-
min opettajan käsitystä tiedosta, opettamisesta ja oppilaan roolista oppi-
misprosessissa. Vaikka opettajien lähestymistavat oppimateriaaliin voivat 
vaihdella eri opetustilanteissa, jokaisella opettajalla on kuitenkin oma tyy-
linsä, miten hän käyttää oppikirjaa. Zahorik (1991, 188–189) sekä Mikkilä 
ja Olkinuora (1995, 84) erottavat seuraavat kolme lähestymistapaa:

1. Tekstiä selostava tyyli (coverage style), jolloin opetus toimii tietojen 
tasolla. Opettaminen on suoraan yhteydessä oppikirjaan ja opettaja 
suunnittelee etenemistapansa kirjan mukaan ja antaa oppikirjan 
jäsentää koko opetusprosessia. Tässä tyylissä opettaja tuo uudet 
käsitteet oppilaille tukeutumalla oppikirjaan.

2. Tekstistä irtautuva tai tekstiä laajentava tyyli (extension style), jolloin 
teksti on keskustelujen ja toimintojen lähtökohta. Oppitunnilla 
keskustellaan aktiivisesti oppilaiden omista havainnoista, ja opettaja 
rohkaisee oppilaita epäsuorasti yhdistämään aikaisempia 
kokemuksiaan opetettaviin käsitteisiin.

3. Käsitteelliseen muutokseen tähtäävä lähestymistapa (thinking style), 
jolloin opettaja suhtautuu kriittisesti tekstiin ja sen selityksiin. Tällöin 
tekstin ydinkäsitteitä tarkastellaan erilaisissa konteksteissa, ja 
opettajan opetusstrategiana on muuttaa oppilaiden omassa elämässä 
hankkimia arkikäsitteitä ja saada heidät omaksumaan tieteelliset 
käsitteet. Tässä lähestymistavassa toimitaan analyysien, synteesien ja 
arviointien avulla.

Mikkilä ja Olkinuora (1995, 84) puhuvat didaktisesta lähestymistavasta op-
pikirjaan tekstiä selostavan lähestymistavan yhteydessä. Didaktinen lähes-
tymistapa liitetään edellä esitetyssä määritelmässä kuitenkin yksipuoliseen 
opettajajohtoiseen, oppikirjasidonnaiseen, kaavamaiseen opetukseen, jo-
hon liittyy negatiivinen arvolataus. Tällaisesta opetuksesta suomalaiset di-
daktiikan edustajat ovat kuitenkin vuosikymmeniä halunneet eroon. Sen si-
jaan didaktiikka käsittää sekä opetuksen sisällön että menetelmät, jolloin 
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didaktiikka on laaja-alaisesti yhtä kuin opetuksen ja oppimisen teoria ja 
käytäntö. (Uusikylä & Atjonen 2000, 23) Tämän nykydidaktiikan määritel-
män valossa tekstiä selostava tyyli on paremmin kuvaava nimitys edellä 
esitetylle lähestymistavalle.

Niin tekstiä selostavassa kuin sitä laajentavassakin tyylissä oppikirja jäsen-
tää koko opetusprosessia ja opetus nähdään pitkälti oppikirjanläpikäymise-
nä. Käsitteelliseen muutokseen tähtäävä opetustyyli perustuu konstrukti-
vistiseen oppimiskäsitykseen, jolloin opettajan tehtävänä on muotoilla 
luokkakeskustelut ja oppimistilanteet siten, että oppilailla on mahdollisuus 
kokea käsitteellinen muutos. (Mikkilä & Olkinuora 1992, 100; Prawat 
1989, 315). Oppikirjojen tekstin tulisi myös rohkaista keskusteluun opetet-
tavasta ilmiöstä ja sen pitäisi antaa opettajalle välineitä esittää kysymyksiä, 
haastaa oppilaiden ajattelua ja antaa selityksiä, jotka tehokkaasti ohjaavat 
oppilaiden ajattelua kohti käsitteellistä ymmärrystä ja ymmärtävää oppi-
mista (Roth 1987, 546). Oppikirjan tekstin tulisi siten esittää selkeästi tie-
teellisen tiedon ja oppilaiden omien käsitysten erot ja yhteneväisyydet, jol-
loin sen tulisi auttaa opettajaa korjaamaan oppilaiden vääriä ennakkokäsi-
tyksiä (Roth 1987, 547).

Kun oppimiskäsitysten muuttuessa opettajan roolia ja tehtäviä on arvioitu 
uudelleen, Hakkarainen, Lonka ja Lipponen (2000, 172) ovat käyttäneet 
oheista taulukossa 1 esitettyä Bereiterin ja Scardamalian (1987) opettajuu-
teen liittyvää toimintamallia.
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TAULUKKO 1. Opettajan toimintamallit Bereiterin ja Scardamalian (1987) 
mukaan (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2000, 172).

Opettaja A Opettaja B Opettaja C

Oppimis-
prosessin 
kontrolli

Opettaja päättää 
työjärjestyksen.

Opettaja päättää  
työjärjestyksen 
keskusteltuaan 
oppilaiden kanssa.

Oppilaat päättävät 
työjärjestyksen 
opettajan antamis-
sa puitteissa.

Opettajan 
oppimis-
käsitys

Oppiminen on 
tiedon vastaanotta-
mista ja tehtävien 
tekemistä.

Oppiminen 
edellyttää osallistu-
misen lisäksi 
sitoutumista ja 
motivaatiota 
opettajan luomissa 
tilanteissa.

Oppiminen on 
asteittain syvenevä 
tutkimusprosessi, 
jota ohjaa ongelmi-
en asettaminen.

Oppimis-
prosessin 
rakenne

Opetussuunnitel-
maa seuraavat 
tehtävät ja kirjalliset 
työt toteutetaan 
annetusta aiheesta.

Opettaja valitsee 
toiminnat kyseisen 
tiedonalueen ja 
oppilaiden 
tiedontason sekä 
mielenkiinnon että 
motivaation 
mukaan.

Toiminnan suunnit-
telu tukee oppilai-
den itsenäistä 
toimintaa. Lähtö-
kohtana ovat 
oppilaiden tarpeet 
ja tietoon kohdistu-
vat päämäärät.

Opettajan 
rooli

Faktojen ja 
informaation 
välittäminen, 
opiskelutaitojen 
välittäminen

Mielenkiinnon 
herättäminen, 
oppimisen 
ohjaaminen

Oppimisprosessin 
kontrollin asteittai-
nen siirtäminen 
oppilaille

Tässä mallissa opettaja A on perinteistä opetusta edustava opettaja, jonka 
opetus perustuu opetussuunnitelmaan ja oppikirjaan. Opettaja ajattelee op-
pilaiden oppivan erityisesti tehtävien kautta. Opettajan päähuomio kohdis-
tuu oppilaiden aktivoimiseen eikä niinkään käsiteltävän asian ymmärtämi-
seen ja oppimiseen. Tällä opettajatyypillä on tekstiä selostava tyyli, jolloin 
opetus toimii tietojen tasolla ja tukeutuu pääsääntöisesti oppikirjaan.

Opettaja B edustaa asiantuntija-opettajaa, joka pyrkii suhteuttamaan ope-
tussuunnitelman oppilaiden mielenkiinnon kohteisiin. Hän käyttää paljon 
aikaa opetuksen suunnitteluun ja havainnollistamiseen. Tämän opettajatyy-
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pin suhdetta oppikirjaan voisi lähinnä kuvata tekstistä irtautuvaksi tai teks-
tiä laajentavaksi tyyliksi, jolloin oppikirjan teksti on kuitenkin keskustelu-
jen ja toimintojen lähtökohtana.

Opettaja C pyrkii saamaan opetusprosessit oppilaiden itsensä toteutettavik-
si. Tavoitteena on oppilaiden mielenkiinnon ja harrastuneisuuden herättä-
minen kuten B-tyypin opettajallakin. Opettajan tietämys ei aseta rajoja op-
pimisprosessille, koska oppilaiden itsenäinen toiminta on keskeisenä oppi-
misprosessin elementtinä. Tämän opettajatyypin suhde oppikirjaan on kä-
sitteelliseen muutokseen tähtäävä, jolloin opettaja ei vain opeta ja selitä kä-
sitteitä kirjan pohjalta, vaan ohjaa oppilaita ymmärtämään omien arkikäsit-
teidensä ja tieteellisten käsitteiden välisiä eroja.

Oppilaiden ajattelun kehittyminen ja itseohjautuvuus toteutuvat C-tyypin 
opettajan toimissa. Tämän mallin mukaan opettajuus ei välttämättä kehity 
lineaarisesti, vaan opettaja voi toimia eri tilanteissa eri tavoin. (Hakkarai-
nen, Lonka & Lipponen 2000, 171–172).

Edellä esitetty opettajien tyypittely saa kysymään eri opettajaryhmien suh-
teesta opetussuunnitelmaan – eikö opetuksen tule aina noudattaa opetus-
suunnitelmaa? Tyypittelyssä ei ole myöskään otettu kantaa eri opettajaryh-
mien (aineenopettajat/luokanopettajat tai eri aineen opettajaryhmät) väli-
siin eroihin. Eri oppiaineet saattavat vaatia hyvinkin erilaista lähestymista-
paa opetus- ja oppimisprosesseihin.

Konstruktivismin periaatteiden yltiöpäisessä soveltamisessa opetukseen 
saattaa tulla ongelmaksi tiedon liiallinen ihannointi, jolloin taitojen kehit-
tyminen saattaa jäädä taka-alalle. Joidenkin taitojen oppiminen edellyttää 
samanlaisten harjoitusten toistamista. Toinen kontruktivismin ongelma 
saattaa olla yksilön oppimisen ja yksilön ennakkokäsitysten liiallinen ko-
rostaminen. Koulukontekstissa tiedon rakentumista ei voida tarkastella yk-
silökeskeisenä kognitiivisena toimintana, sillä oppilaan yksilöllisten omi-
naisuuksien ohella tiedon rakentuminen riippuu siitä yhteisöstä ja kulttuu-
rista, jossa opiskellaan (Aho, Havu-Nuutinen & Järvinen 2003, 32). Opis-
kelu ja tiedon konstruointi sekä luokassa että yhteiskunnassa ovat aina so-
siaalisia tapahtumia. Siksi oppilaita tulee kannustaa puhumaan ja keskuste-
lemaan uusilla käsitteillä ja soveltamaan periaatteita käytäntöön. 
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3.6 Opetusmenetelmät ja oppimiskäsitykset
Oppimis- ja opettamiskäsitykset liittyvät ollennaisesti toisiinsa siitä huoli-
matta, että opettajaa ei kaikissa oppimiskäsityksissä edes mainita yhtenä 
oppimisen ehtona. Opettajan rooli on kuitenkin implisiittisesti mukana kai-
kissa oppimiskäsityksissä tavalla tai toisella. (Cantell 2001, 30–31)

Richardsin ja Rodgersin  (1982, 154–163) mukaan opetusmenetelmiä tun-
nistettaessa voidaan käyttää seuraavia kolmea kategoriaa: lähestymistapa 
(approach), rakenne (design) ja menettelytapa (procedure). Lähestymista-
pa kuvaa opetusmenetelmän perustana olevaa ihmiskäsitystä ja oppimis-
teoriaa. Oppimisteoria ja ihmiskäsitys ovat osa laajempaa teoriaa ja koko-
naisuutta, jolloin opetusmenetelmän taustalla ovat opettajan oletukset, us-
komukset, arvot ja käsitykset. Opetusmenetelmän teoreettiset perusteet oh-
jaavat opettajan päätöksentekoa opetustapahtuman aikana, jolloin muodos-
tuu yhteys lähestymistavan ja toiminnan välille. Koska teoriatausta vaikut-
taa myös opetuksen tavoitteiden ja sisällön valintaan, lähestymistavalla on 
yhteys opetusmenetelmän rakenteeseen. Rakenteeseen kuuluvat opetuksen 
sisällön selvittäminen, oppilaan ja opettajan roolien kuvaaminen opetus-
oppimisprosessissa sekä oppimateriaalien ja niiden käytön luonnehdinta. 
Menettelytavalla tarkoitetaan opetusmenetelmään kuuluvia opettajien ja 
oppilaiden tekoja ja toimintaa käytännössä sekä yksittäisiä opetusteknii-
koita. (Sahlberg 1996, 108–109)

Edellä esitetyn perusteella voidaan olettaa, että opettajan tekemään opetus-
menetelmän valintaan vaikuttaa voimakkaasti se, miten hyvin  hänen omat 
ihmis-, opettamis- kuin oppimiskäsityksensäkin vastaavat eri opetusmene-
telmien edustamia lähestymistapoja. Näin opettajien käyttämien opetusme-
netelmien voidaan katsoa heijastavan niin heidän opettamis- kuin oppimis-
käsityksiäänkin.

Tämä ei ole tutkimus sen paremmin opetusmuodoista kuin opetusmenetel-
mistäkään vaan ensisijaisesti siitä, miten opettajien käsitysten mukaan ope-
tusmenetelmät ja sitä kautta myös oppimiskäsitykset ovat muuttuneet ope-
tussuunnitelmauudistuksen myötä ja miten oppimateriaalit ovat vaikutta-
neet eri opetusmenetelmien käyttöön. Siksi tässä esityksessä ei paneuduta 
perusteellisesti opetusmuotojen tai -menetelmien problematiikkaan.
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Opetusmenetelmällä tarkoitetaan yleensä lähinnä niitä tekoja ja toimenpi-
teitä, jotka opettaja valitsee oppimisen keinoiksi. Suomessa opetusmenetel-
mäkäsitteistö on hyvin kirjava. Esimerkiksi opetuksen muodolla, opetus-
menetelmällä ja työtavoilla saatetaan hyvinkin tarkoittaa yhtä ja samaa asi-
aa. Tässä tutkimuksessa opetusmenetelmä määritellään Sahlbergin (1996, 
106) mukaan joihinkin teoreettisiin periaatteisin perustuviksi käytännölli-
siksi keinoiksi, joiden avulla opettaja pyrkii yhdessä oppilaittensa kanssa 
kohti opetustoiminnalle ja oppimiselle asetettuja päämääriä. Tässä ei myös-
kään ole tehty eroa käsitteiden opetusmuoto ja opetusmenetelmä välillä 
vaan niitä käsitellään synonyymeina.

Koskenniemi (1979, 68) on jo vuosikymmeniä sitten laatinut taksonomisen 
selvityksensä perusteella opetusmuotojen koodausohjeet, joiden mukaan 
opettajakeskeisiin opetusmuotoihin kuuluvat opettajan esitys (opettaja lu-
ennoi, kertoo tai esittää oppilaille), opettajan kysely (tarkoituksenaan käsi-
teltävään asiaan perehdyttäminen opettaja tekee koko luokalle tai sen osal-
le kysymyksiä, joihin oppilaat vuorollaan vastaavat) ja yhteinen harjoitus 
(oppilailla on yhteiset ja samanaikaiset, opettajan antamat tai oppi-/harjoi-
tuskirjasta saadut tehtävät, joiden suorittaminen yleensä tapahtuu oppilaan 
omassa tahdissa).

Oppilaskeskeisiin työmuotoihin Koskenniemi (1979, 68) luokittelee yksi-
löllisen työn (oppilaat opiskelevat yksittäin itse valitsemansa tai sommitte-
lemansa tai kullekin sovitettua tehtävää suorittaen), oppilaiden esityksen 
(yksittäis- tai joukkosuorituksia toisille oppilaille, opettajalle tai muulle 
yleisölle) ja ryhmätyön (luokan tehtävä on jaettu oppilasryhmien kesken, ja 
ryhmän jäsenet osallistuvat työn suunnitteluun ja työnjaosta päättämiseen 
sekä neuvottelevat keskenään työn aikana; ryhmien aikaansaannokset esi-
tellään muille ryhmille ja niistä keskustellaan). Yhteistoiminnallisiin ope-
tusmuotoihin puolestaan kuuluvat opetuskeskustelu (oppilaat ja opettaja 
osallistuvat tasaveroisina osapuolina aiheen rajaamiseen ja käsittelyyn) ja 
juhla (kaikille yhteisen aiheen ja tilanteen vireen johdosta opettajan ja op-
pilaan roolit ovat taka-alalla, samoin didaktinen tarkoitusperä).

Oheinen opetusmuotojen luokittelujärjestelmä on osoittautunut käyttökel-
poiseksi ja luotettavaksi muilta osin, mutta yhteisen harjoituksen ja yksilöl-
lisen työn erottaminen toisistaan on vaatinut runsaasti koulutusta ja harjoit-
telua observointitutkimuksissa (Kansanen & Uusikylä 1982, 13). Vaikka 
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Koskenniemi on tehnyt luokittelunsa jo yli 30 vuotta sitten, sen jaottelu 
opettaja-, oppilaskeskeisiin ja yhteistoiminnallisiin opetusmuotoihin sovel-
tuu hyvin tämän tutkimuksen tarpeisiin. Monien tutkimusten mukaan kou-
lu on kuitenkin perusperiaatteiltaan muuttunut melko vähän. Suora, opetta-
jakeskeinen vaikuttaminen on edelleenkin yleisin vuorovaikutuksen muoto 
kouluissa (Leiwo ym. 1987; Miettinen 1990; Shachar & Sharan 1995; Ol-
kinuora 1996; Sahlberg 1996).  

Edellä esitettyä luokittelua tukee myös Ahon ja Havu-Nuutisen (2002) nä-
kemys, jonka mukaan opiskeluympäristö voidaan rakentaa yksilökeskei-
seksi, yhteistoiminnalliseksi tai opettajajohtoiseksi ja käyttää näille ominai-
sia työtapoja. Yksilökeskeisille ja oppilaslähtöisille työtavoille on ominais-
ta yksittäisen oppilaan aktiivinen osallistuminen opiskelunsa suunnitteluun. 
Yhteistoiminnallisille työtavoille puolestaan on ominaista toiminnallinen ja 
kielellinen vuorovaikutus, jossa oppilaat muokkaavat tiedonrakenteitaan 
vuorovaikutteisessa yhteistyössä sekä keskenään että opettajan kanssa. 
Opettajajohtoisilla työtavoilla tarkoitetaan sitä vastoin niitä menetelmällisiä 
ratkaisuja, joissa opettaja ohjaa toimintaa ja näyttää toimivan siinä aktiivi-
semmin kuin oppilas. (Aho, Havu-Nuutinen & Järvinen 2003, 165–166)

Se, miten eri opetusmenetelmät vastaavat eri oppimis- ja opettamiskäsityk-
siä, ei ole kovin yksiselitteistä. Niinpä opettajan käyttämistä opetusmene-
telmistä ei välttämättä voi tehdä suoranaisia johtopäätöksiä hänen oppimis- 
ja opettamiskäsityksistään. Esimerkiksi konstruktivistisen oppimiskäsityk-
sen mukaan opettamisen tulee tarjota mahdollisuuksia tietoaineksen henki-
lökohtaiseen omaksumiseen, jolloin opetus voi olla opettajajohtoista tai 
oppilaskeskeistä, sillä konstruktivistista oppimista voidaan tavoitella hyvin 
erilaisin menetelmin (Cantell 2001, 32). Toisaalta esimerkiksi opettajan 
käyttämien opetusmenetelmien monipuolistuminen voi olla seurausta opet-
tajan opetus- ja oppimiskäsityksissä tapahtuneista muutoksista.

Tynjälä (1999, 148–168) ja Enkenberg (2002, 164) luettelevat konstrukti-
vistisen opetuksen menetelminä ja muotoina muun muassa yhteistoiminnal-
lisuuden, tutkivan oppimisen, kertomukset (narratiivisen lähestymistavan), 
ongelmalähtöisyyden, projektityöskentelyn, ryhmätyöt ja vastavuoroisuu-
den. Lisäksi Tynjälä (1999, 140–142) luettelee tilannesidonnaisen oppimi-
sen malliin liittyvinä opetusmenetelminä mallintamisen, valmentamisen, 
tukemisen ja tuen asteittaisen vähentämisen, ilmaisemisen sekä refl ektion.
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Mallintamisessa ekspertti suorittaa opiskeltavan tehtävän ja oppilaat ha-
vainnoivat ongelmanratkaisun etenemistä, jonka pohjalta he muodostavat 
käsityksensä tehtävän suorittamiseen vaadittavasta prosessista. Valmenta-
misessa opettaja antaa tarvittavia neuvoja, tukea, ohjausta, mallintamista, 
palautetta ja uusia tehtäviä oppilaiden suorittaessa annettua oppimistehtä-
vää. Oppilasta tukiessaan opettaja antaa joko verbaalista tukea neuvoen ja 
ohjaten tai hän voi antaa apuvälineitä helpottamaan oppimisprosessia. On-
gelmanratkaisuprosesseissa on tärkeää, että oppilaat ilmaisevat myös sa-
nallisesti ajatuksiaan tiedoistaan. Refl ektiolla tarkoitetaan asioiden, etenkin 
oman toiminnan, kriittistä tarkastelua. Tutkimisessa oppilaita kannustetaan 
tutkivaan asenteeseen, minkä tarkoituksena on ongelmanratkaisuprosessi-
en oppimisen lisäksi saada oppilaat myös itse muodostamaan ongelmia ja 
esittämään heitä itseään kiinnostavia kysymyksiä ja ongelmia, joihin hei-
dän on mahdollista etsiä ratkaisua. Yhteistoiminnallinen oppiminen on 
puolestaan yhteinen nimitys niille pedagogisille toimintatavoille, joiden 
lähtökohtana on tieteellisin perustein tehtävä suuren opetusryhmän organi-
soiminen pienemmiksi yksiköiksi (Sahlberg & Sharan 2002, 11).

Kieltenopetuksen alueella Kristiansenin (1998) kehittämässä elaboroinnis-
sa konstruktivistista oppimiskäsitystä on Suomessa kielten opetuksen li-
säksi sovellettu myös ruotsin kielen oppikirjoissa. Hänen oppikirjasarjansa 
pohjautui puhtaasti elaboroinnin periaatteiden soveltamiseen.

Sosiaalisen konstruktivismin mukaan tieto on sosiaalisesti rakennettua ja 
siten oppiminenkin on sosiaalista toimintaa. Myös kognitiivinen oppimisen 
tutkimus on pitänyt sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimista keskeisenä. 
(Tynjälä 1999, 148–149) Tällä perusteella voidaan nähdä yhteistoiminnal-
listen ja yleensäkin oppilaskeskeisten työtapojen käytön heijastelevan jos-
sain määrin opettajajohtoisten opetusmenetelmien käyttöä enemmän kon-
struktivistista opettamis- ja oppimiskäsitystä. 

Edellä esitetyt opetusmenetelmien luokittelut sopivat hyvin tämän tutkimuk-
sen tarpeisiin, koska ne jäsentävät kokonaisuuden malliksi, joka helpottaa il-
miön kokonaiskuvan ymmärtämistä. Kansanen (1992, 54) korostaa myös 
opetukseen sisältyvän menetelmäaspektin tiukkaa tavoitesidonnaisuutta. Si-
ten hänen mukaansa ei ole olemassa yhtä ja ainoaa yleispätevää opetusme-
netelmää. Niinpä opetussuunnitelmallisiin tai muihin tärkeisiin oppimis- ja 
kasvatustavoitteisiin pääsemisen kannalta on tärkeää, että opettaja hallitsee 
erilaisten opetusmenetelmien käytön mahdollisimman monipuolisesti.
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3.7 Oppimateriaalitutkimuksia
Viirin (2000, 47–53) mukaan oppikirjoja on tutkittu melko paljon juuri sik-
si, että niillä on merkittävä rooli oppimisprosessissa. Hän jakaa vuorovesi-
ilmiön opettamista koskevassa tutkimuksessaan ja siihen liittyvässä oppi-
kirja-analyysissaan oppikirjatutkimukset kolmeen: 1) luettavuustutkimuk-
siin 2) pedagogisiin tutkimuksiin ja 3) asiasisällön tutkimuksiin.

Luettavuustutkimuksissa on keskitytty oppikirjojen tekstin tutkimiseen. 
Niissä on selvitetty muun muassa tekstien sidosteisuutta, oppimista edistä-
viä rakenteita, tekstityyppejä ja käsitteenmuodostusta. Suomessa Karvonen 
(1995) on tutkinut oppikirjatekstiä toimintana ja myös Ojala (1997) on tut-
kinut peruskoulun ja lukion maantiedon oppikirjoja samasta näkökulmasta. 
Karvonen (1995) havaitsi mm. oppikirjojen teksteissä olevan enemmän tar-
koitteita kuin lauseita, joten niissä yleensä kerrotaan kustakin asiasta kor-
keintaan yhden lauseen verran. Luonnontieteen oppikirjojen tekstejä on 
kansainvälisesti tutkittu enemmänkin käsitteiden ymmärtämisen kannalta. 
Muun muassa Stinner (1992) ja Roth (1991) ovat arvostelleet oppikirjojen 
teksteissä erityisesti sitä, kuinka vähän ne auttavat oppilasta konstruoimaan 
käsitteitä. Roth korostaa käsitteelliseen muutokseen tähtäävän lukemisen 
merkitystä ja ymmärtävää oppimista auttavia oppikirjan ominaisuuksia si-
ten, että oppikirjatekstien tulisi haastaa oppilaiden ajatustapoja ja ennakko-
käsityksiä. 

Oppikirjojen pedagogisissa tutkimuksissa keskitytään tutkimaan sitä, mis-
sä järjestyksessä opetettavat käsitteet esitellään ja miten ne liittyvät muu-
hun oppikirjan sisältöön (Viiri 2000, 51). Näissä tutkimuksissa käsitellään 
muun muassa oppiaineksen valintaa ja järjestelyitä, käytetyn kielen ja mer-
kintöjen johdonmukaisuutta, opetettavien käsitteiden täsmällisyyden tasoa, 
oppilaiden aikaisempaa tiedontasoa ja tekstin prosessointikykyä. Onnistu-
neen oppikirjan kannalta on tärkeää löytää oikea rakenne. (Love & Pimm 
1996; Viiri 2000, 51) Mikkilä-Erdmannin, Olkinuoran ja Mattilan (1999, 
445) mukaan sen sijaan, että luonnon- ja ympäristötiedon kirjoissa kuva-
taan mahdollisimman monia luonnonilmiöitä, pitäisi pohtia, mitkä ovat ne 
luonnonilmiöt ja käsitteet, jotka mahdollistavat faktojen ymmärtämisen. 
Marja-Liisa Julkunen (1988, 102–104) tuli samansuuntaisiin johtopäätök-
siin – oppikirjoista ei opita sitä, mitkä ovat pääasioita ja mitkä sivuasioita – 
tutkiessaan oppikirjaa tekstianalyysin kohteena. Hänen mukaansa oppikir-
jatekstien vähäinen sidosteisuus johtaa opettajajohtoiseen työskentelyyn, 
koska tekstin psosessointi ilman opettajan apua on vaikeaa jopa mahdoton-
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ta. Kun Julkunen (1989, 113) tutki oppikirjoja käsitteiden opettajana, hän 
havaitsi, että niissä käytettiin ylä- ja alakäsitteitä harvoin ja epäsystemaat-
tisesti käsitteiden opettamisen tukena, eli käsitteiden välisten suhteiden ku-
vaaminen oli melko harvinaista. Tämä luonnollisesti vaikeutti käsitteiden 
omaksumista.

Oppikirjan asiasisällön tutkimuksissa tarkastellaan sitä, kuvaako teksti tie-
teen näkökulmasta asiaa oikein vai väärin ja onko teksti tieteellisesti hy-
väksyttävää. Viirin (2000, 53) tutkimus vuorovesi-ilmiön opetuksellisesta 
rekonstruktiosta kuuluu tähän oppikirjatutkimusten alaan.

Menetelmänä edellä esitetyissä kolmessa oppikirjatutkimuksen tyypissä 
käytetään usein sisällönanalyysia. Tämän jaottelun ulkopuolelle jäävät kui-
tenkin ne oppikirja- tai oppimateriaalitutkimukset, jotka eivät tarkastele 
oppikirjoja luettavuuden, rakenteen, sisällön tai oppikirjan edustaman tie-
teenalan tai oppiaineen näkökulmasta. Esimerkiksi tämä tutkimus pohtii 
oppimateriaalin vaikutusta ja merkitystä opetussuunnitelmiin ja opetuk-
seen yleisellä tasolla. Myös Jouko Karin (1988) tutkimus oppikirjasidon-
naisuudesta kuuluu tähän oppimateriaalitutkimusten alueeseen. Venetzkyn 
(1992, 436) mukaan on hyvin vähän tutkimuksia, joissa olisi kiinnitetty 
huomiota siihen, miten opettajat todella käyttävät oppikirjoja itse opetusti-
lanteessa. Hän mainitsee amerikkalaisista tutkimuksista Stodolskyn (1989) 
tutkimuksen, jossa tarkasteltiin viidensillä luokilla oppikirjojen käyttöä 
matematiikan ja yhteiskuntaopin oppitunneilla kuudessa eri luokassa. Suo-
messa ainakin Kansanen ja Uusikylä (1982) ovat tehneet observointitutki-
muksen oppikirjojen käytöstä oppitunneilla. On olemassa myös joitakin 
amerikkalaisia kyselytutkimuksia, joissa oppikirjasidonnaisuutta on selvi-
tetty (esim. Weiss 1987 ja Porter 1981). 

Kasvatustieteen tietokanta ERICin kautta löytyi joitakin 1970 -luvun lopul-
la ja 1980 -luvun alussa tehtyjä amerikkalaisia tutkimuksia, joissa oli selvi-
telty oppimateriaalien ja opetussuunnitelmien vaikutusta opetukseen ja 
opettajien päätöksiin siitä, mitä he oppitunneillaan opettavat. Klein (1980) 
on Kaliforniassa tutkinut asioita, jotka vaikuttavat opettajien päätöksiin 
opetettavista sisällöistä eri oppiaineissa. Hänen tutkimustulostensa mukaan 
näitä opettajien päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä ovat seuraavat: 1) paikal-
liset opetuksen konsultit, 2) osavaltion tai paikallishallinnon suosittelemat 
oppikirjat, 3) osavaltion opetussuunnitelmaa koskevat ohjeet, 4) kaupalliset 
materiaalit, 5) opettajien oma tausta, mielenkiinnon kohteet ja kokemukset, 
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6) muut opettajakollegat, 7) oppilaiden mielenkiinnon kohteet ja heidän 
oppimisvalmiutensa, 8) vanhempainyhdistykset, 9) osavaltion yhdevertai-
suusohjelma, 10) paikallishallinnon opetussuunnitelmaa koskevat ohjeet ja 
11) opettajajärjestöt. Michiganin yliopiston Opetuksen tutkimusinstituutis-
sa (IRT) on myös tehty kolme aihetta sivuavaa tutkimusta. Flodenin ym. 
(1981) tutkimustulosten mukaan opettajien päätöksiin neljännen luokan 
opetettavista matematiikan sisällöistä vaikuttavat paikalliset koulusaavu-
tustestit, hyväksytyt oppikirjat, kouluhallintoviranomaisten ja vanhempien 
mielipiteet. Schwille ym. (1979) ovat saaneet samansuuntaisia tuloksia. 
Heidän mukaansa opettajien opetettavia sisältöjä koskeviin päätöksiin vai-
kuttavat vanhemmat, kollegat, kouluviranomaiset, oppikirjat, vahvistetut 
testit ja opetuksen tavoitteet. Kuhsin ja Freemanin (1979) tulosten mukaan 
alakoulun matematiikan opetuksessa oppikirjat rajoittavat laajasti opettaji-
en mahdollisuuksia valita itsenäisesti opetuksensa sisältöjä.

Niitä tutkimuksia, joissa tarkastellaan oppimateriaalin vaikutuksia opetuk-
seen, uudistamishankkeisiin tai sen opetukselliseen käyttöön, voisi luon-
nehtia oppimateriaalin vaikuttavuustutkimuksiksi. Tämän tutkimuksen tar-
koitus on nimenomaan tutkia oppimateriaalin ja opetussuunnitelmien pe-
rusteiden vaikutusta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin ja opetukseen.

Suomessa oppimateriaaleja ja niiden vaikutusta opetukseen on tutkittu eni-
ten 1970 -luvun lopussa ja 1980 -luvun alkupuolella. Silloin Kouluhallituk-
sen Oppimateriaalitoimisto ja myöhemmin Kokeilu- ja tutkimustoimisto 
olivat useiden tällaisten tutkimushankkeiden takana. Tulloin esimerkiksi 
Koskenniemi ja Komulainen (1983) tutkivat painetun oppimateriaalin vai-
kutusta kuvaamalla itse opetustapahtumassa oppi- ja työkirjojen käyttöä 
peruskoulun 4. luokan tunneilla. Tutkimuksessa selvitettiin kuvanauhoja 
analysoimalla, antoivatko oppikirjat oppilaille tilaisuutta omien mielipitei-
den ja ajatusten ilmaisemiseen tai mahdollistivatko ne sosiaaliset kontaktit. 
Tulosten perusteella oppikirjat ohjasivat opetustapahtumaa opettajakeskei-
seksi ja rajoittivat oppilaiden mahdollisuuksia solmia sosiaalisia kontakte-
ja tai ilmaista omia mielipiteitään. Opettajat olivat sidottuja oppikirjoihin ja 
eivätkä he pitäneet oppimateriaalien joustavaa ja monipuolista käyttöä tär-
keänä. Myös Kansanen ja Uusikylä (1982) tulivat observointitutkimukses-
saan siihen tulokseen, että luokanopettajat toteuttivat opetustaan varsin op-
pikirjakeskeisesti, ja oppikirjasidonnaisuus näytti liittyvän erityisesti opet-
tajajohtoisiin opetusmenetelmiin. Jarkko Leino (1978) on tutkinut oppima-
teriaalien kriteereitä ja niiden käyttämistä. Hän on myös tarkastellut kokei-
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lun merkitystä oppimateriaalin laadinnassa ja kehittelyssä. Tutkimukses-
saan hän korostaa oppimateriaalin ja oppimisprosessin välistä suhdetta ja 
pitää tärkeänä oppimateriaalin aikaansaamaa ajatteluprosessia. Myös Kaa-
rina Määttä (1984, 4) korostaa, etteivät oppimateriaalit ole itsetarkoitus 
vaan keino päästä tehokkaasti tavoitteeseen, oppilaiden oppimiseen. Jouni 
Kuusiston (1988, 50–51) peruskoulun ala- ja yläasteen oppimateriaaleista 
tekemän tutkimuksen tulosten mukaan oppimateriaaleja käytetään oppimi-
sen tehokkuuden maksimoimiseksi, mutta opettajat pitävät myös tärkeänä 
oppikirjan roolia opetustyön helpottajana. Mielenkiintoista hänen selvityk-
sensä tuloksissa on myös se, että opettajat pitävät oppimateriaaleja opetus-
suunnitelmiakin keskeisempänä opetus- ja kasvatustyön määrittäjänä.

3.8 Oppimateriaalikustantajat ja opetussuunnitelmat
John Dewey (1976 [1901], 276) koki jo viime vuosisadan alussa amerikka-
laiset oppikirjakustantajat opetussuunnitelmien manipuloijiksi: ”Kustanta-
jat eivät vaikuta ainoastaan oppikirjoihin ja järjestelmiin, jotka puetaan itse 
opetussuunnitelmiksi, vaan suoraan myös tutkimukseen itseensä. Uudet 
tutkimukset esitellään vain, jos kustannusyhtiöllä sattuu onnellisten yh-
teensattumien vuoksi olemaan juuri sellaiset oppikirjat, jotka auttavat näi-
den uusien asioiden opiskelussa. Vanhat tutkimukset, jotka olisi jo koko-
naisuudessaan pitänyt korvata on säilytetty, koska taustalla vaikuttaa kus-
tantajien oma etu.” (Venetzky 1992, 444)

Merle Curti (1978 [1935], 34) toteaa samasta asiasta 1930-luvun puolivälis-
sä: ”Tosiasiassa on reilua todeta, että loppujen lopuksi opetussuunnitelmat 
ovat usein enemmän kustantajien päätöksiä kuin opetussuunnitelmatyöryh-
miin valittujen edustajien. Kaikesta huolimatta prosessi on syklinen, ja sen 
tunnistaminen, kuka on vaikuttanut kehenkin, on äärimmäisen vaikeaa.”

Suomessa valittiin jokaiseen uusia vuoden 2004 opetussuunnitelman pe-
rusteita valmistelleeseen opetussuunnitelmatyöryhmään Suomen Kustan-
nusyhdistyksen välityksellä myös kustantajien edustajia. Tarkoituksena oli, 
että näin uudet opetussuunnitelmat siirtyisivät suoraan oppimateriaaleihin 
ja sitä kautta opetukseen. Ohjausryhmissä oli kustantajia ja aineryhmäkoh-
taisissa työryhmissä vastaavasti jokaisessa yleensä vähintään yksi jonkin 
oppimateriaalikustantajan kirjatyöryhmän tekijä. Näin Opetushallitus toi-
voi kustantajien paremmin sitoutuvan opetussuunnitelmauudistukseen. 
Tällä avoimella politiikalla uskotaan tiedonkulun paranevan toisaalta opet-
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tajien ja hallinnon sekä kustantajien, kirjantekijöiden ja kouluhallinnon vä-
lillä, mikä myös nopeuttaisi uudistuksia. Lienee kuitenkin selvää, että osal-
listumalla suoraan itse opetussuunnitelman perusteiden laadintaan kustan-
tajat myös vaikuttavat itse opetussuunnitelmiin. Kustantajien intressinä voi 
olla puhtaasti opetuksen kehittäminen, mutta taustalla vaikuttavat myös 
niin kirjantekijöiden henkilökohtaiset kuin kustantajienkin taloudelliset 
intressit, joihin jo Dewey ja Curti lähes sata vuotta sitten viittasivat. Joka 
tapauksessa oppimateriaalit ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan sii-
hen, mitä opetetaan ja miten opetetaan. Opetussuunnitelmien ja oppimate-
riaalien suhde on monitahoinen ja kompleksinen. Yhtä monitahoinen on 
oppimateriaalin asema myös osana koulutusjärjestelmää, yhteiskuntaa ja 
kaupallisuutta. Amerikkalaisista tutkijoista ainakin Venetzky (1992) ja 
Goodlad (1979) ovat nähneet oppimateriaalien kaupallisuuden ja sen taka-
na kustantajat opetussuunnitelmiin hyvin voimakkaasti vaikuttavana teki-
jänä. Goodladin (1979, 34) mukaan on jopa reilua todeta, että opetussuun-
nitelmien lopputulos on usein enemmän kustantajien kuin opetussuunnitel-
makomiteoihin valittujen edustajien vaikutusta. Squiren ja Morganin (1990, 
107) mukaan tärkeäksi kysymykseksi on noussut se, mitkä oppikirjat on 
tehty vain liiketaloudellisten intressien pohjalta ja ovat ristiriidassa koulu-
tuksellisten intressien kanssa. Walter Doyle (1992) korostaakin, että nykyi-
sessä oppimateriaalitutkimuksessa täytyy kiinnittää huomiota myös niihin 
poliittisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin, joissa oppimateriaalit on tuotettu 
(Venetzky, Elson & Doyle 1996, 780).

Venetzkyn (1992, 444) näkemyksen mukaan ainakin Yhdysvalloissa on ol-
lut äärimmäisen harvinaista saada virallista tietoa nykyaikaisesta tavasta 
tehdä ja myydä oppikirjoja, koska kustantajat eivät ole halunneet paljastaa 
tapaansa kehittää oppikirjoja. Suomessa oppimateriaalikustantaminen ja 
oppikirjakustantaminen nähdään usein yhtenä ja samana asiana. Vielä nyt 
2000-luvun alkupuolella oppikirja on edelleen tärkein ja näkyvin oppima-
teriaali. Oppimateriaalikustantaminen ei ole kuitenkaan sidottu konkreetti-
seen muotoon tai välineeseen, vaan se on sisällön tuottamista oppimista 
varten. Oppikirja edustaa painettua sanaa ja on useissa tapauksissa edel-
leenkin paras ja tehokkain väline uusia asioita opiskeltaessa, mutta myös 
sähköinen verkko-oppimateriaali on yleistymässä. Tässä tapauksessa kus-
tantamista on oppimateriaalin muokkaaminen ja sisällön tuottaminen verk-
koon sopivaksi oppimisympäristöksi. Riippumatta siitä, missä muodossa 
oppimateriaalia tuotetaan, kustantaja aina hankkii tekijät ideoimaan ja kir-
joittamaan oppimateriaaliksi sopivia sisältöjä. Kustantaja myös kantaa lii-
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ketoiminnasta koituvan taloudellisen riskin, hankkii palautetta ja tietoa 
markkinoista, testaa materiaalien toimivuutta opetuksessa ja tuo muiltakin 
osin projektiin mukaan oman asiantuntemuksensa ja työpanoksensa. Lisäk-
si kustantaja hoitaa materiaalin tuotteistamisen ja kaupallistamisen sekä 
huolehtii valmiin oppimateriaalin markkinoinnista ja saatavuudesta. 

3.9 Tuotekehittely oppimateriaalikustantamisessa
Usein oppimateriaaleja arvioitaessa ei välttämättä tiedetä riittävästi oppi-
materiaalien tuottamisesta, vaikka oppimateriaalien kustantamisessa tuote-
kehityksen ja tutkimuksen merkitys on jatkuvasti korostunut. Kun Koulu-
hallitus Suomessa vuonna 1992 poisti oppikirjojen hyväksymismenettelyn, 
uskottiin yleisesti, että kustantajien määrä tulee kasvamaan. Näin ei kuiten-
kaan ole tapahtunut, vaan kustantamojen määrä on itse asiassa vähentynyt. 
Tähän on vaikuttanut monien kuntien opetustoimen heikko taloudellinen 
tilanne, mikä on johtanut säästötoimiin ja oppikirjojen rajuun kierrätyk-
seen. Toinen syy suomalaisten kustantajien vähyyteen on peruskoulun kir-
jasarjojen tuotekehittelyn, tuotannon ja markkinoinnin vaatimat suuret ta-
loudelliset panostukset ja niihin liittyvät riskit. 

Yleensä opetussuunnitelmauudistukset aiheuttavat niin uusia sisällöllisiä 
kuin joskus myös opetusmenetelmällisiä tarpeita, jotka lisäävät oppimate-
riaalitarjontaa. Todennäköisesti oppimateriaalit pystyvät melko hyvin vas-
taamaan opettajien tarpeisiin, koska niiden käyttäminen niin Suomessa 
kuin muuallakin maailmassa on monista tutkimuksista päätellen yleistä. 
Mitä nämä opettajien oppimateriaalille asettamat vaatimukset sitten ovat? 
Luokanopettajilla on opetettavanaan niin monta oppiainetta, että he silloin, 
kun se on mahdollista, jo käytännön pakosta valitsevat oppikirjojen ja opet-
tajan materiaalin käytön (Shanon 1982, 889). Vaikka opettajat haluaisivat-
kin suunnitella omia materiaaleja kurssejaan varten, he eivät käytännössä 
saa tukea koulusta: heille ei tavallisessa  peruskoulussa ole järjestetty aikaa, 
kunnon tiloja, riittävästi lähdemateriaalia tai sihteeripalveluja tätä työtä 
varten (Venetzky 1992, 442).

Ammattimaisesti kustannetuissa oppikirjoissa asiantuntijat ovat jo valmiik-
si rajanneet sisällön ja miettineet loogisen etenemisjärjestyksen. Oppikirjat 
sisältävät monenlaista pedagogista tukea kuten harjoituksia, testejä, kokei-
ta sekä opetus- ja eriyttämisvihjeitä. Ne myös saattavat auttaa paremmin 
orientoitumaan ja ymmärtämään opetussuunnitelmien sisältöä ja samalla 
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sallivat opettajalle tehokkaamman ajankäytön. (Westbury 1990, 14) Oppi-
materiaalien osalta opettajien tarpeita voivat siten olla esimerkiksi opetus-
suunnitelmien konkretisointi, opetuksen tehostaminen, parempien oppi-
mistulosten saavuttaminen, oman ajankäytön tehostaminen, uusien ajatus-
ten ja ideoiden saaminen omaan opetustyöhön, opetustyön helpottaminen, 
oppilaiden motivaation herättäminen sekä asioiden havainnollistaminen. 
Opettajien tarpeiden tutkiminen ja niihin vastaaminen ovat tärkeä osa oppi-
materiaalikustantamista. Tarpeet saattavat vaihdella paljonkin eri oppiai-
neiden ja opettajaryhmien välillä. 

Suomessa myös Opetushallitus voi nopeasti vaikuttaa oppimateriaalien si-
sältöön. Uudet opetussuunnitelman perusteet saattavat lyhyessä ajassa 
muuttaa ratkaisevasti oppimateriaalikenttää ja luoda aivan uusia vaatimuk-
sia ja tarpeita, jotka yleensä heijastelevat yhteiskunnassa tapahtuneita muu-
toksia tai muutospaineita. Uudet opetussuunnitelmat luovat kouluille tar-
vetta uudistaa oppimateriaalinsa. Myös yhteiskunnassa ja tutkimuksessa 
tapahtuvat muutokset synnyttävät uusia tarpeita ja vaatimuksia oppimateri-
aalien ajan tasalla pitämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on opetuksen ja op-
pimisen jatkuva kehittäminen. Siinä tärkeitä ovat myös opetusmenetelmien 
monipuolistaminen ja uuden teknologian hyödyntäminen, joihin oppimate-
riaalien tulisi tarjota hyvät edellytykset.

Kustantaja on riippuvainen hyvistä kirjantekijöistään, jotka käytännössä 
yhdessä kustannustoimittajan kanssa tekevät tärkeitä ratkaisuja oppimateri-
aalien sisällöistä. Kustantaja osallistuu aktiivisesti oppimateriaalin tekemi-
seen ja suunnitteluun sekä tukee kirjantekijäryhmää tekemällä markkina-
analyysejä, tutkimuksia ja testaamalla tuotteita huolellisesti jo käsikirjoi-
tusvaiheessa. Nykyisin kustantajalla on yleensä valmiina visio uudesta op-
pimateriaalista ja sen ideologiasta ennen uuden tekijäryhmän perustamista. 
Näiden näkemysten tulee olla ainakin osittain samansuuntaisia valittavien 
kirjantekijöiden ajatusten kanssa.

3.10 Oppimateriaalit opetustapahtumassa
Kirjat ja muu painettu materiaali ovat osa mediaa. Niinpä näiden mediavä-
lineiden tuottaminen ja kontrolli ovat myös vallankäytön välineitä. Koska 
oppimateriaalikustantaminen ymmärretään voimakkaasti myös julkiseksi 
palveluksi, pitää kustantajan menestyäkseen ymmärtää työnsä sosiaalinen 
ja moraalinen vastuunsa (Askerud 1997, 13). Oppikirjakustantajalla on si-
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ENNAKOIVAT MUUTTUJAT

Kehityskokemukset

Sosiaaliluokka
Ikä
Sukupuoli

Opiskelu-
kokemukset

Yliopisto,
jossa opinnot
suoritettu
Koulutusohjelman
sisältö
Auskultointi-
kokemukset

Opettajan
ominaisuudet

Opetustaidot
Älykkyys
Motivaatio
Luonteen-
piirteet

Opettaja
Käytös
opetustapahtumassa

KONTEKSTUAALISET
MUUTTUJAT

Oppilas
Kehityskokemukset

Sosiaaliluokka
Ikä
Sukupuoli

Oppilaan
ominaisuudet

Taidot
Tiedot
Asenteet

Koulutuksellinen ja
yhteiskunnallinen
konteksti

Yhteisön etninen
rakenne
Koulukuljetukset
Koulun koko

Luokan
konteksti

Luokan
oppilasmäärä
Oppimateriaalit
Opetusohjelmat

Oppilas
Käytös
opetustapahtumassa

OPETUSTAPAHTUMA

OPETUSTAPAHTUMASSA
VAIKUTTAVAT MUUTTUJAT
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VAIKUTUSMUUTTUJAT

Mitattavissa olevat
muutokset oppilaan
käytöksessä

Oppilaan
välitön kehittyminen

Asiasisältöjen /
oppimäärän oppiminen
Asenteet oppiainetta
kohtaan
Muiden taitojen
kehittyminen

Pitkäaikaisvaikutukset
oppilaisiin

Aikuisen
persoonallisuus
Asiantuntevat tai
ammatilliset taidot

KUVIO 5. Opetuksen tutkimusta kuvaava malli (Schulman 1986, 
6; Dunkin & Biddle 1974).

ten myös moraalinen ja yhteiskunnallinen vastuu opetuksen kehittämisestä. 
Tämä ei tietenkään koske pelkästään oppikirjoja vaan myös kaikkea muuta 
opetukseen tuotettua materiaalia, television opetuskanavat, tietokoneohjel-
mat, www-sivut ym. mukaan luettuna.

Oppimateriaali nähdään usein toisen luokan kysymyksenä opetusta kehitet-
täessä. Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä laman vie-
lä vallitessa kouluissa jouduttiin säästämään erityisesti oppimateriaalihan-
kinnoissa. Sama uhka näyttäisi toteutuvan nyt myös vuoden 2004 opetus-
suunnitelmauudistuksen yhteydessä kuntatalouden heikon tilanteen takia. 
Opetustoimeen kohdistuu edelleen suuria säästöpaineita, mikä vaikeuttaa 
uusien opetussuunnitelmienkin käyttöönottoa. Kuitenkin Askerudin (1997, 
14–15) mukaan oppimateriaalien tulisi olla erityisen tärkeä elementti kai-
kissa opetuksen kehittämisstrategioissa. Hänen mukaansa ei ole epäilystä-
kään siitä, etteikö korkeatasoinen opetus riippuisi erittäin paljon myös siitä, 
että opettajilla ja oppilailla on käytössään korkeatasoisia oppimateriaaleja.
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KUVIO 6. Oppimisen kokonaismalli (Tynjälä 1999, 17).
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Oliveira (1997, 16) näkee kehitysmaiden suurten koulutuserojen yhtenä 
syynä sen, että vain varakkailla vanhemmilla on varaa hankkia lapsilleen 
oppikirjoja. Näin yksityisissä eliittikouluissa on hyvät oppimateriaalit ja 
lapset saavat tasokasta opetusta, kun sen sijaan valtion kouluissa on pulaa 
kaikesta ja opetuksen taso on siten alhainen. Suomessakin voi jatkuvien 
kouluun kohdistuvien säästötoimien takia havaita koulujen ja kuntien välis-
ten laatuerojen kasvua. 

Vaikka oppimateriaalit saattavat olla hyvinkin keskeisiä opetustapahtumas-
sa, yksistään oppimateriaaleja kehittämällä ei opetuksessa vielä välttämät-
tä tapahdu merkittäviä muutoksia. Oppilaan, opettajan ja oppimateriaalien 
lisäksi opetustapahtumaan vaikuttavat lukuisat muutkin muuttujat. Schul-
man (1986, 6) on esittänyt, että luokkaopetusta voidaan tarkastella kuvios-
sa 5 esitetyn Dunkinin ja Biddlen (1974) opetuksen tutkimusta kuvaavan 
mallin mukaan.

Tämä malli havainnollistaa, että opetustapahtumaan vaikuttavat hyvin mo-
net eri tekijät, joista oppimateriaali on vain yksi osa opetustapahtumaa, 
vaikka se onkin omalta osaltaan vaikuttamassa oppilaan käytökseen ope-
tustapahtumassa. Toisaalta esimerkiksi mallissa esiintyvien koulukuljetus-
ten merkitys opetustapahtumaan vaikuttavana muuttujana ei liene yhtä 
merkittävä kuin oppimateriaalien tai luokan oppilasmäärän. Opetuksen ta-
voitteena puolestaan on saada aikaan oppimista eli havaittavaa muutosta 
oppilaan käytöksessä. Koskenniemi ja Hälinen (1970, 101) ovat määritel-
leet opetustapahtuman opettajan ja oppilaan väliseksi interaktioksi, jossa 
oppilasta pyritään kehittämään kasvatustavoitteiden suunnassa. 

Itse oppimateriaalin asemasta pedagogisessa vuorovaikutuksessa myös 
Mikkilä-Erdmann ja Olkinuora (1995, 10) ovat todenneet, että se on vain 
yksi joskin hyvin keskeinen tekijä monimutkaisessa vuorovaikutustilan-
teessa, jossa oppiaineen luonne ja tavoitteet, opetussuunnitelman yleiset 
lähtökohdat ja tavoitteet, opettajan oppimis- ja tietokäsitykset, oppilaan 
kognitiivinen kehitystaso, odotukset sekä motivationaalis-emotionaalinen 
orientaatio muodostavat monitahoisen kontekstuaalisen kehyksen oppima-
teriaalitutkimukselle.

Tynjälän (1999) esittämässä oppimisen kokonaismallissa on kolme raken-
neosaa: taustatekijät, oppimisprosessi ja tuotos. Taustatekijöillä tarkoite-
taan kaikkia niitä asioita, jotka vaikuttavat oppimiseen. Ne on jaettu kah-
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teen päälohkoon, oppijaan liittyviin henkilökohtaisiin tekijöihin sekä oppi-
misympäristön eli oppimisen kontekstiin liittyviin tekijöihin. Opetukseen 
liittyvät taustatekijät muodostavat sen ympäristön, jossa oppiminen tapah-
tuu. Niitä ovat mm. opetussuunnitelma, oppiainesisällöt, kurssirakenteet, 
opetusmenetelmät, luokkahuoneilmasto sekä opettajan persoonallisuus ja 
arviointimenetelmät. (Tynjälä 1999, 17) 

Käsitteenä oppimisympäristö ei ole yksiselitteinen eikä sitä ole helppo 
määritellä. Laajasti ottaen oppimisympäristönä voisi nähdä koko kulttuu-
rin. Ropo ja Huopainen (2000, 108) määrittelevät oppimisympäristön pai-
kaksi, tilaksi, yhteisöksi tai toimintakäytännöksi, jonka tarkoituksena on 
edistää oppimista. Perusopetuksen vuoden 2004 opetussuunnitelman pe-
rusteissa (2004, 16) oppimisympäristöstä todetaan seuraavaa: ”Oppimis-
ympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisten ja psyykkisten ra-
kenteiden kokonaisuutta. Fyysinen ympäristö tarkoittaa ihmisiä, rakennet-
tua ympäristöä sekä luontoa. Tähän kuuluvat erityisesti rakennukset ja tilat, 
opetusvälineet sekä lähiympäristö. Psyykkinen oppimisympäristö taas 
muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista.”

Opetussuunnitelman perusteiden määritelmässä painotetaan opiskelutilo-
jen, opetusvälineiden, tietokoneiden ja tietoverkkojen käytön mahdollisuuk-
sien lisäksi myös oppimisympäristön merkitystä oppilaan oppimismotivaa-
tion, uteliaisuuden, aktiivisuuden, itseohjautuvuuden ja luovuuden tukemi-
sen kannalta. Vaikka perusteissa ei erikseen mainitakaan, on kuitenkin syy-
tä korostaa, että esimerkiksi pelkät tietokoneet tai tietoverkkojen käytön 
mahdollisuus ilman kunnon sisältöjä tuskin vielä lisää oppilaiden uteliai-
suutta tai opiskelumotivaatiota. Näiden määritelmien pohjalta oppimateriaa-
li voidaan katsoa oppimisympäristöön kuuluvaksi taustatekijäksi. Myös Vii-
ri (2000, 47) on tehnyt saman johtopäätöksen: ”Tynjälän esittämässä oppi-
misen kokonaismallissa ei ole suoranaisesti mainittu oppimateriaalia, mutta 
se voidaan kuitenkin nähdä taustatekijänä, joka kuuluu oppimisympäris-
töön.” Tynjälän mallia voisi arvostella myös siitä, että oppimateriaalia oppi-
miseen keskeisesti vaikuttavana tekijänä ei ole selkeästi nostettu esiin.

Koulutus katsotaan yhteiskunnalliseksi toiminnaksi, jossa tavoitteet ja nii-
tä vastaavat sisällöt määräytyvät yhteiskunnassa vallitsevista arvoista ja 
tarpeista. Tällöin on otettava huomioon sekä tuotannolliset, kultturiset että 
yksilölliset tarpeet ja arvot, jotka sitten muunnetaan koulutuspoliittisiksi ta-
voitteiksi. (Leino 1977, 26) Tynjälän mallissa (ks. kuvio 6) nämä yhteis-
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kunnan tavoitteet ja sisällöt määräytyvät oppimisympäristön välityksellä 
oppimisprosessiin ja sitä kautta oppimistuloksiin. Kuntakohtaisissa opetus-
suunnitelmissa määritellään aihekokonaisuudet sekä oppiaineiden ja oppi-
aineryhmien tavoitteet ja oppisisällöt valtakunnallisten opetussuunnitel-
man perusteiden pohjalta. Niissä tarkastellaan myös opetusmenetelmiä ja 
koulun työmuotoja koskevia kysymyksiä. Opetushallituksen laatimien ope-
tussuunnitelman perusteiden pohjalta koulut tulkiten, muokaten ja täyden-
täen laativat paikallisesti opetustyötä kuvaavan, kehittävän ja käytännön 
opetustointa ohjaavan koulukohtaisen opetussuunnitelmansa. (Peruskoulun 
opetussuunnitelman perusteet 1994, 15)

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan Tynjälän (1999, 17) esittä-
män oppimisen kokonaismallin taustatekijöiden pohjalta oppimisympäris-
töä ja siitä erityisesti oppimateriaalien vaikutusta opetussuunnitelmiin. Kos-
ka vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistus Lindströmin (2000, 5) mukaan 
pohjautui pääosin konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen ja sillä pyrittiin 
opetuksen sisällön lisäksi uudistamaan ennen kaikkea opetusmenetelmiä, ei 
tässäkään tutkimuksessa voida opetusmenetelmien osuutta unohtaa. 

Schulmannin (1986) opetustapahtuman tutkimusta kuvaavan mallin (ks. 
kuvio 5) lähtökohta on didaktinen, jossa Tynjälän (1999) oppimisen koko-
naismalliin verrattuna korostuu enemmän opettajan rooli ja vaikutus. Tyn-
jälän malli lähestyy oppimista oppimispsykologian näkökulmasta, jolloin 
oppijan itsensä merkitys korostuu suhteessa opettajaan, joka tässä tapauk-
sessa katsotaan osaksi oppimisympäristöä. Edellä esitetyistä erilaisista lä-
hestymistavoistaan huolimatta Schulmanin ja Tynjälän malleilla voidaan 
katsoa olevan paljon yhteistä. Niiden molempien perusteella voidaan oppi-
misprosessiin todeta vaikuttavan monet tekijät. Niitä ovat ihmisen motiivit, 
emootiot, kyvyt ja taidot sekä monet muut persoonallisuuden ominaisuudet 
sekä ympäristötekijät. Kaikkiin näihin erilaisiin oppimiseen vaikuttaviin 
tekijöihin ei tässä tutkimuksessa voida tämän syvällisemmin puuttua.

Jarkko Leino (1978, 6) on kuviossa 7 esittämässään oppimateriaalin viite-
kehyksessä lähtenyt Glaserin opetuksen perusmallista ja täydentänyt sitä 
niin, että oppisisältö ja itse oppiminen ovat eksplisiittisesti näkyvissä.

Tässä mallissa opetussuunnitelma, opetuksen suunnittelu ja opetustapahtu-
ma vaikuttavat nuolien mukaisesti oppimateriaalin laadintaan. Kuvion tum-
mat nuolet viittaavat vastaavasti itse oppimateriaalin käyttöön. Tässä jo yli 
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25 vuotta sitten laaditussa mallissa nähdään oppimateriaalin vaikuttavan 
opetuksen suunnitteluun, mutta itse opetussuunnitelmat olivat tuolloin vie-
lä silloisen Kouluhallituksen ylhäältä määräämiä tarkkoja normeja, joiden 
pohjalta oppikirjat laadittiin. Silloin myös koulujen oppikirjojen hankintaa 
varten saaman valtionavun edellytyksenä oli, että opetuksessa käytettävät 
oppikirjat olivat Kouluhallituksen hyväksymiä.

Poiketen Leinon esittämästä oppimateriaalien viitekehyksestä nykyisten 
kunta- ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien aikana on syytä olettaa, et-
tä oppimateriaalit vaikuttavat myös opetussuunnitelmien sisältöihin. Kun 
kuviossa ”oppimateriaali”-laatikosta vedetään vielä yksi musta nuoli ”ope-
tussuunnitelma”-laatikkoon, kuvio sopii suhteellisen hyvin myös nykyisin 
vallitsevaan tilanteeseen. 

Opetushallituksen laatimat opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät toki 
edelleenkin opetuksen sisältöjä ja käytettäviä opetusmenetelmiä. Niissä ote-
taan kantaa myös oppimiskäsitykseen vaikuttamalla samalla oppimateriaa-
lien laadintaan. Silti niiden vaikutus nykyisin ei ole enää niin ehdoton kuin 
aikaisemmin Kouluhallituksen aikana. Myös oppikirjojen hyväksymisme-
nettelyn poistaminen vuonna 1992 on mahdollistanut oppikirjailijoille ja 
kustantajille hyvinkin erilaiset opetussuunnitelmien perusteiden tulkinnat, 
mikä näkyy oppimateriaalien monipuolistumisena ja erilaisuutena.

Suunnittelu-
vaihe

Toteutus-
vaihe

OPETUSSUUNNITELMA

OPETUKSEN SUUNNITTELU

OPPIMATERIAALI

OPETUSTAPAHTUMA

Opetus-
järjestelyt

Oppiminen

Tavoitteet
ja

sisällöt

Lähtö-
taso

Evalu-
lointi

KUVIO 7. Oppimateriaalin viitekehys (Leino 1978, 6; ks. Kari 1972, 4).
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4 Tutkimuksen empiirinen toteutus

4.1 Tutkimuksen viitekehys ja tutkimusongelmat
Tässä tutkimuksessa ei ole kyse puhtaasta oppimateriaalitutkimuksesta, 
koska tässä vain sivutaan oppimateriaalien vaikutusta oppimistuloksiin. 
Sen sijaan keskitytään oppimateriaalien ja koulukohtaisten opetussuunni-
telmien välisten yhteyksien tutkimiseen ja selvitetään näiden vaikutusta 
mahdollisiin muutoksiin opetustapahtumassa lähinnä opetusmenetelmäl-
listen ja sisällöllisten muutosten näkökulmasta.

Tutkimustulokset pohjautuvat opettajien käsityksiin tutkittavasta ilmiöstä. 
Erkki Pehkonen (1998, 45–46) on määritellyt käsitykset korkeamman ta-
son uskomuksiksi, jotka ovat yksilön itsensä tiedostamia. Käsitykset poh-
jautuvat siten yksilön suorittamaan päättelyyn, jonka perusteet ovat tiedos-
tettuja ja joissa painottuu kognitiivisuus. Uskomukset puolestaan ovat Peh-
kosen (emt., 44) mukaan yksilön vakaita ja subjektiivisia käsityksiä tai tie-
toja, joille ei objektiivisessa tarkastelussa löydy päteviä perusteluja. Yksilö 
määrittelee usein tiedostamattaan uskomuksen omaksumiseen johtavat syyt 
esimerkiksi yleisesti tiedettyjen tosiasioiden ja niistä tehtyjen loogisten 
johtopäätösten pohjalta. Merkittävää on se, että yksilö valikoi itse syinä 
käyttämänsä faktat ja arvioi, onko uskomus hyväksyttävä. Näin uskomus 
sisältää myös affektiivisen ulottuvuuden. (Pehkonen 1998, 44-46)

Mikkilä-Erdmann ja Olkinuora (1995, 11) pitävät opetussuunnitelmaa 
eräänlaisena välittävänä puitetekijänä teorian ja empirian välillä. Opetus-
suunnitelman taustalla olevat tiedon- ja oppimiskäsitykset vaikuttavat ope-
tuskäytäntöjen muovautumiseen ja oppimateriaalien laatuun sekä asemaan 
opetus- ja oppimisprosessissa. Kuviossa 8 esitetty oppimateriaalitutkimuk-
sen viitekehys (Mikkilä & Olkinuora 1995, 11) sopii soveltuvin osin tä-
mänkin tutkimuksen viitekehykseksi.

J_P_Heinonen s19_286   67J_P_Heinonen s19_286   67 21.3.2005   16:24:5221.3.2005   16:24:52



68 – Juha-Pekka Heinonen

OPETTAJIEN
KOKEMUKSET JA

NÄKEMYKSET

TEORIAN TASO

OPS:N TASO

EMPIIRISEN
TUTKIMUKSEN

TASO

TEOREETTINEN NÄKÖKULMA
– moderni kognitiivinen

oppimisen tutkimus

OPPI-
MATERIAALI

OPPILAIDEN OPPIMINEN
– erilaiset oppilaat

– erilaiset oppimateriaalikon-
tekstit

UUDISTUNUT OPS

● opettajien
käsitykset /
kokemukset

Teorian taso

Opetussuunnitelman
taso

Empirian taso

Opetus- ja oppimiskäsitykset

Opetussuunnitelman
perusteet

Koulukohtaiset
opetussuunnitelmat

● opettajien käsitykset /
kokemukset

● sisällöstä
● opetusmenetelmistä

Oppi-
materiaalit

Vaikutukset
opetustapahtumaan

Opetus-
menetelmät

KUVIO 8. Oppimateriaalitutkimuksen teoreettinen viitekehys 
(Mikkilä & Olkinuora 1995, 11).

KUVIO 9. Tämän tutkimuksen viitekehys: keskeiset käsitteet.
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Soveltamalla edellä esitettyä Mikkilän ja Olkinuoran viitekehystä tämän 
tutkimuksen tarpeisiin voidaan tämän tutkimuksen viitekehys esittää kuvi-
on 9 muodossa. Siinä on esitetty tutkimuksen keskeiset käsitteet ja käsittei-
den väliset yhteydet.

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on ollut kysymys opetussuunnitelmien 
perusteiden ja oppimateriaalien vaikutuksesta koulukohtaisiin opetussuun-
nitelmiin. Tämä on noussut myös tutkimuksen pääteemaksi. Toisaalta olen 
halunnut selvittää, missä määrin oppimateriaalit ovat mahdollisesti vaikut-
taneet koulukohtaisten opetussuunnitelmien oppisisältöihin tai opetusme-
netelmiin. Näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tutkimuksen teoreettisen 
osan tarkastelun pohjalta. Tehtävänä on siten selvittää, miten ja missä mää-
rin opettajat kokivat opetussuunnitelmien perusteilla ja toisaalta oppimate-
riaaleilla olleen vaikutusta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin, miten op-
pimateriaaleja käytetään opetuksessa ja aiheuttiko opetussuunnitelmauu-
distus muutoksia opetuksessa. Tutkimustuloksia analysoitaessa pohditaan 
myös sitä, heijastavatko mahdolliset opetuksessa tapahtuneet muutokset 
opettajien opettamis- ja oppimiskäsityksissä tapahtuneita muutoksia. Läh-
tökohtana on se, että opettajan käsitys oppimisesta vaikuttaa siihen, miten 
hän opetuksensa toteuttaa. Opettajan oppimis- ja opettamiskäsityksen ole-
tetaan laajemmin vaikuttavan  myös siihen, miten hän käyttää oppimateri-
aalia (Mikkilä & Olkinuora 1995, 84). Koulukohtaisia opetussuunnitelmia 
ja opetuksessa tapahtuneita muutoksia on tarkasteltu sekä oppisisältöjen et-
tä opetusmenetelmien kannalta. Tarkoituksena on luoda kokonaiskuvaa op-
pimateriaalien merkityksestä opetuksessa sekä kuvata niin koulukohtaisten 
opetussuunnitelmien kuin oppimateriaalienkin vaikutuksia opetuksessa ta-
pahtuneisiin muutoksiin vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen yhte-
ydessä.

Oppimateriaaleihin ja opetussuunnitelmiin kohdistuva teoreettinen analyy-
si on empiriaan pohjautuvan päättelyn tukena. Osittain tukeudutaan myös 
opettamis- ja oppimiskäsitysten teoreettiseen tarkasteluun. Oppimateriaali-
en vaikutusten tarkastelu osana opetussuunnitelmateoriaa on aikaisemmis-
sa tutkimuksissa jäänyt hyvin vähälle huomiolle.
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Tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimusongelmiin:

 1. Millaisia ovat peruskoulun luokan- ja aineenopettajien käsitykset 
opetustyöstä, oppimateriaaleista, opetusmenetelmistä ja vuoden 
1994 koulukohtaisesta opetussuunnitelmaprosessista?

 2. Millaisia yhteyksiä on opettajien opetustyötä, oppimateriaaleja, 
opetusmenetelmiä ja vuoden 1994 koulukohtaista opetussuunnitel-
maprosessia koskevien käsitysten välillä?

 3. Millaisia yhteyksiä on edellä mainittujen käsitysten ja opettajien 
taustamuuttujien välillä?

 4. Missä määrin vuoden 1994 opetussuunnitelmien perusteet 
ja toisaalta oppimateriaalit ovat opettajien käsitysten mukaan 
vaikuttaneet koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin?

 4.1. Miten uudet opetussuunnitelmien perusteet ja oppimateriaalit 
vaikuttivat koulukohtaisten opetussuunnitelmien sisältöihin?

 4.2. Miten uudet opetussuunnitelmat vaikuttivat oppimateriaali-
valintoihin? 

 4.3. Miten uudet opetussuunnitelmat vaikuttivat uusien oppimateriaalien 
hankintoihin? 

 5. Miten opettajat käyttävät oppimateriaaleja ja hyödyntävät niiden 
tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessaan?

 5.1. Mikä asema oppimateriaaleilla on opettajien käsitysten mukaan 
opetuksessa?

 5.2. Miten uudet oppimateriaalit ovat opettajien käsitysten mukaan 
vaikuttaneet heidän käyttämiinsä opetusmenetelmiin, niiden 
käyttöönottoon ja kokeiluun?

 6. Miten uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat opettajien 
käsitysten mukaan vaikuttaneet opetuksessa tapahtuneisiin 
muutoksiin?

Toista tutkimusongelmaa on havainnollistettu kuviossa 10. Siinä on kuvat-
tu mittarin eri osien vaikutuksia toisiinsa.

Kolmannessa ongelmassa tutkitaan myös taustamuuttujien yhteyksiä edel-
lä mainittuihin tutkimuksen neljään osaan (opettajien käsityksiin opetus-
työstä, opetusmenetelmistä, oppimateriaaleista ja koulukohtaisesta opetus-
suunnitelmaprosessista). Taustamuuttujia ovat opettajan kouluaste, luokka-
aste, opettajakokemus, koulutustausta, aineenopettajaryhmä, sukupuoli ja 
koulun koko.
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4.2 Tutkimusmenetelmät

4.2.1 Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon hyödyntäminen 

Koska tutkimusaihe on kompleksinen oli kattavamman käsityksen saavut-
tamiseksi tarpeellista tukeutua sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen 
lähestymistapaan. Tietojenkeruumenetelminä on käytetty kyselylomaketta 
ja teemahaastattelua. Koska tutkimus perustuu keskeisesti aineistoon, on 
syytä puhua empiirisestä tutkimuksesta (Toivonen 1999, 98). Tutkimukses-
sa yhdistetään sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen aineisto. Aineiston 
kvantitatiivisen analyysin avulla kartoitetaan ja kuvaillaan koulukohtaiseen 
opetussuunnitelmatyöhön vaikuttaneita tekijöitä ja erityisesti oppimateri-
aalien osuutta tässä prosessissa. Kvalitatiivisen aineiston analyysin tarkoi-
tuksena on syventää ja kuvata tarkemmin kyselytutkimuksesta saatua tietoa 
koulukohtaisesta opetussuunnitelmaprosessista ja oppimateriaalien merki-
tyksestä siinä. Pelkästään kvantitatiivisen aineiston analyysin avulla ei oli-

KUVIO 10. Tutkimusongelma 2: Opettajien käsitykset opetustyöstä, 
oppimateriaaleista, opetusmenetelmistä ja koulukohtaisesta opetussuunnitelma-
prosessista sekä näiden käsitysten välisten yhteyksien tarkastelu.

Mittarin osa 3:
Opetusmenetelmät

TAUSTAMUUTTUJAT

– Mittarin osa 1: Näkemyksiä opetustyöstä
– Opettajan sukupuoli
– Opettajakokemus
– Koulutustausta
– Opetettava oppiaine tai luokka-aste
– Luokanopettaja / aineenopettaja
– Koulun koko

Mittarin osa 4:
Koulusi opetus-

suunnitelma

Mittarin osa 2:
Oppimateriaalit
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si riittävän monipuolisesti pystytty ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, ja sen 
vuoksi tutkimuksen toisessa vaiheessa kvalitatiivisen analyysin käyttö oli 
perusteltua. Myös opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksia ja oppimate-
riaalien käyttöä opetuksessa oli luontevaa analysoida teemahaastatteluin 
hankitun aineiston pohjalta.

Ihmistieteissä tarkasteltavaan ilmiöön vaikuttavat usein samanaikaisesti 
hyvin monet tekijät. Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään tutkittavaan 
ilmiöön olennaisimmin vaikuttavat tekijät, jotta voitaisiin kuvata, ymmär-
tää ja selittää tapahtumien kulkua sekä eri tekijöiden vaikutussuhteita. Juha 
Varton (1996, 14) mukaan ihmistieteissä tulisi käyttää laadullisia menetel-
miä, koska tutkittavat merkitykset ja merkityksiin kietoutuneisuus ilmene-
vät laatuina, joita ihmisillä, ihmisten toimilla ja kulttuurin ilmiöillä on. Si-
sällön analyysin avulla pyritäänkin ymmärtämään haastateltujen opettajien 
toimintaa ja ajattelua koulukohtaisissa opetussuunnitelmaprosesseissa. 
Koska tutkimustehtävänä on selvittää opettajien kokemuksia ja käsityksiä 
tutkittavasta ilmiöstä, on siten perusteltua tukeutua juuri sisällön analyy-
siin. Tämä tutkimus on myös empiiristä, koska tässä hankittiin empiirinen 
aineisto, josta tehtiin johtopäätöksiä ja lopulta kuvaus.

Vaikka Varto suhtautuukin kvantitatiivisen tutkimuksen mahdollisuuksiin 
ihmistieteissä kriittisesti, Toivosen (1999, 98) mielestä asian tai ilmiön 
olennainen piirre on kuitenkin usein kvantitatiivisesti hallitseva. Tässä tut-
kimuksessa halutaan kvantitatiivisen analyysin avulla erottaa olennainen 
epäolennaisesta ja siten varmistaa, että kuvattaessa opetussuunnitelmauu-
distuksen prosessia koulutasolla keskitytään olennaisten tekijöiden vaiku-
tussuhteiden analysointiin. Kvantitatiivisen analyysin osuudessa pyritään 
tilastollisin menetelmin selittämään koulukohtaiseen opetussuunnitelma-
prosessiin vaikuttaneiden muuttujien välisiä riippuvuuksia.

On siis rakennettu kaksiportainen tutkimusasetelma. Ensimmäisessä – 
kvantitatiivisessa – vaiheessa valittiin satunnaisotannalla 300 peruskoulun 
luokan- ja aineenopettajaa niin, että otos edusti ja kuvasi suomalaista pe-
ruskoulun opettajien perusjoukkoa. Tässä vaiheessa oli tarkoitus kartoittaa 
vallitsevia väittämiä ja opettajien näkemyksiä yleisesti. Tutkimuksen toi-
nen vaihe käsitti kvalitatiivisen osuuden, jossa tehtiin lähemmin puolistruk-
turoitu teemahaastattelu 23:lle  kyselyaineistosta valitulle peruskoulun luo-
kan- ja aineenopettajalle. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin sanatar-
kasti. Tässä vaiheessa pyrittiin selvittämään opettajien käsityksiä oppima-
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teriaalien käytöstä opetuksessa, uusien opetussuunnitelmien vaikutuksesta 
opetukseen ja oppimateriaalien mahdollisesta vaikutuksesta koulukohtai-
siin opetussuunnitelmiin. Eri metodeja käyttämällä odotettiin löydettävän 
tutkittavaan ilmiöön liittyviä eri käsityksiä syvällisemmin ja monipuoli-
semmin.

4.2.2 Analyysien kehittäminen ja aineistojen analysointi

Jotta aineistoa voitaisiin käyttää analyysien kehittämiseen, täytyy löytää 
vastaukset seuraaviin kolmeen pääkysymykseen:

1. Mitä aineisto kertoo tutkittavasta asiasta ja mitä se ei kerro?
2. Kuinka hyvin aineisto kertoo tutkittavasta asiasta? Kuinka 

todennäköisiä ja luotettavia ovat ne johtopäätökset, jotka tehdään 
aineiston pohjalta?

3. Kuinka parhaiten ja järkevimmin voidaan yhdistää erilaisessa 
muodossa oleva kvalitatiivinen aineisto? Kuinka voidaan yhdistää 
kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen aineisto? (Mason 1994, 100)

Ensimmäinen ja toinen kysymys ovat pohjana, kun pohditaan aineiston va-
lidiutta, yleisyyttä ja edustavuutta. Kolmas kysymys sisältää älyllisen ja 
käytännön dilemman siitä, kuinka yhdistää mahdollisesti sellaiset aineistot, 
joissa on teoreettisia ristiriitoja.

Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa tehtiin laaja strukturoitu kyselytutki-
mus, jota analysoitiin tilastollisten menetelmien avulla. Tämän ajattelun 
taustalla oli se, että haluttiin yleisesti selvittää opettajien käsityksiä oppi-
materiaaleista ja niiden merkityksestä opetussuunnitelmauudistuksen yhte-
ydessä. Tässä vaiheessa oltiin vielä vähemmän kiinnostuneita prosessien 
taustalla olevista syistä. Pyrittiin vain selvittämään ja dokumentoimaan si-
tä, mikä tutkimushenkilöiden mielestä oli oppimateriaalien merkitys kou-
lukohtaisia opetussuunnitelmia laadittaessa. Samalla pyrittiin myös ym-
märtämään koulukohtaisen opetussuunnitelmaprosessin rakenteita. 

Tutkimuksen kvalitatiivisessa vaiheessa oli tarkoitus syvällisemmin selvit-
tää opettajien käsityksiä prosessista ja siitä, miten uudet koulukohtaiset 
opetussuunnitelmat ovat vaikuttaneet opettajan työhön. Haluttiin myös sel-
vittää, miten oppimateriaaleja käytetään opetuksessa. Tässä vaiheessa käy-
tettiin pienempää aineistoa, jota tulkittiin ja analysoitiin kvalitatiivisin me-
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todein. Tässä vaiheessa koehenkilöille esitettiin pääsääntöisesti erilaisia 
kysymyksiä kuin kvantitatiivisessa vaiheessa ja odotettiin myös erilaisia 
vastauksia. Näin pystyttiin tekemään yleisiä teoreettisia ja analyyttisia sekä 
valideja johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Ainoastaan taustamuuttujana 
pidetty tutkimuksen osa-alue, jossa kartoitettiin opettajien käsityksiä peda-
gogiikkaa ja aineenhallintaa kohtaan, oli sama sekä kyselylomakkeessa et-
tä teemahaastattelussa.

Yleisin oletettu ero kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen työskentelyn välillä 
on struktuurin (kvantitatiivinen) ja merkitysten ymmärtämisen (kvalitatii-
vinen) välinen ero (Fielding & Fielding 1986, 34). Tässä tutkimuksessa 
kvalitatiivisen aineiston avulla selvitettiin koulukohtaista opetussuunnitel-
maprosessia, mutta se auttoi myös ymmärtämään muitakin ilmiöön vaikut-
taneita asioita. Tutkimuksen eri vaiheissa etsittiin kahden eri tavalla kerä-
tyn aineiston avulla erilaisia näkökohtia oppimateriaalien vaikutuksesta 
koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Toisella aineistolla testattiin ensim-
mäisessä esiintyviä kysymyksiä ja tutkittiin myös eri teemojen esiintymis-
tä eri aineistoissa. 

Kun halutaan varmistaa analyyttinen kattavuus ja täsmällisyys, on tärkeää 
pohtia, mitkä ovat välttämättömiä asioita, kun halutaan yleistää ja vakuut-
tua jostakin selityksestä ja kuinka löydetään pääasia. Vastaukset näihin ky-
symyksiin löytyvät aineistonkeruumenetelmistä ja analysointitavoista. Esi-
merkiksi aineistonkeruun osalta tulee käyttää sellaisia menetelmiä ja tek-
niikoita, jotka tuntuvat antavan kaikki ne analyysin osatekijät, joita tarvi-
taan analyysia rakennettaessa. Jo kvalitatiivisen tutkimuksen hyvin varhai-
sessa vaiheessa tulisi miettiä analyysissa tarvittavia peruskäsitteitä ja pyr-
kiä löytämään kaksisuuntainen yhteys muodon ja aineiston keruun välillä 
jokaisen analyysivaiheen aikana (Mason 1994, 101).

Johtava neuvo aineiston tutkimisessa on vertailu, mikä auttaa elävöittä-
mään ja todentamaan teoriaa sekä terävöittämään ja testaamaan sitä. Käy-
tettiinpä mitä lähestymistapaa ja strategiaa tahansa tärkeää on, että valittu-
jen vertailujen logiikka perustuu analyyttiseen ja teoreettiseen viitekehyk-
seen. (Mason 1994, 103)

Kun tutkimuksen teossa puhutaan ns. mixedmethod -lähestymistavasta, 
tarkastelutapa laajenee, jos käytetään erilaisia informaation lähteitä, tutki-
musmetodeja ja otetaan huomioon erilaisia ilmiöön liittyviä fi losofi sia taus-
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taoletuksia (Greene 2001, 251). Greenen mukaan tällainen tutkimusottei-
den yhdistäminen syventää, rikastaa ja tuottaa enemmän oivalluksia kuin 
pitäytyminen yhdessä tavassa. Hirsjärvi (2001, 33) puhuu tällaisen lähesty-
mistavan yhteydessä monistrategisesta tutkimuksesta. Myös tässä tutki-
muksessa erilaisia tutkimusmetodeja käyttämällä tarkastelutapaa on laajen-
nettu. Eri metodeja on käytetty itsenäisesti ja ne ovat eroteltavissa toisis-
taan tutkimusprosessin aikana, jolloin voidaan puhua rinnakkaisesta mo-
nistrategisesta asetelmasta (ks. Greene 2001, 255). Kun metodit täydentä-
vät toisiaan tulkinnan, selitysten ja validiteetin osalta, Hirsjärvi (2001) pu-
huu vastaavasti metodien täydentävästä käytöstä.

Tässä tutkimuksessa pyritään luomaan kuva siitä, millaisena peruskoulun 
opettajat näkevät oppimateriaalien merkityksen koulukohtaisten opetus-
suunnitelmien laadinnassa. Tuloksia esiteltäessä tarkastellaan myös heidän 
suhtautumistaan oppimateriaalien käytöön sekä uusien opetussuunnitelmi-
en vaikutusta opetukseen. Sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset aineistot 
olivat suhteellisen runsaat. Aineistot analysoitiin eri tavoin: kvantitatiivi-
nen aineisto tiivistettiin faktorianalyysilla ja kvalitatiivinen koodauksen, 
teemoittelun, kategorisoinnin ja tyypittelyn avulla.

Bryman (1992, 59–61) luettelee seuraavat perusteet menetelmälliselle 
triangulaatiolle:

1. kvalitatiivisen aineiston tulosten tarkentaminen kvantitatiivisella 
tuloksella

2. kvantitatiivisen tutkimuksen tukeminen kvalitatiivisella tai päinvastoin
3. kvalitatiivisella tutkimuksella saadun kuvan laajentaminen 

yleisemmälle tasolle kvantitatiivista tutkimusta käyttäen
4. mahdollisuuksien luominen sekä tutkijan että tutkittavan näkökulmien 

esille tuomiselle
5. kvalitatiivisen tutkimuksen antama tulkinta kvantitatiivisten tulosten 

muuttujien välisille suhteille.

Tässä tutkimuksessa Brymannin esittämistä perusteista pyritään toteutta-
maan ainakin jossain määrin kohdat 2–5. Vaikka tässä tutkimuksessa ei ole 
puhtaasti kyse triangulaatiosta, kaksivaiheisen tutkimusasetelman tarkoi-
tuksena on kuitenkin korostaa tutkimuksen validiteettia kaikissa analyysi-
vaiheissa. Tässä tutkimuksessa osittain käytetyn mixedmethod -lähesty-
mistavan voidaan katsoa olevan triangulaation yksi muoto. Eri aineistojen 
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avulla saatiin erityisesti selville erilaisia näkökulmia oppimateriaalien vai-
kutuksesta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin niin, että voitiin rakentaa 
kattava ja luotettava kokonaiskuva koko tutkittavasta ilmiöstä. 

Kahden aineiston analysointiin liittyy kaksi haastetta. Ensimmäinen on se, 
että kaksi erilaista metodia tuo esiin aivan erilaisia puolia aineistoista. Täy-
tyy siis huomioida se, kuinka tutkittavan ilmiön eri puolet ovat eri aineis-
toissa edustettuina ja kuinka ne tulisi käytännössä yhdistää. Toinen haaste 
oli, kuinka yhdistää aineistoja, jotka oli tuotettu eri metodeilla ja eri loogi-
siin periaatteisiin pohjautuen. 
Ensimmäinen analysointimenetelmä oli seurata aineistoa samanlaisten tee-
mojen pohjalta. Näin voitiin testata toisella aineistolla ensimmäisessä esiin-
tyneitä kysymyksiä. Tämä merkitsi, että voitiin luoda käsitteitä, jotka olivat 
löydettävissä tilastollisen aineiston numeroiden takaa. 

Toinen tapa oli yhdistää aineistot, kun haluttiin käyttää niitä tuomaan esiin 
johonkin aiheeseen liittyvän poikkeavan näkökulman. Esimerkki tällaises-
ta on opettajien käsitykset aineenhallinnan tai opetusmenetelmien  hallin-
nan merkityksestä oppimistulosten kannalta. Tässä tapauksessa käytettiin 
molempia aineistoja rinnakkain.

Joihinkin tarkoituksiin käytettiin vain jompaakumpaa aineistoa pääasiassa 
siksi, että toinen aineisto ei välttämättä tuonut mitään relevanttia uutta tut-
kittavaan aiheeseen. Näin tapahtui erityisesti, kun tutkittiin opettajien käsi-
tyksiä oppimateriaalien käytöstä ja uusien opetussuunnitelmien aiheutta-
mista muutoksista opetuksessa. Tässä tapauksessa kvalitatiivinen tutkimus 
syvensi asioita.

4.2.3 Tutkimusasetelma
Tutkimus oli kaksivaiheinen. Taulukossa 2 on esitetty tutkimusongelmat ja 
hankittu aineisto toteutusajankohtineen sekä aineistonhankinta- ja aineis-
tonkäsittelytavat pääpiirteissään. 
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TAULUKKO 2. Tutkimusongelmat ja niiden selvittämiseksi hankittu 
aineisto tutkimuksen eri vaiheissa. Taulukossa on myös aineistonhankinta- 
ja aineistonkäsittelytapa.

Tutkimusongelma Kvantitatiivinen 
tutkimus

Kvalitatiivinen tutkimus

1. Millaisia ovat peruskoulun 
luokan- ja aineenopettajien 
käsitykset opetustyöstä,  op-
pimateriaaleista, opetusme-
netelmistä ja vuoden 1994 
koulukohtaisesta opetus-
suunnitelmaprosessista?

Kyselylomake 
(n = 157): fak-
torianalyysi 
(5/1998)

2. Millaisia yhteyksiä on opet-
tajien opetustyötä, oppimate-
riaaleja, opetusmenetelmiä ja 
vuoden 1994 koulukohtaista 
opetussuunnitelmaprosessia 
koskevien käsitysten välillä?

Kyselylomake 
(n = 157): fak-
torianalyysi 
(5/1998),
t-testi

3. Millaisia yhteyksiä on edel-
lä mainittujen käsitysten ja 
opettajien taustamuuttujien 
välillä?

Kyselylomake 
(n = 157): ANO-
VA, 
F-testi (5/1998)

4. Missä määrin vuoden 1994 
opetussuunnitelmien perus-
teet ja toisaalta oppimateriaa-
lit vaikuttivat opettajien mie-
lestä koulukohtaisiin opetus-
suunnitelmiin?

Puolistrukturoitu teema-
haastattelu (n=23): opettaji-
en käsitysten kategorisointi  
(10/1998 ja 5/1999)

4.1 Miten uudet opetussuun-
nitelmien perusteet ja oppi-
materiaalit vaikuttivat koulu-
kohtaisten opetussuunnitel-
mien sisältöihin?

Puolistrukturoitu teema-
haastattelu (n = 23): 
opettajien käsitysten 
kategorisointi  (10/1998 ja 
5/1999)

4.2 Miten uudet opetussuun-
nitelmat vaikuttivat oppimate-
riaalivalintoihin? 

Puolistrukturoitu teema-
haastattelu (n = 23): 
opettajien käsitysten 
kategorisointi  (10/1998 ja 
5/1999)
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Tutkimusongelma Kvantitatiivinen 
tutkimus

Kvalitatiivinen tutkimus

4.3 Miten uudet opetussuun-
nitelmat vaikuttivat uusien op-
pimateriaalien hankintoihin? 

Puolistrukturoitu teema-
haastattelu (n = 23): opetta-
jien käsitysten kategorisointi  
(10/1998 ja 5/1999)

5. Miten opettajat käyttävät 
oppimateriaaleja ja hyödyntä-
vät niiden tarjoamia mahdolli-
suuksia opetuksessaan?

Puolistrukturoitu teema-
haastattelu (n = 23): 
opettajien käsitysten 
kategorisointi  (10/1998 ja 
5/1999)

5.1. Mikä asema oppimateri-
aaleilla on opetuksessa?

Puolistrukturoitu teema-
haastattelu (n = 23): 
opettajien käsitysten 
kategorisointi  (10/1998 ja 
5/1999)

5.2. Miten uudet oppimateri-
aalit ovat opettajien käsitys-
ten mukaan vaikuttaneet hei-
dän käyttämiinsä opetusme-
netelmiin, niiden käyttöönot-
toon ja kokeiluun?

Puolistrukturoitu teema-
haastattelu (n = 23): opetta-
jien käsitysten kategorisointi  
(10/1998 ja 5/1999)

6. Miten uudet koulukohtaiset 
opetussuunnitelmat ovat 
opettajien käsitysten mukaan 
vaikuttaneet opetuksessa ta-
pahtuneisiin muutoksiin?

Puolistrukturoitu teema-
haastattelu (n = 23): opetta-
jien käsitysten kategorisointi  
(10/1998 ja 5/1999)

Kolmeen ensimmäiseen tutkimusongelmaan (1–3) etsitään vastauksia ensi-
sijaisesti kvantitatiivisin menetelmin. Tosin ensimmäisen tutkimusongel-
man osalta tutkittavaa ilmiötä pyritään valaisemaan osittain myös kvalita-
tiivisin keinoin. Muihin kolmeen tutkimusongelmaan (4–6) ja niiden alaon-
gelmiin aineisto on hankittu puolistrukturoituna teemahaastatteluna ja sitä 
analysoidaan kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin.
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4.3 Tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto

4.3.1 Kyselylomakkeen laadinta

Tutkimuksen kvantitatiivisen aineiston mittarina oleva kyselylomake (liite 
1) syntyi siten, että tutkimusasetelman käsitteiden pohjalta laadittiin kulle-
kin sisältöalueelle osioita, joiden katsottiin olevan relevantteja tutkittavan 
ilmiön kannalta. Osiot pyrkivät myös kuvaamaan sisältöaluetta mahdolli-
simman monipuolisesti.

Kyselylomaketta laadittaessa oletettiin, että opettajan taustatekijät saattavat 
vaikuttaa opettajan asenteisiin oppimateriaaleja, opetusmenetelmiä ja kou-
lukohtaista opetussuunnitelmaprosessia kohtaan. Näitä taustamuuttujia oli-
vat seuraavat:

1. opettajan sukupuoli 
2. opettajakokemus 
3. koulutustausta 
4. aineenopettajilla opetettava oppiaineaine 
5. luokanopettajilla opetettava luokka-aste
6. luokanopettajuus/aineenopettajuus
7. koulun ekologis-demografi sia piirteitä kuvaava koulun oppilasmäärä.

Edellä mainittujen yleisten taustatietojen lisäksi mittari käsitti neljä muuta 
osaa: 

1. opettajan käsitykset opetustyöstä (Näkemyksiä opettajan työstä ja 
opettamisesta)

 – 19 väittämää (esim. Olen hyvin ajan tasalla opetuksen kehityksestä., 
Oppilas ei opi hyvin itsenäisesti., Luen säännöllisesti 
kasvatustieteellistä ja opetusalan kirjallisuutta. jne.)

2. oppimateriaalien laadullisia ominaisuuksia koskevat väittämät 
(Oppimateriaalit)

 – 32 väittämää (esim. Oppimateriaalin tulee antaa oppilaalle 
mahdollisuus opiskella itsenäisesti., Oppimateriaalin tulee sisältää 
paljon oppilaiden itsenäisesti ratkaistavia tehtäviä., Oppimateriaalin 
tulee olla opettajalle vaivatonta. jne.)

3. opetusmenetelmiä koskeva osa (Opetusmenetelmät)
 – 24 väittämää (esim. Miten usein käytätte oppitunneilla opettajan 

kerrontaa, yhteistä keskustelua, projektityöskentelyä, 24. väittämä: 
muuta, mitä?)
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4. koulukohtaiseen opetussuunnitelmaprosessiin liittyvät väittämät 
(Koulusi opetussuunnitelmat)

 – 12 väittämää (esim. Valitsin nykyisin käytössäni olevat 
oppimateriaalit sillä perusteella, miten hyvin ne vastasivat oman 
kouluni opetussuunnitelmia., Laatiessamme kouluni 
opetussuunnitelmia käytimme hyväksi myös uusien 
opetussuunnitelmien perusteiden mukaisia oppimateriaaleja tai niiden 
sisällysluetteloja., Mikään nykyisistä oppimateriaaleista ei vastaa 
oman kouluni opetussuunnitelmaa jne.).

Muutamaa määrällistä tietoa tuottavaa ja avointa kysymystä lukuun otta-
matta nämä neljä osaa käsittivät Likert-tyyppisiä väittämiä. Opetusmenetel-
mä-osassa oli kolme puolistrukturoitua kysymystä, joista ensimmäisessä 
kysyttiin opettajan pääsääntöisesti käyttämien opetusmenetelmien kahta 
suurinta hyötyä ja toisessa kahta suurinta haittaa. Kolmannessa kysyttiin, 
mitä uusia opetusmenetelmiä opettaja haluaisi kokeilla lähitulevaisuudessa. 
Koulun opetussuunnitelma -osassa pyydettiin opettajaa luettelemaan tär-
keimmät tekijät, jotka ovat ohjanneet koulun opetussuunnitelman laatimis-
ta. Kysymysten avulla pyrittiin luomaan valmiita vastausvaihtoehtoja yksi-
löidympi kuva opettajien koulukohtaisia opetussuunnitelmaprosesseja kos-
kevista käsityksistä.

Oppimateriaaleja koskevista 32 väittämästä opettajia pyydettiin vielä ym-
pyröimään viisi kaikkein tärkeintä hyvää oppimateriaalia kuvaavaa vaihto-
ehtoa. Opetusmenetelmät-osassa pyrittiin selvittämään, kuinka kauan opet-
tajat olivat käyttäneet nykyisiä opetusmenetelmiään. Myös heidän tyytyväi-
syyttään valitsemiinsa opetusmenetelmiin kartoitettiin.

Näkemyksiä opettajan työstä ja opettamisesta-osa, laadittiin paljolti hollan-
tilaisen Wolters Noordhoff -kustantamon tutkimusosaston ja Groningenin 
yliopiston taloustieteen laitoksen yhdessä kehittämän kyselylomakkeen 
pohjalta. Alkuperäisen hollantilaisen kyselylomakkeen englanniksi kään-
netyn version väittämät käännettiin suomeksi. Kysymykset sovellettiin suo-
malaiseen koulujärjestelmään ja kulttuuriin sopiviksi hyödyntämällä myös 
muista oppimateriaalien kehittämiskyselyistä saatuja kokemuksia. Tämä 
osa-alue soveltui kaikkein huonoimmin koko tutkimuksen viitekehykseen 
ja sen suhde teoriataustaankin oli muita osia kyseenalaisempi. Vaikka osi-
ossa oli peräti 19 väittämää opettajien käsityksistä opetustyötä kohtaan, ko-
ko tätä osa-aluetta mittarista käsitellään lähinnä yhtenä taustamuuttujana. 
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Oppimateriaalit-osan 32 väittämää on laadittu hyödyntämällä ja sovelta-
malla niitä kokemuksia, joita on saatu WSOY:ssä ja muissa eurooppalaisis-
sa kustantamoissa tehdyistä oppimateriaaleja koskevista kyselyistä. Tässä 
osassa olen erityisesti tukeutunut niin suomalaisten kuin myös erityisesti 
norjalaisten ja ruotsalaisten kustantajakollegojen näkemysten lisäksi omaan 
vuosikausien kokemukseeni oppimateriaalien tuotekehitystyöstä. Mittarin 
tämän osan suunnittelussa nojauduin osittain myös Jarkko Leinon (1978, 
11– 28) oppimateriaalien arviointia varten laatimaan kriteeristöön. Siinä 
oppimateriaalien arviointikriteerit ryhmiteltiin oppimateriaalien käyttö-
funktion ja -ominaisuuksien mukaan seuraaviin neljään luokkaan: 

1. tavoitteet ja sisällöt: voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisuus, 
aineksen jaksottaminen kokonaisuuksiksi, jaksokohtaisten tavoitteiden 
sopivuus, perustavoitteiden erottaminen muista tavoitteista, sisällön 
ajanmukaisuus, asiatiedon virheettömyys, asiatiedon objektiivisuus, 
asiamäärän riittävyys / liiallisuus, aineksen oikea painotus, aineksen 
liittyminen aikaisemmin ja myöhemmin esitettyyn, taidollisten ja 
asenteellisten tavoitteiden esittäminen ja aineksen riittävyys 
läpäisyaiheisiin

2. opetusjärjestelyt: motivoivuus, kielellinen sopivuus ikäluokalle, 
kuvituksen ja symbolien asianmukaisuus ja käyttö selkiyttäjänä, 
oppimistehtävien strukturoinnin sopivuus, aktivoivuus, tehtävien ja 
harjoitusten monipuolisuus, materiaalin itsenäisyys, soveltuvuus eri 
opetusmuotoihin, soveltuvuus eriyttämiseen, soveltuvuus 
yhdysluokkaopetukseen

3. evaluointi: diagnostisten tehtävien, formatiivisten tehtävien ja 
summatiivisten tehtävien sopivuus ja riittävyys/liiallisuus

4. oppimateriaalien käytännöllisyys: teknisten ominaisuuksien 
asianmukaisuus, viestien selkeys, käsittelyn helppous, tarvittavat 
apulaitteet tai erikoistilat, jakelun ja huollon asianmukaisuus sekä 
tiedotus.

Koska tämä kriteeristö on aikanaan – lähes 30 vuotta sitten – luotu yksit-
täisten oppimateriaalien arvioimiseksi, se ei kaikilta osiltaan vastannut ny-
kyisiä tarpeita. Kun kyselylomakkeen (liite 1) tämän osan kysymyksiä ver-
rataan edellä esitettyyn kriteeristöön, voidaan kuitenkin havaita, että kaikki 
Leinon (1978) esittämät oppimateriaalin arviointikriteerit sisältyvät myös 
tässä tutkimuksessa käytettyyn mittariin.
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Opetusmenetelmät -osassa lueteltiin 22 suomalaisten opetusmenetelmätut-
kimusten perusteella luokiteltua opetusmenetelmää. Mittarissa esitettyjen 
opetusmenetelmien luokittelussa tukeuduttiin osittain Sahlbergin (1996, 
109 - 113) esittämään opetusmenetelmien luokitteluun. Sen katsottiin ole-
van riittävän kattava ja käytännönläheinen tämän tutkimuksen tarpeisiin. 
Avointen kysymysten avulla opettajille annettiin mahdollisuus luetella mit-
tarissa valmiiksi mainittujen menetelmien lisäksi muita heidän mahdolli-
sesti käyttämiään opetusmenetelmiä. Samalla pyrittiin myös selvittämään 
opettajien halukkuutta ja alttiutta vaihtaa ja kokeilla uusia opetusmenetel-
miä. Lisäksi tavoitteena oli kartoittaa, mitkä uusista opetusmenetelmistä 
kiinnostaisivat opettajia lähitulevaisuudessa eniten. 

Koulusi opetussuunnitelma-osa laadittiin hyvin pitkälti työkokemukseeni 
sekä muihin opetussuunnitelmatutkimuksiin ja teoriataustaan pohjautuen. 
Koska mittarin tämän osan avulla pyrittiin selvittämään ja kuvaamaan ope-
tussuunnitelmien laadintaprosessia kouluissa ja opettajien asenteita tätä 
prosessia kohtaan, asenneväittämät olivat hyvin käytännönläheisiä.

4.3.2 Tutkimushenkilöt

Tutkimuksessa haluttiin selvittää suomalaisten peruskoulunopettajien asen-
teita oppimateriaaleja kohtaan, ja sen takia kyselyn ulkopuolelle rajattiin 
esimerkiksi kaikki lukion ja muiden keskiasteen oppilaitosten opettajat. 
Heidän työtapojensa ja oppimateriaalien käyttötapojensa arveltiin poikkea-
van peruskoulun opettajien suhtautumisesta oppimateriaaleihin. Otanta oli 
kaikkiaan 300 peruskoulun luokan- ja aineenopettajaa, joista puolet oli ai-
neen- ja puolet luokanopettajia. Aineenopettajaryhmiä oli yhteensä neljä 
yhtä suurta ryhmää. Nämä olivat matemaattisten aineiden, vieraiden kiel-
ten, biologian- ja maantieteen sekä äidinkielen opettajat.

Tutkimukseen valitut henkilöt poimittiin WSOY:n Oppimateriaalit -yksi-
kön oppilaitos- ja opettajarekisteristä niin, että otanta edusti ja vastasi val-
takunnallisia maantieteellisiä ja koulun kokoon liittyviä jakaumia. Aiottu 
kohdejoukko edusti siten suhteellisen kattavasti suomalaisia peruskoulun 
opettajia.

Tutkimuksen otoksen muodostivat kyselyyn vastanneet 157 peruskoulun 
luokan- ja aineenopettajaa, joten kyselyn vastausprosentiksi tuli 52. Tau-
lukkoon 3 on koottu otosta kuvaavia taustamuuttujia. Myös taulukon poh-
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TAULUKKO 3. Otosta kuvaavia ominaisuuksia.

Taustamuuttuja Frekvenssi % vastanneista

Opetan:
ala-asteella 82 52
yläasteella 75 48
YHTEENSÄ 157 100
Opettajaryhmät
Opettamani luokka-aste
luokat 1-2 31 20
luokat 3-6 51 32
Opettamani aineet
matemaattiset aineet 16 10
vieraat kielet 23 15
äidinkieli 19 12
biologia ja maantieto 17 11
YHTEENSÄ 157 100
Sukupuoli
nainen 105 67
mies 52 33
YHTEENSÄ 157 100
Opettajakokemus
alle 5 vuotta 13 8
5-15 vuotta 52 33
16-25 vuotta 48 31
yli 25 vuotta 44 28
YHTEENSÄ 157 100
Koulutustausta
2- tai 3-v. luokanopettajatutkinto 38 24
kasvatustiet. kand. tutkinto 38 24
fi l.kand. tai vastaava tutkinto 74 47
lisensiaatti- tai tohtoritutkinto 2 1
puuttuva tieto 5 3
YHTEENSÄ 157 100
Koulun koko
alle 50 oppilasta 14 9
51 - 150 oppilasta 33 21
yli 150 oppilasta 110 70
YHTEENSÄ 157 100
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jalta tehdyt kuviot 11 ja 12 havainnollistavat tutkimushenkilöiden tausta-
muuttujia. Taulukon frekvenssi- ja prosenttiluvut sekä kuvioiden prosentti-
jakaumat antavat mahdollisuuden kuvailla otoksen muodostavia opettajien 
eräiden keskeisten ominaisuuksien osalta.

Taulukosta 3 voidaan havaita, että otoksessa oli melko tasaisesti edustettui-
na sekä ala- että yläasteen opettajia. Ala-asteen opettajien vastausprosentti 
oli hieman korkeampi eli 56, kun taas yläasteen opettajien vastausprosentti 
oli 50. Kaksi opettajista opetti sekä ala- että yläasteella. He molemmat oli-
vat vieraiden kielten opettajia, ja heidät luokiteltiin siten aineenopettajiksi. 

Kuviossa 11 on esitetty otosta kuvaavia opettajaryhmiä. Luokanopettajista 
38 % (20 % koko tutkimushenkilöjoukosta) opetti luokkia 1–2 ja loput 62 
% (32 % kaikista vastanneista) 3–6 luokkien oppilaita. Aineenopettajaryh-
mät olivat otoksessa melko tasaisesti edustettuina. Aktiivisimmin vastasi-
vat vieraiden kielten opettajat, joita oli vastanneista aineenopettajista 30 % 
(15 % koko tutkimushenkilöjoukosta). Vähiten vastauksia tuli matemaat-
tisten aineiden opettajilta, joita aineenopettajista oli 21 % (10 % koko tut-
kimushenkilöjoukosta). Myös sukupuolijakauma edustanee melko hyvin 
valtakunnallistakin opettajien sukupuolijakaumaa, eli naisopettajia oli vas-
tanneista 67 % ja miehiä   33 %. 

Kuviossa 12 on havainnollistettu tutkimushenkilöiden opettajakokemusta. 
Nuoria eli alle 5 vuotta opettajan ammatissa olleita opettajia oli vastanneis-
ta reilut 8 % ja yli 25-vuotta opettaneita oli 28 %. Tämäkin edustanee hy-
vin koko suomalaisen opettajakunnan opettajakokemusta ja ikärakennetta.

Vastanneista luokanopettajista tasan puolet oli jo suorittanut ylemmän kor-
keakoulututkinnon. Kahdella vastaajalla oli joko lisensiaatti- tai tohtoritut-
kinto. Koska viisi vastaajaa oli jättänyt tähän kysymykseen vastaamatta, 
voisi olettaa, että heiltä joko puuttuu kokonaan tutkinto tai heillä on esimer-
kiksi humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, joka puuttui vastaus-
vaihtoehdoista.

Pienissä alle 50 oppilaan kouluissa tutkimushenkilöistä opetti vain 9 %. 
Suurissa yli 150 oppilaan kouluissa opetti suurin osa eli 70 % kyselyyn vas-
tanneista peruskoulun opettajista. Vaikka kyselyssä ei suoraan tiedusteltu-
kaan opettajilta heidän koulunsa maantieteellistä sijaintia tai sitä, sijaitsiko 
koulu maaseudulla vai kaupungissa, voitiin näistäkin taustatiedoista tehdä 
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KUVIO 11. Otosta kuvaavat opettajaryhmät.

KUVIO 12. Tutkimushenkilöiden opettajakokemus.

tarvittavat johtopäätökset, sillä kyselylomakkeen lopussa pyydettiin täyttä-
mään koulujen osoitetiedot. Näitä tietoja kysyttiin ensisijaisesti siksi, että 
voitiin lähettää kyselylomakkeeseen vastanneille palkintokirja. Osoitetie-
toja tarvittiin myös tutkimuksen teemahaastatteluvaihetta varten, jotta 
osaan vastaajista voitiin myöhemmin ottaa yhteyttä haastattelujen sopimi-
seksi. Osoitetietojen perusteella noin 70 % vastaajien kouluista sijaitsi kau-
pungeissa. Jo otantavaiheessa kiinnitettiin myös huomiota siihen, että kyse-
lylomakkeet lähetettiin oikeassa suhteessa eri puolille Suomea. Niinpä vas-

J_P_Heinonen s19_286   85J_P_Heinonen s19_286   85 21.3.2005   16:24:5421.3.2005   16:24:54



86 – Juha-Pekka Heinonen

tauksiakin saatiin lähes samassa suhteessa kuin opettajat ovat maantieteel-
lisesti Suomeen sijoittuneet. Edellä esitetyn tutkimushenkilöiden tausta-
muuttujien tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että vastanneiden tiedoista 
on mahdollista tehdä melko luotettavia johtopäätöksiä itse perusjoukkoon.

4.3.3 Aineiston keruu

Kysely toteutettiin lähettämällä kyselylomake postitse kouluille opettajien 
nimillä varustettuna tämän tutkimuksen otantaan mukaan valituille 300:lle 
peruskoulun ala- ja yläasteiden opettajille. Tutkimuksessa käytettiin ositet-
tua otantaa siten, että puolet kyselylomakkeista lähetettiin luokanopettajil-
le ja puolet aineenopettajille. Aineenopettajat ositettiin vielä neljään yhtä 
suureen ryhmään, kuten edellä koehenkilöjoukon kuvauksen yhteydessä 
todettiin. Nämä ositteet olivat sisäisesti melko homogeenisia. Matemaattis-
ten aineiden opettajien ja luokkien 3-6 opettajien ryhmissä oli muihin ryh-
miin verrattuna enemmän miesopettajia, koska näin on myös koko perus-
koulunopettajien perusjoukossa. Eri opettajaryhmistä muodostetuista osit-
teista tutkimukseen valitut henkilöt poimittiin systemaattisella otannalla 
WSOY:n Oppimateriaalit -yksikön oppilaitos- ja opettajarekisteristä, jossa 
otantayksiköt oli järjestetty jonoon koulujen osoitteiden postinumerojärjes-
tyksen mukaan. Tällä systemaattisella otannalla varmistettiin, että otoksen 
peitto oli hyvä ja että se myös maantieteellisesti kattoi koko perusjoukon. 
Kysely suoritettiin toukokuun alussa 1998. Ajankohta ei ollut paras mah-
dollinen, koska koulujen suurimmat työkiireet arvosteluineen ja kevätjuhli-
neen kasautuvat lukukauden loppumisen vuoksi juuri toukokuuksi. Siitä 
huolimatta vastauksia palautettiin 157 kappaletta eli vastausprosentiksi 
muodostui 52. Koulujen päättymisen takia uusintakyselyä ei ollut enää 
mahdollista tehdä saman lukukauden aikana. Koska aineisto oli suhteelli-
sen alhaisesta vastausprosentista huolimatta edustava, ei uusintakyselyn te-
kemistä katsottu tarpeelliseksi. Niinpä syksyllä 1998 edettiin jo tutkimuk-
sen seuraavaan vaiheeseen eli haastatteluaineiston hankkimiseen. Puutteel-
lisia tai virheellisesti täytettyjä vastauslomakkeita ei esiintynyt, joten tä-
män vaiheen osalta tiedonhankinnan voidaan katsoa onnistuneen varsin hy-
vin, mikä osaltaan parantaa tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia.

Vaikka tutkimuksen kato oli 48 %, sen voi edellä esitetyn tutkimushenki-
löiden kuvauksen perusteella katsoa kohdistuneen tasaisesti kaikkiin opet-
tajaryhmiin. Luokanopettajien palautusprosentti oli 6 prosenttiyksikköä ai-
neenopettajia suurempi. Eri luokka-asteiden opettajat olivat otannassa ta-
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saisesti edustettuina. Aineenopettajaryhmienkään kyselyiden palautuspro-
senttien välillä ei ollut suuria eroja. Myös mies- ja naisopettajien palautus-
prosentit olivat lähes saman suuruisia. Muidenkin taustamuuttujien osalta 
tämän tutkimuksen otos edustaa hyvin otantaa, mikä puolestaan on suhteel-
lisen edustava taustamuuttujien osalta, kun verrataan sitä koko Suomen pe-
ruskoulunopettajien perusjoukkoon.

4.3.4 Aineiston  tilastollinen käsittely

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa aineiston hankinnan tärkein väline 
oli peruskoulun opettajille lähetetty kyselylomake (liite 1). Lomakkeen osi-
oihin sisältyi useita vaihtoehtoja, jotka ilmaisivat erilaista suhtautumista 
tutkittavaan kohteeseen. Tutkimushenkilön oli valittava se vaihtoehto, joka 
oli lähinnä hänen omaa näkemystään. Valinnan uskottiin heijastavan hänen 
asennettaan kohteeseen, sillä yksilön katsotaan olevan taipuvainen pitä-
mään tärkeinä asioita, jotka ovat sopusoinnussa oman tietämyksen kanssa. 

Tietämys perustuu yksilön aiempiin kokemuksiin ja hänen sosiaaliseen se-
kä kulttuuriseen taustaansa, jotka ovat määrittämässä myös ihmisen arvos-
tuksia. Asennoitumista voidaan ainakin jossain määrin pitää emotionaali-
sen virittymisen tiedostettuna tuotoksena. Asennoitumista tiettyyn kohtee-
seen kuvataan faktoreilla, jotka saadaan kyselyn vastauksia analysoimalla. 
Kyselyyn vastanneilla täytyy olla yhteisiä tietoja ja kokemuksia kohteista 
ja asioista, joihin kysely kohdistuu, sillä muuten faktoreilla ei voi selittää 
asennoitumista kohteeseen tai asenoitumista tapahtuneisiin muutoksiin. 
(Välijärvi 1993, 68)

Tässä tutkimuksessa vastaajien perustaa voidaan pitää yhtenäisenä, koska 
opettajilla on hyvin samankaltainen kulttuuri- ja koulutustausta. Myös so-
siaaliselta taustaltaan opettajat lienevät Suomessa melko samankaltaisia. 

Koska muuttujajoukko on tässä tutkimuksessa laaja ja strukturoimaton, on 
välttämätöntä muokata sitä paremmin käsiteltävään ja hallittavampaan 
muotoon. Niinpä tutkimuksessa käytetään eksploratiivista faktorianalyysiä 
tämän suuren muuttujajoukon tiivistämiseksi. Faktorianalyysin tarkoituk-
sena on myös muuttujajoukon moniulotteisuuden tarkastelu. 

Ihmistieteissä on tavallista käyttää ryhmittelyä apuna kohteen jäsentämises-
sä tai kohteen rakenteen määrittelyssä. Tätä voi sanoa eksploratiiviseksi 
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ryhmittelyksi (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1996, 46). Siinä on lähinnä ky-
symys siitä, kuinka monta uutta muuttujaa tarvitaan, jotta mahdollisimman 
optimaalisesti voidaan selittää sitä varianssia, jota aikaisemmat muuttujat 
selittävät. Tällöin tarkoituksena on maksimoida selitettävä varianssi ja mini-
moida muuttujien lukumäärä (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1996, 52). Kos-
ka faktorianalyysi on suunniteltu tunnistamaan latentit variaabelit tai taus-
talla vaikuttavat faktorit, suuri määrä muuttujia voidaan tiivistää pieneen 
määrään faktoreita, jopa yhteen, joka voi selittää muuttujien välisessä korre-
laatiossa maksimaalisen määrän yleisestä varianssista (Blaikie 2003, 220). 
Tässä tapauksessa faktorianalyysin tehtävänä on saada selville pienin mää-
rä perusmuuttujia, jotka selittävät kaikki huomioon otettavat korrelaatiot.

Kun tämän tutkimuksen yhtenä tehtävänä oli selvittää peruskoulun opetta-
jien käsityksiä opetustyöstä, oppimateriaaleista, opetusmenetelmistä ja 
koulukohtaisesta opetussuunnitelmaprosessista sekä näiden eri osa-aluei-
den välisiä yhteyksiä, oli ensin saatava selvitetyksi, millä tavoin näitä eri 
osia kuvaavat muuttujat ryhmittyivät perusulottuvuuksiksi. Niinpä faktori-
analyysi tuntui luontevalta ratkaisulta. 

4.3.5 Mittaustulosten tiivistäminen faktorirakenteeksi

Kyselylomakkeen osiot on laadittu aiemmin tässä raportissa esitetyllä ta-
valla teoriaan ja tutkijan työkokemukseen nojautuen. Kaikkia seuraavia 
neljää tutkimuksen osa-aluetta tutkittiin aluksi omina kokonaisuuksinaan:

1. käsitykset opetustyöstä (aineenhallinnan / pedagogisten taitojen 
merkitys opetuksessa)

2. käsitykset oppimateriaaleista
3. käsitykset opetusmenetelmien käytöstä
4. käsitykset koulukohtaisesta opetussuunnitelmaprosessista.

Tutkittavista ilmiöistä haluttiin muodostaa tiivistetty kuva, ja niin niistä jo-
kaisesta tehtiin oma faktorianalyysi. Perusideana faktorianalyysissa on pyr-
kiä kuvaamaan p muuttujan X1, X2, …,X p kokonaisvaihtelu pienemmällä 
määrällä uusia, alkuperäisistä muuttujista muodostettuja lineaarikombinaa-
tioita eli faktoreita. Analyysiä käytetään muuttujien välisten riippuvuuksi-
en yleiseen kuvaamiseen sekä muuttujien ryhmittämiseen. Klassisessa fak-
torianalyysissä etsitään havaittujen muuttujien avulla niiden taustalla ole-
tettuina olevia piileviä muuttujia, joista ei ole saatavissa suoria havaintoja. 
(Ranta, Rita & Kouki, 1999, 474) 
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Tässä tutkimuksessa päädyttiin siis eksploratiivisen faktorianalyysin käyt-
töön. Koska kaikista faktorianalyysin avulla tutkittavista osa-alueista ei ole 
käytettävissä aikaisempia tutkimustuloksia, ei myöskään faktoreiden luku-
määrää voitu tästä syystä etukäteen teorialähtöisesti määrittää. Eksploratii-
visessa  faktorianalyysissä tutkija ajattelee valitsemiensa muuttujien mit-
taavan latentteja muuttujia, faktoreita, mutta hän ei ole tarkemmin selvillä 
faktoreiden lukumäärästä eikä faktoreiden lataus- ja korrelaatiorakenteesta 
(Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen & Leskinen 1997, 33). 

Eksploratiivisen faktorianalyysin käytöltä voidaan edellyttää, ettei analy-
soitavia havaittuja x-muuttujia saa olla kovin paljon, sillä silloin analyysit 
kävisivät raskaiksi ja tulkintojen sattumanvaraisuus ja subjektiivisuus li-
sääntyisivät. Tutkimusongelmasta riippuu, onko muuttujien maksimimää-
räksi 30 tai esimerkiksi 50 muuttujaa, joka tapauksessa havaintojen määrän 
tulisi olla vähintään 100. (Nummenmaa ym. 1997, 243) Tässä tutkimukses-
sa kyselylomakkeen ensimmäisessä osassa (Näkemyksiä opettajan työstä 
ja opettamisesta) muuttujia oli 20, toisessa osassa (Oppimateriaalit) muut-
tujia oli 31, kolmannessa osassa (Opetusmenetelmät) muuttujia oli 23 ja 
neljännessä osassa (Koulusi opetussuunnitelmat) muuttujia oli ainoastaan 
12. Havaintoja oli kaikkiaan 157.

Koodauksen ja tarvittavien korjausten jälkeen opettajilta kyselylomakkeel-
la kerätty osiokohtainen informaatio tiivistettiin näytettä kuvaaviksi fakto-
reiksi sen jälkeen, kun aineisto oli siirretty SPSS 10.0 -tilasto-ohjelmaan. 
Tutkimuksessa haluttiin muodostaa tiivistetty kokonaiskuva tutkittavista il-
miöistä. Faktorianalyysi suoritettiin pääakselimenetelmällä siten, että kom-
munaliteetit estimoitiin diagonaalille, ja tämän jälkeen jatkettiin iterointia, 
kunnes muuttujien kommunaliteetit vakiintuivat. Rotaatioiden (esimerkik-
si varimax ja promax) avulla pyritään faktoriratkaisu muuntamaan sisällöl-
lisesti tulkinnalliseen muotoon, jolloin faktorit voidaan nimetä uusien lata-
usten perusteella (Nummenmaa ym. 1997, 245). 

Faktoreiden tarkastelua jatkettiin vielä edellisen pohjalta tehdyllä promax-
rotaatiolla, jonka perusteella voitiin faktoreiden välisten korrelaatioiden to-
deta korkeimmillaan olevan .564 (Opetusmenetelmät-osasssa: oppilaskes-
keiset ja oppimaan oppimisen faktoreiden välinen korrelaatio). Muiden 
faktoreiden väliset korrelaatiot jäivät selvästi matalammiksi, ja siten fakto-
rit korreloivat vain jonkin verran keskenään. Kun tämän tarkastelun jälkeen 
oli pohdittu myös faktoripisteiden käyttökelpoisuutta faktoreiden estimaat-
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teina, päädyttiin lopulta käyttämään suorakulmaista, ortogonaalista vari-
max-rotaatiota, jossa siis pyritään mahdollisimman yksinkertaiseen struk-
tuuriin. Faktorianalyysi tehtiin erikseen kyselylomakkeen kaikista kolmes-
ta eri osa-alueesta sekä opettajien asenteista pedagogiikkaa ja aineenhallin-
taa kohtaan (Näkemyksiä opettajan työstä ja opettamisesta-osa). Tämä osa 
edusti yhtä taustamuuttujaa.

Faktorien lukumäärän määrittäminen ei ollut yksiselitteistä. Yksi koke-
musperäinen sääntö on Kaiserin kriteeri, jonka mukaan ratkaisuun valitaan 
ne faktorit, joiden ominaisarvot ovat ykköstä suuremmat (Erätuuli, Leino 
& Yli-Luoma 1994, 53). Alkula, Pöntinen ja Ylöstalo (1995, 276– 277) 
esittävät  faktoreiden estimoinnille kaksi nyrkkisääntöä: 

1. Tulkittaviksi voi ottaa ne faktorit, joiden ominaisarvo on suurempi 
kuin yksi.

2. Faktorin selitysosuuden pitäisi pysyä vähintään 5 %:ssa.

Rummelin (1974, 360–367) mukaan faktorien määrän arvioinnissa ylifak-
torointi saattaa olla parempi ratkaisu. Koska asiasta ei kuitenkaan voida 
esittää selkeää matemaattista ratkaisua, niin lähtökohtana voidaan pitää 
faktorin luonnetta sen mukaan, onko se kuvaileva, teoriaan yleistettävä vai 
merkitsevä faktori. Tavoitteena on sellainen faktorirakenne, joka on mah-
dollisimman selvästi ja mielekkäästi tulkittavissa (Alkula ym. 1995, 277). 
Stevens (1992) suosittaa, että .40 ja sitä suuremmat lataukset tulisi ottaa va-
kavasti, koska sekin merkitsee, että muuttuja selittää vain 16 % faktorin 
vaihtelusta, ja yleinen suositus .30:n ottamisesta latauksen alarajaksi mer-
kitsee 9 %:n selitysosuutta faktorista (Blaike 2003, 222). 

Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin tilastollisten nyrkkisääntöjen lisäksi huo-
miota myös faktorien tulkittavuuteen. Faktorit eivät olleet ristiriidassa kes-
kenään, ja niiden tarkastelussa pyrittiin tulkinta ja faktoreiden sisältö no-
jaamaan yli .30 latauksen saaneiden muuttujien mukaan. 

Kyselylomakkeen osan Näkemyksiä opettajan työstä ja opettamisesta osal-
ta päädyttiin neljän faktorin ratkaisuun. Osan avulla pyrittiin kuvaamaan 
opettajien erilaisia käsityksiä opettajan työstä ja opettamisesta sen mukaan, 
miten tärkeänä opettajat pitivät opetuksessaan opetusmenetelmien hallin-
taan ja toisaalta oppiaineen hallintaan liittyviä tekijöitä. Vertailussa oli mu-
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kana kaikki alueen sisältämät muuttujat. Lopulliseen faktorointiin otettiin 
säännönmukaisesti mukaan .30 tai sitä suuremman latauksen saaneet muut-
tujat. Alle .30 latauksen saaneet muuttujat jätettiin pois.

Oppimateriaalit-alueen osalta päädyttiin kahden faktorin ratkaisuun. Muut-
tujat OPPI 12 (Oppimateriaalin tulee lähestyä opetettavaa aihetta indukti-
ivisesti.), OPPI 13 (Oppimateriaalin tulee lähestyä opetettavaa aihetta 
deduktiivisesti.) ja OPPI 25 (Ennakkokäsitystehtävät ja testit ovat välttä-
mättömiä oppimateriaaleissa.) jätettiin pois jatkokäsittelyssä, koska ne ei-
vät saaneet riittävän suurta latausta. Kahden ensiksi mainitun muuttujan 
osalta väitteet oli formuloitu epäselvästi, eivätkä opettajat välttämättä ym-
märtäneet, mitä niillä tarkoitettiin. Ennakkokäsitystehtäviä ja testejä koske-
va väittämä oli puolestaan laadittu niin ehdottomaksi, ettei se mitannut juu-
ri mitään.

Opetusmenetelmät-osan tulkinnassa päädyttiin puolestaan kolmen faktorin 
ratkaisuun. Tulkinnan pohjaksi otettiin mukaan kaikki alueen alkuperäiset 
muuttujat. Ne kaikki saivat riittävän suuret lataukset.

Opettajien käsityksiä oman koulunsa opetussuunnitelmaprosessista mitan-
neessa tutkimuksen neljännessä osassa päädyttiin kahden faktorin ratkai-
suun. Mukaan vertailuun otettiin muuttujat, jotka saivat .40 tai sitä suurem-
mat lataukset. Tällä perusteella jätettiin pois seuraavat kaksi muuttujaa: 
OPS 03 (Mikään nykyisistä oppimateriaaleista ei vastaa oman kouluni 
opetussuunnitelmia.) ja OPS 08 (Mielestäni uusien valtakunnallisten ope-
tussuunnitelmien perusteet olivat liian väljät.). Ne eivät varsinaisesti mi-
tanneet oppimateriaalien ja opetussuunnitelmien  välistä suhdetta, eivätkä 
ne siten saaneet riittävää latausta kummallakaan faktorilla. Muuttujien fak-
torirakenteen yhtenäisyys kertoo mittaustulosten pysyvyydestä. Tulos ker-
too myös kohtuullisesta rakenteellisesta validiteetista.

4.3.6 Tulosten analysointi

Faktorianalyysiin nojautuen tutkimuksen pääanalyysit suoritettiin faktori-
pistemäärämuuttujilla. Tutkimuksen tulosten tulkinnassa kyselyn osaa Kä-
sityksiä opetustyöstä käytetään taustamuuttujana. Tämän opettajien asen-
teita pedagogiikkaa ja aineenhallintaa kohtaan mitanneiden faktoreiden si-
sältöä voitiin kuvata seuraavasti:
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1. Opetuksen kehittäminen: Korkeat faktoripistemäärät kertoivat tässä 
tapauksessa, että opettajat painottivat omassa työssään muita 
selkeämmin sekä pedagogisten taitojen että opetettavan oppiaineen 
hallinnan jatkuvan kehittämisen merkitystä. 

2. Pedagogiikka: Tässä tapauksessa korkeat faktoripistemäärät kertoivat, 
että opettajat painottivat omassa opetustyössään erityisesti 
kasvatuksellisia kysymyksiä.

3. Muut tekijät: Tässä yhteydessä korkeat pistemäärät kuvasivat 
tilannetta, jossa opettajat eivät pitäneet työssään tärkeinä sen 
paremmin kasvatukseen kuin opetettavan aineen hallintaankaan 
liittyviä kysymyksiä, vaan heidän työssään painottuivat 
todennäköisesti jotkin muut tekijät. 

4. Aineenhallinta: Tämän faktorin korkeat pistemäärät kertoivat, että 
opettajat pitivät työnsä kannalta tärkeänä erityisesti opettamansa 
oppiaineen hallintaan liittyviä kysymyksiä.

Kun jotkin oppimateriaalikustantamot (esimerkiksi hollantilainen Wolters 
Noodhoff ja WSOY) ovat tutkineet opettajien suhtautumista erilaisiin oppi-
materiaalien ominaisuuksiin, on yhtenä merkittävänä selittävänä tekijänä 
noussut esiin opettajien työssään osoittama kiinnostus pedagogiikkaa ja ai-
neenhallintaa kohtaan. Tälle ilmiölle ei kuitenkaan löydy juurikaan vank-
kaa kasvatustieteellistä teoriataustaa, ja sen vuoksi opettajien asenteita 
opettajan työtä ja opettamista kohtaan tarkastellaankin lähinnä yhtenä taus-
tamuuttujana. Silti se saattaa vaikuttaa opettajien käsityksiin oppimateriaa-
lien ominaisuuksista, opetusmenetelmistä ja koulukohtaisesta opetussuun-
nitelmaprosessista. 

Kun mitattiin opettajien käsityksiä oppimateriaalien eri ominaisuuksista 
saatiin seuraavat kaksi faktoria: 

1. Oppilaita innostavat oppimateriaalit: Nämä oppimateriaaleihin liittyvät 
sisältötekijät kannustivat opettajia uusiin opetusmenetelmiin ja olivat 
oppilaita innostavia.

2. Opettajan työtä helpottavat oppimateriaalit: Nämä ominaisuudet 
painottivat sitä, kuinka oppimateriaalit voisivat mahdollisimman 
paljon auttaa opettajaa hänen opetustyössään.

Teoriataustassa on melko laajasti käsitelty eri opetus- ja oppimiskäsitysten 
oppimateriaaleille asettamia vaatimuksia. Siinä on myös tuotu esille eri nä-
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kökulmia siitä, miten opettajien opetus- ja oppimiskäsitykset heijastuvat 
heidän suhtautumisessaan erilaisiin oppimateriaaleihin ja niiden käyttöön 
opetuksessa (ks. Mikkilä & Olkinuora 1995, 84–99). Sellaisten oppimate-
riaalien, jotka tähtäävät ensisijaisesti opettajan työn helpottamiseen, voisi 
olettaa erityisesti kiinnostavan opettajia, jotka suunnittelevat opetuksensa 
oppikirjan pohjalta ja etenevät pitkälti oppikirjan etenemisjärjestyksen mu-
kaan. Tällaiset materiaalit tukisivat siten erityisesti niitä opettajia, joiden 
tyyli on ensisijaisesti tekstiä selostava ja jotka tukeutuvat opetuksessaan 
voimakkaasti oppikirjaan. Opettajat, jotka lähestyvät oppikirjaa käsitteelli-
seen muutokseen tähtäävästi ja ajattelua korostavasti, suhtautuvat oppikir-
jan teksteihin ja selityksiin kriittisesti. He arvostavat varmasti erityisesti 
oppilaita innostavia oppimateriaaleja, jotka kannustavat opettajiakin uusiin 
oppilaskeskeisempiin opetusmenetelmiin.

Kun analysoitiin opettajien käsityksiä opetusmenetelmistä päädyttiin seu-
raaviin kolmeen faktoriin. Niiden keskeiset sisällöt ovat seuraavat:

1. Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät: Tässä tutkimuksessa näihin 
lukeutuvat projektityöskentely, ryhmätyöt, opintokäynnit, oppilaiden 
esitykset, roolileikit, väittelyt ja kyselyyn harjaannuttamiset, 
suggestopedia, rentoutus ja näytelmät.

2. Oppimaan oppimista tukevat opetusmenetelmät: Näitä ovat 
ennakkojäsentäjät, käsitekarttatekniikka, yhteistoiminnallisen 
oppimisen menetelmät, luovan ongelmanratkaisun menetelmät ja 
käsitteen omaksumisen menetelmät.

3. Opettajajohtoiset opetusmenetelmät: Näihin kuuluvat opettajan 
kerronta, yhteinen keskustelu, oppilaiden itsenäinen työskentely 
tehtävien parissa, oppilaspareittain tehtävät tehtävät ja yhteinen 
harjoitus.

Opettajajohtoisista menetelmistä voisi hyvin käyttää nimitystä perinteiset 
opetusmenetelmät, koska joukossa on myös menetelmiä, jotka eivät ole ko-
vinkaan opettajajohtoisia. Esimerkiksi yhteinen keskustelu sai lähes yhtä 
suuren latauksen myös oppilaskeskeisten opetusmenetelmien faktorilla. 
Toinen rajatapaus on yhteistoiminnallinen oppiminen, joka sai suuren la-
tauksen sekä oppimaan oppimista tukevien opetusmenetelmien faktorilla 
että oppilaskeskeisten opetusmenetelmien faktorilla.
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Vaikka aiemmin on todettu, että esimerkiksi konstruktivistista oppimista 
voidaan tavoitella sekä erilaisilla opettajajohtoisilla että oppilaskeskeisillä 
opetusmenetelmillä (ks. Cantell 2001, 32), voidaan oppimaan oppimista 
tukevien opetusmenetelmien faktorille latautuneiden opetusmenetelmien 
silti katsoa pohjautuvan eniten konstruktivistisen ajattelun mukaiseen ope-
tukseen (ks. Tynjälä 1999, 128–168). Oppimaan oppimisen perusmalli on 
tiivistettävissä kahden ulottuvuuden matriisiin. Ensimmäinen ulottuvuus 
on ajatteluun sitoutuminen ja toinen on toivon perspektiivi. Sisällölliseen 
ajatteluun sitoutumiseen kuuluu taitoja, joita tarvitaan oppimisessa, ja niitä 
voidaan siten kutsua oppimistaidoiksi. Toivon perspektiivi on sisällöllises-
ti hyvään koululaisuuteen liittyvien uskomusten kokonaisuus. (Hautamäki 
ym. 1999, 241) Siten ajattelun taitojen lisäksi myös oppijan itsetunto ja op-
pimista koskevat mielikuvat liittyvät oppimaan oppimisen käsitteeseen. 

Se, että opetusmenetelmiä ei voi yksiselitteisesti kategorioida johonkin 
tiettyyn opettamis- tai oppimiskäsitykseen kuuluviksi, ei myöskään tee tä-
män faktoriratkaisun tulkitsemista yksiselitteiseksi. Kuitenkin opetusme-
netelmien osalta tämä kolmen faktorin ratkaisu helpottaa jatkossa tulosten 
tulkintaa, eikä se pääpiirteiltään ole ristiriidassa aiemmin esitetyn teoria-
taustan kanssa.

Kun analysoidaan opettajien käsityksiä koulukohtaisesta opetussuunnitel-
maprosessista saatiin selkeästi kaksi faktoria, joita voi luonnehtia seuraa-
vasti:

1. Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditut koulukohtaiset 
opetussuunnitelmat: Tässä tapauksessa opettajat olivat laatineet oman 
koulunsa opetussuunnitelmat pitkälti valtakunnallisten 
opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta oman koulunsa ja kuntansa 
erityispiirteet huomioon ottaen.

2. Oppimateriaalien pohjalta laaditut koulukohtaiset opetussuunnitelmat: 
Opettajat olivat laatineet koulunsa opetussuunnitelmat joko valmiiden 
tai valmisteilla olleiden oppikirjojen pohjalta.

Tämän Kolusi opetussuunnitelmat -osan kahden faktorin ratkaisu vastaa 
hyvin edellä esitettyä teoriataustaa, jossa varsinkin opetussuunnitelmien ja 
oppimateriaalien suhdetta pohtiessaan monet suomalaiset, englantilaiset ja 
amerikkalaiset tutkijat ovat todenneet oppimateriaalien vaikuttavan merkit-
tävällä tavalla opetussuunnitelmien sisältöihin (ks. Korkeakoski 2001; Ko-
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sunen & Huusko 2002; Mikkilä-Erdmann, Olkinuora & Mattila 1999; 
Norris, ym.1996; Venetzky 1992; Apple 1988; Yager 1983). Kansainvälis-
ten tutkimusten valossa näyttää siltä, että opetussuunnitelmauudistusten ai-
nakin osittainen siirtyminen oppimateriaalien kautta opetukseen, ei ole yk-
sinomaan suomalaisen koulujärjestelmän piirre. Tämä faktorirakenne puol-
taa toisaalta myös näkemystä, jonka mukaan koulukohtaisia opetussuunni-
telmia on laadittu myös arvoperusteista ja valtakunnallisten opetussuunni-
telmien perusteiden pohjalta.

Faktorianalyysi oli tutkimuksen kvantitatiivisen osan tulosten keskeinen ti-
lastollinen analyysiväline. Sen ohella käytettiin myös muita, lähinnä muut-
tujakohtaisia ryhmävertailuja mahdollistavia analyysimenetelmiä, kuten 
yksisuuntaista varianssianalyysia ja F-testiä, kun tutkittiin faktoreiden ja 
taustamuuttujien välisiä riippuvuuksia. Faktoripisteiden estimointimene-
telmänä käytettiin regressiomenetelmää, jonka pyrkimyksenä on maksi-
moida taustalla olevan faktorin ja sen perusteella rakennettavan pistemuut-
tujan välinen korrelaatio (Nummenmaa ym. 1997, 248). 

4.3.7 Mittausten luotettavuus

Kyselylomakkeeseen tiedonhankintavälineenä liittyy aina kysymys reliabi-
liteetista ja validiteetista. Nummenmaan ym. (1997, 201) mukaan mittaus-
ten luotettavuus ja pätevyys ovat laajempia metodologisia ongelmia: miten 
varmistaa se, että tutkimustulokset eivät ole seurausta satunnaisista tai irre-
levanteista tekijöistä (reliabiliteetti) sekä se, että tuloksista voidaan tehdä 
juuri ne tulkinnat, johtopäätökset ja käytännön suositukset, jotka tehdään 
(validiteetti). Tässä tarkastellaan aluksi saatujen faktoreiden reliabiliteettia. 
Mittausten reliabilitetti voidaan määritellä todellisen varianssin ja havaitun 
varianssin suhteeksi tai, jos on käytetty korrelaatiokertoimia, todellisten ar-
vojen ja havaintoarvojen välisen korrelaation neliöksi (Erätuuli, Leino & 
Yli-Luoma 1994, 100).

Reliabiliteettia pyrittiin parantamaan tutkimuksessa tukeutumalla osittain 
jo käytännön oppimateriaalien tutkimus- ja tuotekehitystyössä hyviksi ha-
vaittuihin mittareihin. Tämä koski lähinnä kyselylomakkeen osia Oppima-
teriaalit ja Näkemykset opettajan työstä ja opettamisesta. Opetusmenetel-
mät -osassa esitetyt opetusmenetelmät ovat suurimmaksi osaksi suomalai-
selle opettajakunnalle tuttuja. Opetusmenetelmien luetteloinnissa käytet-
tiin apuna suomalaista opetusmenetelmäteoriaa. Kvantitatiivisen ja kvalita-
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tiivisen aineiston yhdistämisellä pyrittiin myös lisäämään tutkimuksen luo-
tettavuutta. Koulusi opetussuunnitelmat -osan väittämien laadinta perustuu 
pelkästään muutamien valikoitujen opettajien ja tutkijan käytännön työko-
kemukseen sekä loogiseen ajatteluun.

Vastaajien valikoituminen jonkin mitattavan muuttujan perusteella voi ai-
heuttaa tulosten luotettavuutta alentavaa systemaattista virhettä. Kyselylo-
maketta käytettäessä tutkimushenkilöt eivät välttämättä vastaa, jos he esi-
merkiksi suhtautuvat arvioitavaan kohteeseen tai ilmiöön välinpitämättö-
mästi tai kielteisesti (Jyrinki 1977; Kerlinger 1973). 

Koska opettajat tässä tutkimuksessa edustivat taustamuuttujiensa osalta 
erittäin hyvin suomalaisia peruskoulun opettajia, kadon ei voida katsoa hei-
kentävän tutkimustulosten luotettavuutta. Kyselyyn vastasi heti ensimmäi-
sellä kerralla 52 % otokseen valituista opettajista. Mikään peruskoulun 
opettajaryhmä ei ollut jättänyt vastaamatta, vaan edustettuina olivat melko 
tasaisesti niin luokanopettajat kuin kaikki aineenopettajaryhmätkin. Tutki-
mustuloksista voidaan myös havaita, että sukupuolen, opettajakokemuksen 
ja koulutustaustansa suhteen vastaajien taustamuuttujat olivat  tasaisesti ja-
kautuneita ja ne olivat lähes samassa suhteessa kuin koko suomalaisessa 
opettajakunnassa. Myös ekologis-demografi sten tekijöiden osalta (koulun 
koko ja maaseutu/kaupunki -jako) vastaajat edustivat hyvin suomalaisia 
peruskoulun opettajia. 

Mittaustilanteeseen liittyviä reliabiliteettia alentavia tekijöitä pyrittiin mi-
nimoimaan antamalla kyselylomakkeen osioihin vastaamisesta selkeät ja 
riittävän yksityiskohtaiset ohjeet. Myös kyselylomakkeen graafi seen ulko-
asuun ja selkeyteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Jotta opettajat eivät oli-
si suhtautuneet tutkimukseen välinpitämättömästi, heidän vastaamismoti-
vaatioonsa pyrittiin vaikuttamaan lähettämällä kirjapalkinto kaikille kyse-
lyyn vastanneille opettajille.

Parhaana reliabiliteetin tai mitta-asteikon sisäisen konsistenssin mittana 
Valkonen (1976, 58) pitää Cronbachin esittämää alfakerrointa, jota tässäkin 
tutkimuksessa on käytetty. Faktoreiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta 
tarkasteltiin laskemalla tutkimuksen jokaisen osan jokaiselle faktorille 
erikseen Cronbachin alfa-kerroin siten, että analyysiin valittiin mukaan 
erikseen kullekin faktorille tulleet muuttujat. Oppimateriaalit-osassa mu-
kaan valittiin molemmille faktoreille tulleet kuusi kärkimuuttujaa. Näin 
saadut Cronbachin alfakertoimet on esitetty taulukossa 4.
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TAULUKKO 4. Faktoreiden reliabiliteetit Cronbachin alfakertoimella.

Kyselyn osat Faktori Alfa

Näkemyksiä opettajan 
työstä ja opettamisesta

F1: Opetuksen kehittäminen .722

F2: Pedagogiset taidot .711

F3: Muut tekijät .546

F4: Aineenhallinta .585

Oppimateriaalit F1: Innostava oppimateriaali .880

F2: Opettajan työtä helpottava 
oppimateriaali

.788

Opetusmenetelmät F1: Oppilaskeskeiset opetus-
menetelmät

.794

F2: Oppimaan oppimisen opetus-
menetelmät

.772

F3: Opettajakeskeiset opetus-
menetelmät

.730

Koulusi 
opetussuunnitelmat

F1: Opetussuunnitelmien perusteiden 
pohjalta

.762

F2: Oppimateriaalien pohjalta .654

Standardit (Standards for Educational and Psychological Testing 1985) ei-
vät anna suoranaisia ohjeita ”hyvistä” tai ”huonoista” reliabiliteettikertoi-
mista, sen enempää kuin kerrointen vähimmäisarvojakaan. Luotettavuuden 
selvittämistä pidetään olennaisena tehtävien päätelmien kannalta (Num-
menmaan ym. 1997, 202). Erätuuli, Leino ja Yli-Luoma (1994, 104) totea-
vat, että tavallisesti, jos kyselytutkimuksissa reliabiliteetti on yli .80, tutki-
ja voi olla tyytyväinen ja jos se jää alle .50, on syytä huoleen ja tulisi poh-
tia mahdollisuutta yhdistää muuttujia. 

Näkemyksiä opettajan työstä ja opettamisesta -osan kahden faktorin (F3 ja 
F4) alfa-kertoimet ovat muita heikompia. Myös Koulusi opetussuunnitel-
mat -osan F2-faktorin (oopimateriaalien pohjalta) alfa-kerroin on heikko. 
Muiden faktoreiden osalta reliabiliteetit olivat suhteellisen hyviä, ja saatua 
ratkaisua kaiken kaikkiaan voidaan pitää varsin käyttökelpoisena. Voidaan-
kin päätellä, että Näkemyksiä opettajan työstä ja opettamisesta -osan fakto-
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rit (F3 muut tekijät ja F4 aineenhallinta) eivät kuvaa kovinkaan hyvin opet-
tajien käsityksiä näistä kahdesta alueesta. Käsityksiä oppimateriaaleista ja 
opetusmenetelmistä -osien mittareiden voidaan todeta olleen riittävän tark-
koja. Käsityksiä opettajan työstä ja opettamisesta - ja Koulusi opetussuun-
nitelmat -osiin tuo tarkennusta myös tutkimuksen kvalitatiivisten tulosten 
analysointi.

Validiteetti määritellään tavallisesti mittauksen kyvyksi antaa tietoa siitä, 
mitä todella halutaan mitata (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma 1994, 104). Ky-
symys on siis siitä, kuinka tarkasti tutkimus kohdistuu juuri sen ongelman 
ratkaisemiseen, joka on tutkittavana, eli puhutaan myös tutkimuksen päte-
vyydestä (emt., 19). 

Faktorianalyysin edellytyksiä tutkittiin Kaiser-Mayer-Olkin-testillä, joka 
kuvaa havaittujen korrelaatiokertoimien ja osittaiskorrelaatiokertoimien 
summien välistä suhdetta. Mitä pienempi osiokorrelaatiokertoimien muo-
dostama summa on, kun sitä verrataan korrelaatiokertoimien summaan, si-
tä lähempänä saatava mittaluku on ykköstä. Jotta faktorianalyysi olisi vali-
di, mukaan otetun mittaluvun tulee olla suurempi kuin .50 (Kaiser 1974, 
35). Kaiserin (emt, 35) mukaan testiluku .90 merkitsee erittäin hyvää, .80 
ansiokasta, .70 keskinkertaista, .60 välttävää ja .50 jo erittäin heikkoa. Al-
le .50:n menevää testilukua ei hänen mukaansa voi enää hyväksyä. 

Korrelaatiomatriisin sopivuutta faktorianalyysiin arvioitiin Bartlettin testil-
lä. Testi edellyttää vertailtavien jakaumien normaaliutta (Ranta ym. 1999, 
341). Testi perustuu muuttujien korrelaatiomatriisiin ja ilmaisee, onko mat-
riisissa riittävästi nollasta poikkeavia, sattumasta riippumattomia korrelaa-
tiokertoimia. Mittalukuna käytetään Khin neliön arvoa. Kun se on tilastol-
lisesti merkitsevä, voidaan olettaa, että korrelaatiomatriisissa on riittävästi 
tilastollisesti merkitseviä korrelaatiokertoimia faktorianalyysia varten. (Ta-
bacnick & Fidell 1996, 641)

Kaiser-Meyer-Olkin näytteen riittävyystestin arvot aineiston eri osilla on 
esitetty taulukossa 5.
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TAULUKKO 5. Kaiser-Meyer-Olkin- ja Bartlettin testin tulokset kyselyaineistossa.

Kyselyn osat Kaiser-Meyer-
Olkin -indeksi

Bartlettin 
Khin2 -testi (df = 1)

Osa 1. Näkemyksiä opettajan 
työstä ja opettamisesta

.742 769.98 (p = .000)

Osa 2. Oppimateriaalit .846 2172.43 (p = .000)

Osa 3. Opetusmenetelmät .756 802.90 (p = .000)

Osa 4. Koulusi opetus-
suunnitelmat

.700 442.59 (p = .000)

Kaiser-Meyer-Olkin-testin arvot kyselyn eri osien osalta vaihtelivat .700:n 
ja .846:n välillä. Kaiserin (1974, 35) määrityksen mukaan tuloksia voi pitää 
keskinkertaisina. Oppimateriaalit -osan osalta tämän testin tulos on ansio-
kas. Kaikkien osien tulokset osoittivat myös Bartlettin testin Khin neliöiden 
arvojen perusteella jokaisen matriisin sopivan myös faktorianalyysiin. Kun 
tutkimustulosten yleistettävyyttä arvioitaessa pohditaan mittareiden validi-
teettia, on tässä yhteydessä oletettavaa, että tutkimustulokset saattavat muut-
tua, kun aineisto muuttuu. Todennäköisintä tämä olisi Näkemyksiä opetta-
jan työstä ja opettamisesta - ja Koulusi opetussuunnitelmat -osissa.

Koko tutkimuksen ja käytettyjen mittareiden validiteetin arviointi on tämän 
tyyppisessä tutkimuksessa jossain määrin ongelmallista. Koska validiteetin 
arvioinnissa kyse on lähinnä loogisen päättelyn ja arvioinnin keinoin tehtä-
västä tarkastelusta, tämän tutkimuksen seuraavassa luvussa esitettävän toi-
sen vaiheen eli teemahaastattelun avulla voidaan validiteettiin kiinnittää 
vielä erityistä huomiota.

Teoreettisilta lähtökohdiltaan moniaineksisessa tutkimuksessa mittausten 
kohdentaminen ja rajaaminen tutkittavan ilmiön rakenteen ja sisällön kan-
nalta olennaisiin ja ilmiöitä kattavasti edustaviin muuttujiin on edellyttänyt 
prosessin kuluessa monia valintoja. Ne ovat ohjanneet mittausta koskevien 
valintojen etenemistä teoreettisesti ja empiirisesti jatkuvasti tarkentuvana 
prosessina, mikä osaltaan on parantanut mittausten validiteettia prosessin 
edetessä. (Kerlinger 1973; Välijärvi 1993)

Tutkimuksen ensimmäisen vaiheen tuottamia tuloksia on käytetty kohden-
tamaan tutkimustehtävää ja -ongelmia varsinkin Opetusmenetelmät- ja 

J_P_Heinonen s19_286   99J_P_Heinonen s19_286   99 21.3.2005   16:24:5521.3.2005   16:24:55



100 – Juha-Pekka Heinonen

Koulusi opetussuunnitelmat -osissa olennaisimpiin kysymyksiin ja karsi-
maan vähemmän tärkeitä pois. Tämän tutkimuksen pyrkimys refl ektiivi-
seen suhteeseen teoreettisen ja empiirisen analyysin välillä näkyy myös 
tutkimuksen johtopäätöksissä, joissa tarkastelu ulotetaan monilta osin nyt 
raportoitavaa tutkimushanketta laajemmaksi.

4.4 Tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto

4.4.1 Teemahaastattelu

Tämän tutkimuksen toisen vaiheen tutkimusmenetelmänä oli puolistruktu-
roitu teemahaastattelu. Teemahaastattelujen runko on liitteenä 2. Haastatte-
lut litteroitiin ja ne muodostivat tutkimuksen kvalitatiivisen aineiston, jota 
analysoitiin taulukoimalla, teemoittelemalla, kategorisoimalla ja lopuksi 
tyypittelemällä aineisto. Tässä tutkimuksen toisessa vaiheessa tukeuduttiin 
laadulliseen metodiin, koska kiinnostus kohdistui ensisijaisesti opettajien 
käsitystapoihin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin vaikuttaneista tekijöis-
tä ja niiden vaikutuksesta opetustyöhön. Kun tutkittiin oppimateriaalin käyt-
töä opetuksessa, voidaan tämän tutkimuksen puutteena pitää sitä, että se 
pohjautuu ainoastaan opettajien käsityksiin eikä todellisen opetus- ja oppi-
mistoiminnan havainnointiin opetustilanteessa. Oppimateriaalien käyttöä 
opettajien käsitysten pohjalta oli kuitenkin tärkeä tutkia siksi, että sen selvit-
täminen tuo merkittävää lisävalaistusta tutkittavaan ilmiöön kokonaisuute-
na. Toisaalta opettajan opetus- ja oppimiskäsitys heijastelee hänen suhdet-
taan myös oppimateriaaleihin ja vaikuttaa siten hänen todelliseen opetustoi-
mintaansa (Mikkilä & Olkinuora 1995, 99). Kvalitatiivisen metodin avulla 
pyritään siis vastaamaan seuraaviin kolmeen tutkimusongelmaan ja niiden 
alaongelmiin: 

 4. Missä määrin vuoden 1994 opetussuunnitelmien perusteet ja 
toisaalta oppimateriaalit vaikuttivat opettajien mielestä 
koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin?

 4.1. Miten uudet opetussuunnitelmien perusteet ja oppimateriaalit 
vaikuttivat koulukohtaisten opetussuunnitelmien sisältöihin?

 4.2. Miten uudet opetussuunnitelmat vaikuttivat 
oppimateriaalivalintoihin? 

 4.3. Miten uudet opetussuunnitelmat vaikuttivat uusien 
oppimateriaalien hankintoihin? 

 5. Miten opettajat käyttävät oppimateriaaleja ja hyödyntävät 
niiden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessaan?
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 5.1. Mikä asema oppimateriaaleilla on opetuksessa?
 5.2. Miten uudet oppimateriaalit ovat opettajien käsitysten mukaan 

vaikuttaneet heidän käyttämiinsä opetusmenetelmiin, niiden 
käyttöönottoon ja kokeiluun?

 6. Miten uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat opettajien 
käsitysten mukaan vaikuttaneet opetuksessa tapahtuneisiin 
muutoksiin?

Pelkän kyselylomakkeen avulla ei mihinkään näistä ongelmista olisi saatu 
riittävästi sellaista tietoa, joka olisi kuvannut tutkittavia ilmiöitä tarpeeksi 
monipuolisesti. Lisäksi koko ilmiön kuvaamisen kannalta oli tärkeä saada 
syvällisempää tietoa opettajien käsityksistä koulukohtaisesta opetussuun-
nitelmaprosessista sekä oppimateriaalien käytöstä itse opetuksessa. Teema-
haastattelujen avulla pyrittiin ymmärtämään paremmin tutkittaviin ilmiöi-
hin vaikuttavia monia eri tekijöitä. 

Teemahaastattelun käyttöä tukee se, että sitä voidaan käyttää kartoitukseen, 
sillä saadaan muun tiedon ohella uusia hypoteeseja ja se voi osoittaa muut-
tujien välisiä yhteyksiä. Sen avulla saadaan myös kuvaavia esimerkkejä. 
Toinen syy siihen, miksi tutkimuksessa tukeudutaan teemahaastatteluun, 
on tutkimuksen luotettavuuden parantaminen. On selvää, että useita reak-
tiivisia menetelmiä, esimerkiksi haastattelua ja kyselylomakkeita, voidaan 
käyttää myös validiustietojen saamiseksi (Hirsjärvi & Hurme 2000, 25). 
Sisäisessä validiteetissahan on kyse juuri siitä, missä määrin tutkimusra-
portti vastaa osallistujien näkemyksiä ja heidän määritelmiään tutkitusta ti-
lanteesta (Syrjälä & Numminen 1988, 136). 

Määrittelen tässä tutkimuksessa haastattelun eri asiaksi kuin keskustelu sa-
moin perustein kuin Hirsjärvi ja Hurme (2000, 42). Haastattelu tähtää in-
formaation keräämiseen ja on ennalta suunniteltua päämäärähakuista toi-
mintaa. Teemahaastattelussa teemaluettelon avulla varmistetaan, että kai-
kilta tutkittavilta saadaan periaatteessa kootuksi samat tiedot ja teemojen 
puitteissa haastattelijalla on vapaus keksiä ja koetella kysymyksiä, jotka 
kuvaavat yksittäistä kohdetta (Syrjälä & Numminen 1988, 100).

Haastattelut olivat luottamuksellisia ja niissä pyrittiin avoimuuteen. Tein 
nauhoitukset ja muistiinpanot aina haastateltavien suostumuksella. Kerroin 
myös tutkimushenkilöille avoimesti taustani oppimateriaalikustantajana. 
Moni haastateltava tiesi sen jo etukäteen. Haastattelutilanteessa kuitenkin 
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painotin erityisesti tutkijan rooliani enkä työtäni kustantajana. Näitä roole-
ja ei kuitenkaan aina pystytty pitämään täysin erossa toisistaan yhteyksis-
sä, joissa käsiteltiin oppimateriaalien ominaisuuksia. Toisaalta tutkimus-
henkilöiden ja tutkijan käsitteistö oli sama ja haastatteluissa päästiin nope-
asti asian ytimeen, kun voitiin sujuvasti konkretisoida tutkittavia ilmiöitä 
tiettyjen molemmille tuttujen oppimateriaaliratkaisujen avulla.

Syksyllä 1998 haastattelin henkilökohtaisesti 23 kevään kirjalliseen kyse-
lyyn vastannutta peruskoulun opettajaa. Hieman yli puolet haastateltavista 
opettajista oli luokanopettajia (yhteensä 12) ja loput aineenopettajia (yhteen-
sä 11) siten, että kaikista kvantitatiivisen aineiston opettajaryhmistä (äidin-
kielen, matemaattisten aineiden, biologian- ja maantieteen sekä kielten opet-
tajat) haastattelin ainakin kahta opettajaa (taulukko 6). Haastateltavia valit-
taessa kiinnitin huomiota siihen, että haastateltavat vastasivat myös suku-
puolijakaumaltaan kohtuullisen hyvin kvantitatiivisen aineiston jakaumaa

Taulukosta voidaan havaita, että haastateltavista 15 oli naisia ja 8 miehiä. 
Aineenopettajista haastatelttiin vain 3 miestä ja loput 8 haastateltavaa oli-
vat naisia. Kvalitatiiviseen aineistoon kuuluneiden tutkimushenkilöiden 
opettajakokemus vaihteli alle viidestä vuodesta yli 25 vuoteen taulukon 7 
osoittamalla tavalla.

Aineenopettajat / opetettava oppiaine

Matemaattiset 
aineet

Kielet Biol. /maant. Äidinkieli Yhteensä

4 2 2 8
1 2 3

4 2 3 2 11

Luokanopettajat /
luokka-aste

Sukupuoli luokat 1-2 luokat 3-6 Yhteensä

Nainen 3 4 7
Mies 5 5

Yhteensä 3 9 12

Sukupuoli

Nainen
Mies

Yhteensä

TAULUKKO 6. Haastatteluaineiston tutkimushenkilöiden taustamuuttujien 
kuvailua: sukupuoli ja opettajaryhmät.
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TAULUKKO 7. Kvalitatiivisen aineiston tutkimushenkilöiden opettajakokemus.

Opettajakokemus Opettajien määrä

alle 5 vuotta 1

5-15 vuotta 8

16-25 vuotta 9

yli 25 vuotta 5

yhteensä 23

Taulukosta voidaan havaita, että hyvin nuoria opettajia haastateltavissa oli 
vain yksi, ja tutkimushenkilöiden opettajakokemus oli suurimmaksi osaksi 
5–25 vuotta. Hyvin kokeneita opettajia (yli 25 vuoden kokemus) oli aineis-
tossa yhteensä viisi. Koulutustaustaltaan aineenopettajat olivat yhtä luon-
nontieteiden kandidaattia lukuun ottamatta fi losofi an kandidaatteja. Luo-
kanopettajista yhdellä oli lisensiaatin tutkinto, seitsemällä oli kasvatustietei-
den kandidaatin tutkinto ja neljällä 2–3-vuotinen luokanopettajan tutkinto.

Koulut, joissa haastateltavat opettivat, olivat pääsääntöisesti suuria yli 150 
oppilaan kouluja. Ainoastaan kolmen opettajan koulu oli keskikokoinen 
(51–150 oppilasta) ja vain yksi haastateltavista opetti pienellä alle 50 oppi-
laan kyläkoululla. Haastateltavat olivat suhteellisen tasaisesti niin maaseu-
dulta kuin kaupungeistakin eri puolilta Suomea. Heistä viisi oli Helsingis-
tä ja kolme Lahdesta ja muut edustivat yksittäin seuraavia paikkakuntia: 
Espoo, Hartola, Haukipudas, Hattula, Isojoki, Joutsa, Jyväskylä, Karstula, 
Kempele, Oulu, Saarijärvi, Seinäjoki, Tampere, Vantaa ja Äänekoski. Näin 
ollen haastateltavien maantieteellinen edustavuus oli melko hyvä.

Haastattelin jokaista opettajaa noin 1,5–2 tuntia. Kaikki keskustelut olivat 
hyvin mielenkiintoisia. Haastateltavat olivat varanneet riittävästi aikaa 
haastattelua varten ja heidän pohdintansa olivat avoimia ja syvällisiäkin. 
He olivat miettineet tutkittavia ilmiöitä usein monestakin eri näkökulmas-
ta. Haastattelut tapahtuivat suurimmaksi osaksi tutkimushenkilöiden kou-
luissa. Ainoastaan kolmea pääkaupunkiseudun opettajaa haastattelin käy-
tännön syistä WSOY:n toimitiloissa. 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 106) ovat jakaneet teemahaastattelun kysymyk-
set niiden sisällön mukaan kahteen pääryhmään: tosiasiakysymyksiin ja 
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mielipidekysymyksiin. Tämän tutkimuksen teemahaastattelukysymykset 
ovat pääsääntöisesti tosiasiakysymyksiä. Tulosten tulkinnan yhteydessä 
pyrin luomaan kokonaiskuva oppimateriaalien vaikutuksista koulukohtai-
siin opetussuunnitelmiin ja opetusmenetelmiin sekä analysoimaan laajem-
min uusien opetussuunnitelmien aiheuttamia muutoksia itse opetuksessa ja 
oppimateriaalien käyttöä opetuksessa. 

4.4.2 Kvalitatiivisen aineiston analysointi

Fenomenografi a pohjautuu hermeneuttis-fenomenologiseen tutkimuspe-
rinteeseen. Hermeneutiikka empiirisenä metodina on refl ektiivisen tulkin-
nan harjoittamista, jolla voidaan analysoida ihmisen olemassaoloa ja hänen 
maailmasuhdettaan. Refl ektiivisessä tutkimuksessa tutkija alistaa myös it-
sensä ja omat tapansa tulkita todellisuutta objektivoivan, asiallistavan tar-
kastelu kohteeksi. Hermeneutiikka metodina perustuu hermeneuttiseen fi -
losofi aan, joka tutkii ymmärtämistä ja jota voidaan kutsua myös ihmisen it-
setulkinnan prosessia valaisevaksi fi losofi aksi (Lehtovaara 1992, 19–20; 
Töttö 1982, 171).

Fenomenografi nen tutkimus on empiiristä siinä mielessä, että siinä hankin-
taan empiirinen aineisto, josta tehdään johtopäätöksiä ja lopulta kuvaus 
(Ahonen 1994, 122). Tutkimuksen kohteena on ihmisen arkiajattelu, jossa 
tutkimusaineistoa kerättäessä tarkoituksena on tuoda esiin mahdollisimman 
erilaisia ajattelutapoja tietystä ilmiöstä tai käsitteestä (Alasuutari 1994, 73). 
Sen tarkoituksena on siten tuoda esiin erilaisiin ilmiöihin ja käsitteisiin liit-
tyviä ajattelutapoja ja käsityksiä sekä kuvata näitä ilmiöitä, joten fenomeno-
grafi sta tutkimusta voi hyvin luonnehtia kuvailevaksi (Häkkinen 1996, 5). 
Fenomenografi nen tutkimus pyrkii siten laadullisesti kuvaamaan erilaisia 
käsityksiä niiden omista lähtökohdista ja niiden omaa logiikkaa noudattaen 
(Ahonen 1994, 119). Käsityksillä tarkoitetaan kokemuksen ja ajattelun 
avulla muodostettua näkemystä jostakin asiasta, jonka varassa ihminen jä-
sentää uusia kokemuksia ja informaatiota (Häkkinen 1996, 23–24). 

Tämä tutkimuksen laadullinen osa ei noudata fenomenografi aa, mutta siinä 
on käytetty teemahaastattelussa, sisällönanalyysissa ja tulkinnassa joitakin 
fenomenografi selle tutkimusotteelle tyypillisiä lähestymis- ja menettelyta-
poja. Uljensin (1993, 35) mukaan fenomenografi assa ollaan kiinnostuneita 
siitä, mitä ihmiset ajattelevat ja miten he hahmottavat ympäröivää maail-
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maa. Siinä ei pyritäkkään löytämään lopullista totuutta maailmasta, vaan 
sen tarkoituksena on kuvata todellisuutta toisen asteen näkökulmasta sel-
laisena kuin tietty joukko ihmisiä sen käsittää (Häkkinen 1996, 32). Feno-
menografi sen tutkimuksen keinoin saadaan hankittua tietoa ilmiöiden, esi-
merkiksi opetuksen sisällön, hyvin erilaisista tulkinnoista (Gröhn 1992, 
25). Tässäkin tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on se, mitä opettajat 
ajattelevat tutkittavasta ilmiöstä ja miten he sen hahmottavat. 

Fenomenografi assa pyritään erittelemään merkitykset, jotka edustavat tut-
kittavaa käsitettä tai ilmiötä. Tavoitteena on kuvata ilmiötä ja sen merkitys-
tä sellaisena kuin yksilöt sen käsittävät (Uljens 1989, 69–70; Pöysti 2001, 
189). Fenomenografi sessa oppimistutkimuksessa ollaan kiinnostuneita sii-
tä, mitä erilaiset asiasisällöt yksilölle merkitsevät ja siitä, miten yksilöt kä-
sittävät tuon merkityssisällön (Uljens 1989, 78).

Kaseteille nauhoitetut haastatteluaineistot litteroitiin aluksi. Litterointeja 
käytiin läpi useaan kertaan. Tämän jälkeen aineistosta laadittiin lyhyitä 
koosteita aihepiireittäin esimerkiksi oppimateriaalien käytöstä opetukses-
sa, oppimateriaalien vaikutuksesta opetussuunnitelmiin, koulukohtaisten 
opetussuunnitelmaprosessien etenemisestä, koulukohtaisten opetussuunni-
telmien vaikutuksesta omaan opetustyöhön ja koulukohtaisten opetussuun-
nitelmien vaikutuksesta oppimateriaalivalintoihin. Tämän jälkeen muodos-
tettiin tärkeisiin teemoihin liittyviä käsitekarttoja. Näin pyrittiin löytämään 
opettajien käsityksistä oleellisia eroja ja yhtäläisyyksiä. Näin muodostettu-
jen kategorioiden avulla vastaukset voitiin luokitella vaihtoehtoisina käsi-
tyksinä tutkittavasta ilmiöstä.

Deyn (1993, 40) mukaan luokittelussa on kyse päättelystä, jota tarvitaan 
paitsi arkipäivän toimissa myös aineiston tarkastelussa. Aineiston luokitte-
lu on olennainen osa analyysia, joka luo pohjan haastatteluaineiston myö-
hempää tulkintaa, yksinkertaistamista ja tiivistämistä varten. Se on välttä-
mätöntä, jos haluamme vertailla aineiston eri osia toisiinsa tai tyypitellä ta-
pauksiksi. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 147). 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 148) mukaan luokkien muodostamisen kri-
teerit ovat yhteydessä tutkimustehtävään, aineiston laatuun ja tutkijan 
omaan teoreettiseen tietämykseen sekä kykyyn käyttää tätä tietoa. Aineis-
ton luokittelussa voidaan käyttää apuna seuraavia seikkoja:
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– tutkimusongelma ja alaongelmat
– tutkimusväline ja –menetelmä
– käsitteet tai luokittelut, joita toiset tutkijat ovat käyttäneet aikaisemmin 

samaa aihetta koskevissa tutkimuksissa
– teoriat ja teoreettiset mallit
– aineisto itse 
– tutkijan mielikuvitus, intuitio (Hirsärvi & Hurme 2000, 

148; Dey 1993, 100).

Tässä tutkimuksessa on pyritty käyttämään apuna lähes kaikkia yllä mai-
nittuja seikkoja eri tavoin yhdistellen. Koska tutkimusongelmat ovat tar-
kasti rajattuja, ne ovat osittain jo itsessään toimineet ehdollisina luokkina.

Kun siirrytään tarkastelemaan laadullista aineistoa, sen analysoinnissa tu-
keudutaan seuraavassa kuvatulla tavalla teemoitteluun, kategoriointiin ja 
tyypittelyyn. Fenomenografi sessa tutkimuksessa ajattelun sisäisten yhteyk-
sien osoittamista palvelee merkitysluokkien eli kategorioiden muodostami-
nen. Aineistosta etsitään käsitysten sisältöä ja merkityksiä sekä pyritään ni-
puttamaan eri henkilöiden samansisältöisiä käsityksiä kategorioiksi (Aho-
nen 1994, 116–117).

Aineistoa lukiessaan tutkija määrittää avainkysymysten avulla tulkintayk-
siköt, jotka ovat ajatuksellisia kokonaisuuksia ja joista voidaan löytää yksi 
tai useampia merkityksiä. Tulkintayksikköjä ei voi määritellä etukäteen 
vaan ne muodostuvat vasta aineistoa lukemalla. Kategorioiden muodostu-
minen pohjautuu jossain määrin tutkijan aiempaan teoreettiseen ajatteluun, 
mutta varsinaisesti kuvauskategoriat eli käsitystyypit syntyvät ilmiötä kos-
kevia ilmauksia analysoimalla ja tulkitsemalla erojen ja samankaltaisuuk-
sien perusteella. (Cantell 2001, 92; Uljens 1989, 39–44, 1992, 122–123; 
Ahonen 1994, 126–128)

Tässä tutkimuksessa kategoriat pohjautuivat osittain tutkimuksen kannalta 
keskeisiin teoreettisiin näkemyksiin mutta pääsääntöisesti myös aineistoon. 
Kategorioiden pohjalta koko kvalitatiivinen aineisto käytiin systemaattises-
ti läpi. Kategoriointi oli alku muille analyysitavoille. Vaikka kategorioiden 
luettelointi osoittaakin analyyttista ajattelua ja kategoriat ohjaavat aineis-
toon, ne eivät ole lopputuote vaan auttavat kehittämään ja yhdistämään eri-
laisia teemoja ja näkemään niiden välisiä yhteyksiä (Mason 1994, 93).
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Uljensin (1989, 47-51) mukaan aineistosta nousevia käsityksiä voi luoki-
tella kategorioihin joko horisontaalisen, vertikaalisen tai hierarkkisen sys-
teemin mukaan. Horisontaalisessa kategoriasysteemissä kaikki ilmiötä ku-
vaavat käsitykset ovat samanarvoisia, ja siinä etsitään mahdollisimman 
monenlaisia ja erilaisia käsityksiä ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa opettajien 
käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä analysoidaan pääsääntöisesti horisontaali-
sesti. Kun analysoidaan opettajien käsityksiä opetussuunnitelmauudistuk-
sen vaikutuksista opetukseen, aineistoa kategorioidaan myös hierarkkisen 
systeemin mukaisesti. Tällöin tarkoituksena on osittaa joidenkin opetuksen 
muutoksia koskevien käsitysten olevan laajempia kuin toisten.

Seuraavassa tutkimuksen vaiheessa pyrittiin teemoja kehittämään ja yhdis-
tämään sekä löytämään niiden välisiä yhteyksiä kvalitatiivisen aineiston 
tyypittelyn avulla. Tyypittelyllä tarkoitetaan sitä, että tapauksia analysoi-
malla pyritään määrittelemään, miten ne voitaisiin ryhmitellä tiettyjen yh-
teisten piirteiden perusteella (Hirsjärvi & Hurme 2000, 174). Aineiston 
tyypittelyssä jatketaan teemoittelun perustalta ja aineisto ryhmitellään sel-
viksi samankaltaisten haastattelukuvausten ryhmiksi. Tavoitteena on muo-
dostaa tyyppiluokkia, jotka mahdollisimman hyvin kuvaavat aineistosta 
nousevia tyyppejä ja edustajiensa luonteenomaisia piirteitä (Cantell 2001, 
93–94; Mikkonen 2000, 114). Tyypit syntyvät kategoriatiedon perusteella 
ja niihin yhdistetään eri kategorioissa esiintyviä aineksia. Tyypittely yksin-
kertaistaa ja yleistää kategorioiden sisältämää tarkempaa tietoa. (Cantell 
2001, 94–95) Jos tyypittelyssä löytyy poikkeavia tapauksia, jotka eivät si-
joitu mihinkään tyyppiin, nämä tyypit pakottavat Hirsjärven ja Hurmeen 
(2000, 176) mukaan ajattelemaan aineistoa uudesta näkökulmasta. Tällöin 
hätiköidysti tehty yleistys joudutaan purkamaan.

Tämän tutkimuksen kvalitatiivisen osan vaiheet ovat esimerkiksi Cantellin 
(2001, 75) ja Revon (2002, 67) tutkimuksia mukaillen seuraavat:

1. Orientaatio
 – Teoriaan perehtyminen
 – Ongelmanasettelu
 – Puolistrukturoidun kyselylomakkeen laatiminen 

 (kyselylomake liittenä 2)
2. Aineiston hankinta 
 – Haastattelujen suorittaminen (n = 23)
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3. Aineiston käsittely
 – Litterointi ja haastattelujen lukeminen useaan kertaan
 – Teemoittelu ja luokittelu
 – Käsitysten kategoriointi
 – Tyypittely
4. Teorian ja tutkimustulosten tarkastelu
 – Teorioiden tarkastelu tutkimustulosten valossa
 – Luotujen kategorioiden, opettajatyyppien ja teorian 
  välisen yhteyden selvittäminen
5. Raportin kirjoittaminen

4.4.3 Tutkimuksen kvalitatiivisen osan luotettavuuden 
tarkastelua

Kvalitatiiviseen aineistoon perustuvan teemahaastattelun luotettavuuden 
arviointi on koko tutkimusprosessia koskeva kysymys. Guba & Lincoln 
(1981, 103–126) puhuvat reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden sijasta 
uskottavuuden osoittamisesta sekä tulosten soveltamisesta ja toistamis-
mahdollisuuksista. Guba ja Lincoln (1987) pitävät tärkeänä esimerkiksi re-
hellisyyttä, jolla tarkoitetaan sitä, miten tutkija etenee voidakseen antaa 
moniulotteisesta todellisuudesta rehellisen ja puolueettoman kuvan. Oliko 
esimerkiksi kaikilla konstruktioilla, joita tilanteesta voidaan muodostaa, 
samat mahdollisuudet sisältyä tuloksiin.

Sisäisessä validiteetissa on kyse siitä, missä määrin tutkimusraportti vastaa 
osallistujien näkemyksiä ja heidän määritelmiään tutkitusta tilanteesta. Kos-
ka lähtökohtana on ajatus totuuden moniulotteisuudesta ja siitä, että tutkijan 
ja muiden tekemät tulkinnat ovat yhtä merkittäviä, on tutkijan mietittävä, 
miten hän voi päästä sellaisiin löydöksiin, joita kohteena olevat ihmiset to-
dennäköisesti pitävät luotettavina. (Syrjälä & Numminen 1988, 136)

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että tärkeää tämän tutkimuksen 
kvalitatiivisen osan luotettavuuden kannalta on se, miten tutkija on vaikutta-
nut kokoamiinsa tutkimustuloksiin. Vaikka pyrinkin lähestymään haastatel-
tavia nimenomaan tutkijan roolissa, haastateltavien suhtautumiseen ja vasta-
uksiin saattoi silti jossain määrin vaikuttaa kustantajataustani. Jotkut haasta-
teltavista suhtautuivat tämän takia oppimateriaaleihin ja niiden merkityk-
seen erityisen myönteisesti. Toiset taas saattoivat suhtautua hyvinkin kriitti-
sesti sen mukaan, millaisia haastateltavien aiemmat kokemukset kustantajis-
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ta olivat olleet. Tutkijan välityksellä haluttiin muutamassa haastattelutilan-
teessa antaa myös palautetta käytettävissä olleista oppimateriaaleista kustan-
tajalle ja oppikirjojen tekijäryhmille. Näiden sisäistä validiteettia heikentävi-
en tekijöiden eliminoimiseksi pyrin muotoilemaan kysymykset mahdolli-
simman neutraaleiksi ja itse haastattelutilanteessa toimimaan nimenomaan 
tutkijan – en kustantajan –  roolissa. Kaikissa haastattelutilanteissa mahdol-
liset kustantajaan liittyvät kysymykset pyrin siirtämään nopeasti taka-alalle. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luottamus tutkijan ja tutkittavan välillä on 
tärkeä. Tutkijan on pyrittävä huolellisesti suojelemaan tutkittavia mahdol-
lisilta riskeiltä tai ainakin minimoimaan riskien esiintyminen (Erickson 
1986, 141). Myös Syrjälä (1994, 14) korostaa eettisten periaatteiden huo-
mioonottamista ja painottaa tutkijan ja tutkimuskohteen välisen luottamuk-
sellisuuden tärkeyttä. Siksi on tarkasti sovittava tutkimuksen suorittamisen 
säännöistä tutkittavan kanssa. Mitä enemmän tutkijaan luotetaan, sitä 
enemmän tutkija saa tietoa ihmisten päämääristä, suunnitelmista ja toimis-
ta – myös sellaista tietoa, jota hänelle ei kerrota tutkijana vaan uskottuna 
(Grönfors 1982, 19). Tämän tutkimuksen haastattelutilanteet etenivät poik-
keuksetta luontevasti keskustellen. Tässä saattoi jonkin verran olla hyötyä 
myös työtaustastani, kun kustantajana oppimateriaaleja kehittäessäni olen 
työni puolesta joutunut järjestämän lukuisia haastattelutilanteita ja paneeli-
keskusteluja. Jo heti haastattelun alussa sovimme, että haastatteluaineisto-
ja käytetään vain tämän tutkimuksen tarpeisiin. Myös luottamuksellisuutta 
ja identiteetin suojaamista korostettiin. 

Haastattelija on haastattelutilanteessa samalla sekä osallistuva että tutkiva 
persoona. Häneltä vaaditaan oman osuuden minimoimista: hänen tulee ol-
la puolueeton, hän ei saa osoittaa mielipiteitä, ei heittäytyä väittelyyn, ei 
hämmästellä mitään. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 97) 

Tämän tutkimuksen haastattelutilanteissa pyrin pitämään kustantajan roo-
lin taka-alalla kuitenkaan pyrkimättä sitä mitenkään tietoisesti peittele-
määnkään. Suhteellisen laajan eri oppimateriaaleja koskevan tietoni avulla 
haastatteluissa päästiin oppimateriaaleja koskevissa kysymyksissä hyvin-
kin syvälle yksityiskohtiin. Haastateltavat saattoivat avoimesti kertoa esi-
merkiksi käyttämistään opetusmenetelmistä, oppimateriaalin vaikutuksesta 
opetussuunnitelmiin ja opetukseen ja samalla he pystyivät luottamaan sii-
hen, ettei tutkija arvioinut heidän ammattitaitojaan. Kaikkia haastatteluja 
leimasi avoin ja välitön ilmapiiri.
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Kun tarkastellaan tutkijan roolia ei hän voi kohdata todellisuutta ilman en-
nakkokäsityksiä, eikä tulkinnassa päästä eroon tutkijan kulttuurisista intui-
tioista (Mäkelä 1990, 56).  Tutkijan oma subjektiivisuus ja hänen aikaisem-
mat tietonsa sekä odotuksensa vaikuttavat tahtomattakin, minkä takia ne on 
paras tiedostaa. Tällainen halittu subjektiivisuus on yksi luotettavuuden ta-
keista. (Ahonen 1994, 122) 

Kokemukseni ja tietoni oppimateriaalikustantamisesta ovat luoneet esiym-
märryksen tutkittavasta ilmiöstä ja kohderyhmästä. Alasuutarin (1994, 30–
31) mukaan tutkijan tulee olla tietoinen sekä tutkimuskohteen asenteista et-
tä omista esioletuksistaan, minä jälkeen hän vasta voi luontevasti nähdä 
vallitsevien itsestäänselvyyksien taakse. Tutkimustuloksia analysoitaessa 
tutkija pyrki välttämään kaikkia ennakkokäsityksiään ja suhtautumaan tu-
loksiin mahdollisimman objektiivisesti. Jotta lukijalle jäisi mahdollisuus 
tarkastella tuloksia oman tulkinnallisen praktiikkansa pohjalta, tässä osas-
sa tutkimuksen raportointia on pyritty mahdollisimman avoimeen tulosten 
esittämiseen siten, että se mahdollistaisi muillekin oman tulkinnallisen nä-
kemyksensä muodostamisen.

Aiemmin todettiin, että sisäisessä validiteetissa on Guban ja Lincolnin 
(1981, 193) mukaan kyse tutkimuksen uskottavuudesta. Syrjälän ja Nummi-
sen (1988, 139) mukaan tutkimuksen uskottavuutta arvioidaan muun muas-
sa triangulaation avulla ja tarkistamalla, onko tuloksia tarkasteltu kaikissa 
eri yhteyksissä. Triangulaatiolla tarkoitetaan useamman kuin yhden mene-
telmän käyttöä tutkimusaineiston koonnissa (Cohen & Manion 1980, 208). 
Eri menetelmien välisestä triangulaatiosta on kyse silloin, kun verrataan esi-
merkiksi haastattelun ja havainnoinnin avulla saatuja tuloksia toisiinsa tai 
jos halutaan tarkastella samaa ilmiötä kvalitatiivisin ja kvantitatiivisin ai-
neistonhankintakeinoin. Triangulaation avulla tutkija voi puolustautua, jos 
väitetään, että hänen esittämänsä tulokset ovat vain yhden metodin, yhden 
tietolähteen tai yhden tutkijan harhaa. (Syrjälä & Numminen 1988, 140)

Tässä tutkimuksessa pyrittiin haastattelun avulla hankkimaan kvalitatiivis-
ta tietoa kyselylomakkeella saadun kvantitatiivisen tiedon tueksi. Myös 
Guba ja Lincoln (1981, 151) ovat sitä mieltä, että vain aniharvoin on mah-
dollista käyttää vain haastattelua ainoana tiedonhankintakeinona.
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Ulkoisella validiteetilla  tarkoitetaan yleistettävyyttä ja tulosten käyttökel-
poisuuden arviointia. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa yleistettävyys näh-
dään käyttökelpoisuutena vastaanottajan kannalta eikä tilastollisena toden-
näköisyytenä. Vain uskottavilla tuloksilla on käyttöä. On myös olennaista, 
että asioita on koko ajan tarkasteltu kontekstissaan, toisin sanoen että esite-
tyt johtopäätökset, jotka voivat olla tulevia työhypoteeseja, on rajoitettu sii-
hen joukkoon, jota tutkittiin. Lukija vertaa tutkimustilannetta toiseen tilan-
teeseen ja jos tilanteet ovat samankaltaisia, hän voi olettaa, että tutkimuk-
sen tuloksena syntynyt työhypoteesi pitää paikkansa myös tässä toisessa ti-
lanteessa. (Syrjälä & Numminen 1988, 142)

Jotta edellä kuvattu tulosten tarkastelu olisi mahdollista ja ulkoisen validi-
teetin vaatimukset täyttyisivät on tämän tutkimuksen teemahaastatteluosas-
sa pyritty riittävän perusteelliseen ja yksityiskohtaiseen kuvaukseen. Jotta 
vertailtavuus olisi mahdollista, on myös tutkimuksen eri osat, kuten keskei-
set käsitteet, kohde ja sen ominaisuudet, pyritty kuvaamaan mahdollisim-
man perusteellisesti.

Reliabiliteetti eli toistettavuus ja johdonmukaisuus tai sisäinen yhtenäi-
syys, on usein ongelmallisempaa kvalitatiivisessa tutkimuksessa kuin kvan-
titatiivisessa tutkimuksessa. Ulkoisella reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, mi-
ten samanlaisiin tuloksiin tietyssä tutkimuskohteessa toinen tutkija voi 
päästä samoja metodeja käyttäen. Kun tutkimusprosessi on kuvattu selväs-
ti ja eksplisiittisesti, niin reliabiliteetti on korkeampi kuin, jos tutkijalla on 
vapaat kädet toteuttaa ja raportoida tutkimuksensa haluamallaan tavalla 
kertomatta siitä muille. (Syrjälä & Numminen 1988, 143; Walker 1980) 
Tässä tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan tutkimusprosessin eri vaiheet ja 
menetelmät mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

Sisäisessä reliabiliteetissa on puolestaan kyse siitä, miten yksimielisiä sa-
massa tutkimuksessa mukana olevat useat havainnoitsijat ja/tai tutkijat ovat 
tuloksista. Kyse on siis siitä, ovatko eri havainnoitsijoiden kokoamat mer-
kitykset riittävän yhtenäisiä, jotta niiden avulla voidaan tehdä samanlaisia 
ilmiöitä koskevia päätelmiä (Syrjälä & Numminen 1988, 144). Tässä tutki-
muksessa ei ollut mahdollisuuksia usean eri havainnoitsijan tai tutkijan 
käyttöön, joten tämän tutkimuksen kvalitatiivisen osan sisäistä reliabili-
teettia koskevassa tarkastelussa verrataan eri metodien – kyselyn ja haastat-
telun – avulla saatuja tuloksia keskenään. 
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5  Tutkimustulokset ja niiden tarkastelua

5.1  Käsityksiä opetustyöstä, oppimateriaaleissa, 
opetusmenetelmistä ja koulukohtaisesta 
opetussuunnitelmatyöstä 
Tutkimuksen tulokset esitellään tutkimusongelmittain. Luvussa 5.1 rapor-
toidaan strukturoidun kyselytutkimuksen tulokset, jotka liittyvät ensim-
mäiseen tutkimusongelmaan. Siinä selvitetään opettajien käsityksiä ope-
tustyöstä, oppimateriaalien ominaisuuksista, heidän käyttämistään opetus-
menetelmistä ja koulukohtaisesta opetussuunnitelmaprosessista. Luvussa 
5.2 tarkastellaan näiden käsitysten välisiä yhteyksiä. Luvussa 5.3 esitellään 
opettajien erilaisten taustamuuttujien yhteyttä edellä mainittuihin käsityk-
siin. 

Seuraavissa luvuissa (5.4, 5.5, 5.6 ja 5.7) raportoidaan teemahaastattelun 
tulokset. Niissä etsitään kvalitatiivisesta näkökulmasta vastauksia opetus-
suunnitelmien perusteiden ja toisaalta oppimateriaalien vaikutuksista kou-
lukohtaisten opetussuunnitelmien sisältöihin. Tässä yhteydessä tarkastel-
laan myös oppimateriaalien asemaa opetuksessa sekä niiden vaikutuksia 
käytettäviin opetusmenetelmiin. Tulosten kannalta on myös mielenkiin-
toista tarkastella opettajien käsityksiä uusien koulukohtaisten opetussuun-
nitelmien vaikutuksista opetukseen.

Teemahaastattelun tuloksia esitellään samanaikaisesti kvantitatiivisen 
osuuden tutkimustulosten raportoinnin yhteydessä silloin, kun ne tuovat 
uusia näkökulmia tai syvempää tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Luvussa 5.7 
esitellään kvalitatiivisen aineiston analyysin perusteella muodostetut opet-
tajatyypit. Tämä tyypittely vastaa osaltaan kuudenteen tutkimusongelmaan 
(koulukohtaisten opetussuunnitelmien vaikutus opetuksessa tapahtuneisiin 
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muutoksiin), ja sen tulos on koko tutkittavan ilmiön ymmärtämisen kannal-
ta merkittävä. Lopuksi luvussa 6.1 tarkastellaan sekä kvalitatiivisen että 
kvantitatiivisen tyypittelyn avulla saatuja tuloksia yhdessä. Kvantitatiivi-
nen tyypittely tehtiin k-mens-klusteroinnilla aivan tutkimuksen raportoin-
nin loppuvaiheessa. Kahden eri metodin avulla saatuja tuloksia tarkastele-
malla pyritään luomaan kokonaiskuva opettajien käsityksistä oppimateri-
aalien, opetusmenetelmien ja opetussuunnitelmien välisistä riippuvuuksis-
ta, oppimateriaalien käytöstä ja oppimateriaalin vaikutuksista koulukohtai-
sesti laadittuihin opetussuunnitelmiin sekä kouluissa tehdyn opetussuunni-
telmatyön aiheuttamista muutoksista itse opetustyössä.

5.1.1 Käsityksiä opetustyöstä

Tässä luvussa pyritään selvittämään opettajien käsityksiä aineenhallinnan 
ja pedagogisten taitojen merkityksestä opetuksessa. Rotatoidussa neljän 
faktorin ratkaisussa riittävyystarkastelu osoitti, että muuttujat latautuivat 
selkeästi eri faktoreille ja olivat myös mielekkäästi tulkittavissa sisältöjen-
sä perusteella. Vertailussa oli mukana kaikki osion sisältämät muuttujat. Ne 
saivat .29 ja sitä suurempia latauksia. Myös kaikki muut faktorien luku-
määrään liittyvät nyrkkisäännöt toteutuivat. 
Tässä ratkaisussa faktoreiden selitysosuudet jakautuivat melko tasaisesti 
kaikille neljälle faktorille. Faktoreiden yhteinen selitysosuus oli 36 % (tau-
lukko 8).

TAULUKKO 8. Käsityksiä opetustyöstä -osan rotatoitujen faktoreiden 
ominaisarvot ja selitysosuudet muuttujien kokonaisvaihtelusta.

Faktori Ominaisarvo Selitysosuus %

F1 4.226 13.23

F2 2.177 9.65

F3 1.876 6.70

                    F4 1.351 6.49

Yhteensä 9.630 36.07

Ensimmäiselle faktorille latautuivat muuttujat (taulukko 9), jotka toisaalta 
kuvasivat opettajien käsityksiä aineenhallinnan merkityksestä opetuksessa 
(OPET 13, OPET 14, OPET 20) mutta myös pedagogisten taitojen tärkeyt-
tä (OPET 01, OPET 07, OPET 16). Sen sijaan muuttujien OPET 12 ja 
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OPET 15 kommunaliteetti jäi kovin alhaiseksi. Myös niiden lataukset oli-
vat muita heikompia. Kommunaliteetti – latausten neliöt yhteenlaskettuna 
– ilmaisee, kuinka suuren osan muuttujan vaihtelusta faktorit yhteensä se-
littävät. Loppu on ominaisvaihtelua. Heikko kommunaliteetti saattaa mer-
kitä, että muuttujilla on vain vähän vaihtelua, jolloin ne eivät ole teknisesti 
erottelukykyisiä. Toisaalta se saattaa tarkoittaa sitä, että muuttujien mittaus 
ei ole ollut reliaabelia, jolloin vaihtelu on suurelta osin satunnaisvaihtelua, 
eikä siten voi korreloida muiden muuttujien kanssa (Alkula, Pöntinen & 
Ylöstalo 1995, 276). Tämän takia näiden kahden muuttujan tarkastelussa 
on syytä olla kriittinen. Ensimmäisen faktorin muuttujissa korostui erityi-
sesti aineenhallintaan ja pedagogisiin taitoihin liittyvä kehittämisnäkökul-
man tärkeyden korostaminen. Siten opettamiseen ja oppimiseen liittyviin 
asenneväittämiin asennoiduttiin positiivisesti. Niinpä olikin luontevaa ni-
metä faktori Opetuksen kehittämisen faktoriksi. Se selitti 13 % muuttujien 
yhteisvaihtelusta. 

Seuraavassa esitettävien taulukoiden yhteydessä on esitetty myös muuttuji-
en saamat keskiarvot ja -hajonnat. 

TAULUKKO 9. Faktori 1: Opetuksen kehittäminen.

Muuttuja Muuttujan sisältö ka s Lataus h2

OPET 14 Oppiaineksen täytyy tarjota 
oppilaalle paljon haasteita.

4.25 .80 .789 .635

OPET 13 Mielestäni on erittäin 
tärkeää pysyä aineenhallin-
nassa kehityksen tasalla.

4.31 .82 .692 .545

OPET 20 Opetuksen tulee kehittää 
ensisijaisesti oppilaiden 
taitoja ja ilmiöiden ymmär-
tämistä.

4.17 .92 .531 .296

OPET 07 Uusien opetusmenetelmien 
käyttö ja soveltaminen ovat 
minulle mieluinen haaste.

3.63 .93 . 498 .491

OPET 16 Opetuksessa on mielestäni 
tärkeä syventyä elämys-
maailmaan.

3.85 .75 .395 .212
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OPET 01 Olen hyvin ajan tasalla 
opetuksen kehityksestä.

3.89 .72 .348 .244

OPET 12 Jos olisin nyt valitsemassa 
ammattia, valitsisin 
opettajan ammatin varmasti 
uudelleen.

3.71 1.30 .294 .151

OPET 15 Tiedon välittäminen on 
opetustyössä tärkeämpää 
kuin oppilaan kehityksen 
tukeminen.

1.90 .82 -.299 .141

Toiselle faktorille (taulukko 10) latautuivat muuttujat, jotka viittaavat selke-
ästi pedagogisten taitojen merkitykseen opettajan työssä. Korostuneiden 
kasvatuksellisten asioiden tärkeyden takia tämä faktori nimettiinkin Peda-
gogisten taitojen faktoriksi. Tämä selitti 10 % muuttujien yhteisvaihtelusta.

TAULUKKO 10. Faktori 2: Pedagogiset taidot.

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s Lataus h 2

OPET 18 Käytän myös vapaa-
aikanani paljon energiaa 
ammatilliseen kehittymisee-
ni.

3.36 1.09 .732 .586

OPET 09 Luen säännöllisesti 
ammattikirjallisuuttani.

3.49 .99 .603 .451

OPET 03 Luen säännöllisesti 
kasvatustieteellisiä ja 
opetusalan julkaisuja.

3.22 1.03 .582 .396

OPET 19 Käyn aina kun on mahdol-
lista opetusalan seminaa-
reissa.

2.85 1.21 .550 .317

OPET 06 Kokeilen ja otan yleensä 
nopeasti käyttöön uusim-
mat opetusmenetelmät.

3.15 .85 .301 .347

Kolmannen faktorin kolme muuttujaa kuvaavat lähinnä sellaisia asenteita, 
joita opettaja ei pidä tärkeänä sen paremmin aineenhallintaan kuin pedago-
gisiin taitoihinkaan liittyvinä asioina. Myös opetuksen kehittämiseen suh-
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tauduttiin hyvin skeptisesti. Todennäköisesti tässä tapauksessa opettajan 
työssä pidettiin tärkeänä muita kuin edellä mainittuja tekijöitä. Tällä perus-
teella faktori nimettiin  Muut tekijät -faktoriksi (taulukko 11). Tämä fakto-
ri selitti 7 % muuttujien yhteisvaihtelusta.

TAULUKKO 11. Faktori 3: Muut tekijät (ei aineenhallinta eikä 
pedagogiset taidot).

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s Lataus h 2

OPET 08 Uusien opetusmenetelmien 
käyttöönottaminen on 
ikävää ja vaivalloista.

1.96 .93 .630 .621

OPET 02 Oppilas ei opi hyvin 
itsenäisesti. 

2.80 .99 .465 .270

OPET 05 Uudet opetusmenetelmät 
eivät johda opetuksen 
kehittämiseen.

1.96 .90 .450 .321

Neljännen faktorin kolme muuttujaa (taulukko 12) kuvaavat selkeästi nii-
den opettajin käsityksiä, joiden mielestä erityisesti oppiaineen sisältöjen 
hallinta on kaikkein tärkeintä opetuksessa. Niinpä faktori nimettiin Aineen-
hallinta-faktoriksi ja se selitti 6 % muuttujien yhteisvaihtelusta.

TAULUKKO 12. Faktori 4: Aineenhallinta.

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s Lataus h 2

OPET 04 Mielestäni opettamani 
aineen oppisisältö on 
tärkein, sitten tulee vasta 
opetusmenetelmät. 

2.66 1.06 .591 .350

OPET 17 Hyvä opetusmenetelmä 
suuntautuu enemmän 
aineenhallintaan.

2.66 .98 .563 .349

OPET 11 Mielestäni opetusmenetel-
mien hallinta on tärkeäm-
pää kuin aineenhallinta.

2.80 1.04 -.553 .337
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Kun edellä esitetyistä taulukoista vielä tarkastellaan lähemmin Näkemyk-
siä opetustyöstä -osan muuttujien keskiarvoja ja -hajontoja, voidaan todeta 
suuria keskiarvojen välisiä eroja eri muuttujien välillä. Seuraavat seitsemän 
muuttujaa saivat suurimmat keskiarvot: 

1. Mielestäni on erittäin tärkeää pysyä aineenhallinnassa kehityksen 
tasalla. (ka 4.31)

2. Oppiaineksen täytyy tarjota oppilaalle paljon haasteita. (ka 4.25)
3. Opetuksen tulee kehittää ensisijaisesti oppilaiden taitoja ja ilmiöiden 

ymmärtämistä. (ka 4.17) 
4. Olen hyvin ajantasalla opetuksen kehityksestä. (ka 3.89)
5. Opetuksessa on mielestäni tärkeä syventyä elämysmaailmaan. 

(ka 3.85)
6. Jos olisin nyt valitsemassa ammattia, valitsisin opettajan ammatin 

varmasti uudelleen. (ka 3.71 ja s = 1.30) 
7. Uusien opetusmenetelmien käyttö ja soveltaminen ovat minulle 

mieluinen haaste. (ka 3.63)

Nämä muuttujat latautuivat Opetuksen kehittäminen -faktorille. Keskiarvot 
olivat suhteellisen korkeita ja hajonnat jäivät alle 1.00 ammatinvalintaa 
koskevaa muuttujaa lukuun ottamatta. Tämän perusteella voisi päätellä, et-
tä opettajat korostavat työssään selvästi sekä aineenhallintaan että pedago-
giikkaan liittyviä taitoja ja pitävät tärkeänä opetuksen kehittämistä. Opetta-
jan ammatinvalintaa koskevan muuttujan osalta hajonta oli suuri muihin 
muuttujiin verrattuna. Tämän tuloksen pohjalta voisi päätellä, että opettajat 
ovat yleisesti ottaen hyvinkin tyytyväisiä valitsemaansa ammattiin. Joukos-
sa on kuitenkin myös opettajia, jotka opettajan työstä saamansa kokemuk-
sen perusteella valitsisivat nyt kokonaan toisen ammatin. Sekä aineenhal-
linnan että pedagogisten taitojen merkitykseen opettajan ammatissa suh-
tauduttiin keskiarvojen ja -hajontojen perusteella hyvinkin myönteisesti.

Seuraavaksi korkeimmat keskiarvot saivat seuraavat kaikki Pedagogisten 
taitojen -faktorille latautuneet viisi muuttujaa:

1. Luen säännöllisesti ammattikirjallisuuttani. (ka 3.49)
2. Luen säännöllisesti kasvatustieteellisiä ja opetusalan julkaisuja. 

(ka 3.22, s = 1.03)
3. Käytän myös vapaa-aikanani paljon energiaa ammatilliseen 

kehittymiseeni. (ka 3.36, s = 1.09)
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4. Kokeilen ja otan yleensä nopeasti käyttöön uusimmat 
opetusmenetelmät. (ka 3.15)

5. Käyn aina kun on mahdollista opetusalan seminaareissa. 
(ka 2.85, s = 1.21)

Nämä muuttujat saivat hieman edellistä ryhmää matalampia keskiarvoja ja 
hajonnatkin olivat keskimäärin hieman suurempia. Aineenhallinta - ja 
Muut tekijät -faktoreille latautuneet muuttujat saivat edellä esitettyjä mata-
lampia keskiarvoja. Sillä perusteella voisi päätellä, että otokseen lukeutu-
neet opettajat pitivät erityisen tärkeinä jatkuvaa niin pedagogisiin taitoihin 
kuin aineenhallintaankin liittyvää opetuksen kehittämistä. 

Kvalitatiivisen aineiston pohjalta saatuja tuloksia Käsityksiä 
opetustyöstä -osasta

Teemahaastattelulla haluttiin vielä syventää faktorianalyysin avulla saatuja 
tuloksia ja tutkia myös laadullisin menetelmin opettajien käsityksiä opetus-
työstä. Luokittelu oli varsin yksiselitteistä, koska kysymyskin oli selkeä ja 
yksioikoinen. Niinpä luokittelussa päädyttiin kolmeen seuraavassa esitet-
tyyn pääkategoriaan. Erona faktorianalyysissa saatuun neljän faktorin rat-
kaisuun oli se, että haastattelussa ei noussut esiin yhtään sellaista käsitystä, 
jonka mukaan jokin muu tekijä kuin aineenhallinta tai pedagogiset taidot 
olisi ollut tärkeä opetuksessa. Tämä asettaa neljän faktorin ratkaisun ky-
seenalaiseksi.

Aineistosta nousi seuraavat kolme käsityskategoriaa aineenhallinnan ja pe-
dagogisten taitojen merkityksestä opetustyössä:

A. Opetuksessa aineenhallinta on tärkeintä.
B. Opetuksessa opetusmenetelmien hallinta on tärkeintä.
C. Opetuksessa sekä aineen- että opetusmenetelmien hallinta 

ovat yhtä tärkeitä.

Kategoria A.
Opetuksessa aineenhallinta on tärkeintä

Tämän kategorian käsityksissä korostui voimakkaasti näkemys, jonka mu-
kaan opetettavan aineen sisältö täytyy tuntea hyvin, jotta asiat voi opettaa 
oikealla tavalla. On myös tärkeää tietää, mikä on tärkeää ja oleellista ope-
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tettavassa asiassa. Ilman hyvää aineenhallintaa ei opetettavista asioista tä-
män kategorian käsitysten mukaan voi saada aikaan oppilaita kiinnostavia 
oppitunteja. Opetusmenetelmiä voi käyttää oikealla tavalla ja tehokkaasti 
vasta sen jälkeen, kun opettaja hallitsee opettamansa aineen struktuurin 
riittävän hyvin.

H: …mitenkäs omasta mielestäsi hyvä aineenhallinta vai opetusmenetelmät, 
kumpi on tärkeämpää, miten luonnehtisit niiden suhdetta?
LUOPE 11: Mä oon sitä mieltä, että jos hallitsee aineen niin se on se lähtökohta 
ja sitten ne opetusmenetelmät tulee ja mä uskon, että mun on vaikea uskoa sitä, 
että hyväkään opetusmenetelmä korvaa sitä, jos ei hallitse ainetta, mutta ei 
tietenkään tarvitse hallita kaikkea nippelitietoa, mutta kokonaisuus ja sitten 
mielellään hallitsee sen opsin eka luokasta lähtien.

H: Kumpi sun omasta mielestä on tärkeempi hyvä aineenhallinta vai 
monipuolisten opetusmenetelmien hallinta?
AINEOPE 17: No ilman opettajan aineenhallintaa ei tapahdu mitään, et sä voi 
kehittää mitään, jos et sä tunne kaikkia asioita hyvin, mutta nykyään on 
opetusmenetelmien käyttö tullut ajankohtaiseksi ja meillä vanhoilla opettajilla ei 
oo siihen hirveesti koulutusta, että siihen mä oisin toivonut saavani lisää 
koulutusta, koska jos opetusmenetelmiä käyttää monipuolisesti, niin tunneilla 
oppilailla on paljon hauskempaa, ne tulee sinne mieluummin eli se on aivan 
oleellista oppilaan oppimisessa se erilaisten työtapojen käyttäminen.

H: Miten luonnehtisit mikä on opetuksen kannalta keskeisempää hyvä 
aineenhallinta vai monipuolisten opetusmenetelmien hallinta?
AINEOPE 22: Mun mielestä se hyvä aineenhallinta on kyllä paljon tärkeämpi, 
että kun hallitsee aineen, niin sitten voi ottaa helpommin erilaisia 
opetusmenetelmiä käyttöön vaikka vaihtelun vuoksi.

Kukaan edellä haastatelluista ei kuitenkaan esittänyt, että oppiaineella it-
sessään olisi vaikutusta opetusmenetelmän valintaan – esimerkiksi, että 
matematiikan opetus vaatisi erilaista lähestymistapaa ja erilaisia opetusme-
netelmiä kuin äidinkieli tai luonnontieteet.   

Kategoria B. 
Opetuksessa pedagogisten taitojen hallinta on tärkeintä

Tähän kategoriaan luokittelemieni käsitysten mukaan hyvä pedagogisten 
taitojen ja opetusmenetelmien hallinta oli ensisijaisen tärkeää, koska oppi-
laat pitää ensin saada kiinnostumaan ja innostumaan opetettavista asioista, 
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jotta oppimiselle on edellytykset. Opiskelumotivaation merkitystä oppimi-
selle pidettiin tärkeänä. Opettajan tulee myös tuntea oppilaansa hyvin, jot-
ta opetus voisi olla riittävän yksilöllistä. Aineenhallinnankaan merkitystä 
ei väheksytty, mutta menetelmällinen puoli koettiin ensisijaiseksi. Varsin-
kin alkuopetuksen opettajien käsitysten mukaan oppilaan tuntemus ja ope-
tusmenetelmien hallinta olivat erityisen tärkeitä.

H: Mitä pidät tärkeänä opettajana hyvien oppimistulosten saavuttamiseks,  hyvää 
aineenhallintaa vai monipuolisten opetusmenetelmien hyvää hallintaa?
AINEOPE 23: Mun itse ehkä mielestä semmonen sosiaalinen puoli on aika tärkee 
ainakin tällaisessa koulussa ja sitten saada innostumaan oppilaat, että sen kun 
hallitsisi hyvin, niin siinä olis paras keino saada oppilaat oppimaan, koska 
kyllähän heikot ja pahimmatkin kovikset tekee töitä kun ne saa vaan juonen päästä 
kiinni. Kyllä monesti tunnilla häiriköinti johtuu siitä, että on niin pihalla kuin vain 
voi olla. Ja opetusmenetelmissähän se tulee ja tietysti kyllä aineenhallinta pitää 
olla hyvä, että opettajan oma olotila on varma. Kyllä selvästi huomaa, että 
semmosissa ryhmissä, missä on saanu vauhdin päälle ja ne on innostunu, niin 
kyllä siellä aivan ihmeellisiä tuloksia saa heikkojenkin kanssa. Sitten jos ilmapiiri 
on huono, niin sitten kaikki menee alle oman tason, että siinä on haastetta 
opettajalle.

H: Mikä omassa opetuksessa on tärkeintä; hyvä aineen hallinta vai hyvät 
opetusmenetelmät?
ALKUOPE 9: No loppujen lopuksi mehän ei olla kaikkitietäviä ja mun mielestä se 
pitää tuoda julki oppilaille, elikkä tietenkin täytyy olla semmonen määrätty aineen 
tuntemus, että ilman muuta se täytyy olla, mutta ei se niinku ratkaise sitä, että 
vaikka mä oisin tohtori jossakin aineessa, niin siltikään ne ei oppis pätkääkään ne 
lapset, jos ei hallitse menetelmiä elikkä kyllä se on vielä sivuseikka niinku täällä 
ja kyllä se on vielä koko ala-asteella vielä, koska tota jos ei niinku päästä siihen 
aiheeseen kiinni niinku niillä menetelmillä, niin kyllä me aika onnistuneesti 
pystytään tuhoamaan se mielenkiinto niihin asioihin.

H: Mitä sä pidät tärkeämpänä hyvää aineenhallintaa vai monipuolisten 
opetusmenetelmien hyvää hallintaa vai molempia?
ALKUOPE 19: No mulla on varmaan se opetusmenetelmien hallinta ja oppilaan 
tuntemus, niitä täytyy koko ajan harjoitella, mutta sitten oppiaineen sisällöllinen 
puoli ei ole niin olennainen, koska me voidaan lukea kirjoista, mutta didaktinen 
puoli on olennaisen tärkeä, koska meidän täytyy tietää miten opetetaan mitäkin 
ainetta. Kuka tahansa voi tutkia opettajan opasta ja saada sieltä vinkkejä, mutta 
se että miten opetetaan on kyllä korvien välissä.
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Edellä esitetyissä opettajien käsityksissä opetusmenetelmien ja siten peda-
gogisten taitojen hallintaa pidettiin tärkeänä ensisijaisesti siksi, että opetta-
ja osaisi valita eri oppiaineisiin ja opetettaviin sisältöihin parhaiten sopivat 
menetelmät.

Kategoria C. 
Opetuksessa sekä aineenhallinta että pedagogiset taidot ovat 
yhtä tärkeitä

Tähän kategoriaan luokittelemieni opettajien käsitysten mukaan sekä ai-
neenhallinta että pedagogisten taitojen merkitys olivat molemmat hyvin 
tärkeitä eikä niitä näin ollen voinut asettaa tärkeysjärjestykseen.

H: Kumpi sun mielestä on tärkeempää hyvä aineenhallinta vai monipuoliset 
opetusmenetelmien hallinta?
AINEOPE 13: Kyllä ne on molemmat, että kun on hyvä opettaja, niin kyllähän se 
selviää vaikka ois huono materiaali, mutta sitten tehdään kauheasti töitä, että 
sikäli ettei se opettajaparka ihan näänny. Tässä viime yönä puolen yön aikaan 
opetusmateriaalia laadittuani niin…

H:... Jos ajattelet itseäsi, niin kumpi mielestäsi aineenhallinta vai 
opetusmenetelmien hyvä hallinta on tärkeämpää oppimistulosten kannalta tai 
itsellesi opettajana, vai eikö kumpikaan tai molemmat?
AINEOPE 16: On ne molemmat hirmusen tärkeitä.  Kyllä aineenhallinta on 
tietysti hirmusen tärkee asia, etenkin yläasteella. Mutta toisaalta sitten 
menetelmät tietysti taas se, millä oppilaat saahaan oppimaan paremmin 
riippumatta siitä, et hallitseeko sitä aineistoo vai ei. Et molemmat on siinä 
mielessä, varmastikin oppijan oppimisen ne menetelmät tietysti saattaa olla 
tärkee, mutta en osaa sanoo, minä kyllä itteeni pitäsin, että ne on molemmat kyllä 
yhtä lailla, on se aineen hallitseminenkin kyllä.

H: Kumman näette tärkeämpänä opetustyössä hyvän aineenhallinnan vai 
monipuolisten opetusmenetelmien hallinnan? 
LUOPE 20: Molemmat, jos hallitsee jonkin alan hyvin, niin silloin saa oppilaatkin 
temmattua mukaan, jos taas ei hallitse sitä alaa, niin vaikka hallitsis 
opetusmenetelmät, niin on hyvin vaikeaa temmata oppilaita mukaan. 

Näiden sitaattien pohjalta voi tehdä sen johtopäätöksen, että opettajien mo-
tivaatio opettamiseen voi syntyä myös oppisisällöistä, jos ne on innostavas-
ti esitetty. Toisaalta tämän kategorian opettajien käsityksiä voisi tulkita 
myös niin, että kiinnostavat sisällöt voivat innostaa opettajaa uusien ope-
tusmenetelmien käyttöönottoon.
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Kun kvalitatiivisen aineiston pohjalta tarkastellaan opettajien käsitysten ja-
kautumista Näkemyksiä opetustyöstä -osan suhteen, on syytä korostaa, et-
tä tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Aineiston koko ei ole riittävän suuri 
tilastollisesti luotettavaan tarkasteluun. 

Kategoria A:han luokittuivat niiden opettajien käsitykset, joiden mukaan 
aineenhallinta on tärkeintä opetuksessa. Kategoria B:ssä taas korostuvat 
opettajan pedagogiset taidot, ja kategoria C:hen luokittuivat ne käsitykset, 
joiden mukaan sekä aineenhallinta että pedagogiset taidot ovat yhtä tärkei-
tä (taulukko 13). 

TAULUKKO 13. Opettajien käsitysten jakautuminen kolmeen eri kategoriaan 
suhteessa aineenhallintaan ja pedagogisten taitojen merkitykseen opetuksessa.

Aineenhallintaa 
korostava (kat. A)

Pedagogisia taitoja 
korostava (kat. B)

Sekä aineenhallintaa että 
ped. taitoja korostava (kat. C)

Aineenopettajat 4 3 4

Luokanopettajat 5 5 2

YHTEENSÄ 9 8 6

Opettajien ja eri opettajaryhmienkin käsitykset jakautuivat melko tasaises-
ti eri kategorioiden kesken. Tulos on yllättävä, koska olisi voinut olettaa ai-
neenopettajien painottavan luokanopettajia enemmän aineenhallinnan mer-
kitystä. Tämän osan tarkastelu myös kvalitatiivisen aineiston pohjalta toi 
jonkin verran lisätietoa siitä, millä perusteella opettajat kokevat joko ai-
neenhallinnan tai pedagogisten taitojen hallinnan merkityksen niin tärkeäk-
si opetuksen kannalta. Toinen tärkeä asia, minkä kvalitatiivisen aineiston 
analyysi toi esiin verrattuna tilastollisin menetelmin saatuun faktoriratkai-
suun oli se, ettei 23 haastatellusta löytynyt yhtään opettajaa, joka haastatte-
lutilanteessa ei olisi pitänyt joko ainakin aineen- tai pedagogiikan hallintaa 
tärkeänä opetustyössä. Tämä asettaa faktoriratkaisun neljännen faktorin 
(Muut tekijät) kyseenalaiseksi.

5.1.2 Käsityksiä oppimateriaaleista 

Tässä luvussa selvitetään opettajien käsityksiä siitä, millainen heidän mie-
lestään on hyvä oppimateriaali. Mitä ominaisuuksia he hyvässä oppimate-
riaalissa arvostavat? 
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Rotatoidussa kahden faktorin ratkaisussa riittävyystarkastelu osoitti, että 
muuttujat latautuivat selkeästi kahdelle eri faktorille, ja ne olivat tulkitta-
vissa sisältöjensä perusteella. Vertailuun otettiin mukaan kaikki .30 tai sitä 
suuremman latauksen saaneet muuttujat. Tällä perusteella muuttujat OPPI 
12 (Oppimateriaalin tule lähestyä opetettavaa aihetta induktiivisesti), OP-
PI 13 (Oppimateriaalin tulee lähestyä opetettavaa aihetta deduktiivisesti) 
ja OPPI 25 (Ennakkokäsitystehtävät ja testit ovat välttämättömiä oppima-
teriaaleissa) jätettiin pois jatkokäsittelystä. Kahta ensiksi mainittua väittä-
mää (OPPI 12 ja OPPI 13) opettajat eivät välttämättä ymmärtäneet. Ennak-
kokäsitystehtäviä ja testejä koskeva väittämä oli puolestaan laadittu niin 
ehdottomaksi, ettei se mitannut juuri mitään. Myös OPPI 10 (Oppimateri-
aalien aihepiirit tulee valita oppilaita kiinnostavista asioista) latautui lähes 
yhtä paljon molemmilla faktoreilla, joten sekin jätettiin pois jatkotarkaste-
lusta. Jättämällä pois nämä neljä muuttujaa saatiin tulkinnallisestikin mie-
lekkäämpi ratkaisu. Myös muuttujia OPPI 22 (Oppimateriaalissa tulee ol-
la runsaasi projektitöitä), OPPI 27 (Oppikirjat eivät saa olla liian laajoja) 
ja OPPI 30 (Oppimateriaalin tulee ennen kaikkea kehittää oppilaiden opis-
kelutaitoja) tulee tarkastella kriittisesti niiden alhaisen kommunaliteetin ta-
kia. Kuten jo edellä on todettu, alhainen kommunaliteetti merkitsee, että 
muuttujilla on vain vähän vaihtelua tai muuttujien mittaus ei ole reliaabe-
lia. Muut faktorien lukumäärään liittyvät nyrkkisäännöt tässä ratkaisussa 
kuitenkin toteutuivat. Kahden rotatoidun faktorin yhteinen selitysosuus oli 
35 % (taulukko 14).

TAULUKKO 14. Oppimateriaali -osan rotatoitujen faktoreiden ominaisarvot ja 
selitysosuudet muuttujien kokonaisvaihtelusta.

Faktori Ominaisarvo Selitysosuus %

F1 8.766 23.51

F2 3.176 11.20

Yhteensä 11.942 34,71

Ensimmäiselle faktorille (taulukko 15) latautuivat muuttujat, joissa yksise-
litteisesti kuvattiin oppilaissa kiinnostusta herättävä ja oppilaita motivoiva 
oppimateriaali hyväksi opetuksen kannalta. Nämä muuttujat edustivat käsi-
tystä, että hyvä oppimateriaali on rakennettu oppilaan näkökulmasta opis-
keluun innostavaksi. Niinpä faktori nimettiin tällä perusteella Innostava op-
pimateriaali -faktoriksi. Se selitti 24 % muuttujien yhteisvaihtelusta. 
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Alla olevissa taulukoissa (15-16) on myös esitetty kyselyaineiston eri muut-
tujien saamat keskiarvot ja -hajonnat.

TAULUKKO 15. Faktori 1: Innostava oppimateriaali.

Muuttuja Muuttujan sisältö ka s Lataus h 2

OPPI 19 Oppimateriaalin tulee 
kannustaa kokeellisuuteen.

4.26 .79 .833 .696

 OPPI 20 Oppimateriaalin tulee ohjata 
oppilaita tekemään 
tutkimuksia.

4.23 .84 .798 .642

OPPI 24 Oppimateriaalin tulee 
kannustaa monipuolisiin 
työtapoihin.

4.46 .75 .755 .588

OPPI 04 Oppimateriaalissa tulisi olla 
runsaasti valinnanvaraa 
eriyttämistä varten.

4.49 .77 .713 .511

OPPI 14 Oppimateriaalin tulee 
tarjota oppilaille uusia ja 
vaihtoehtoisia ajatus- ja 
ratkaisumalleja.

4.31 .77 .708 .506

      OPPI 
05

Oppimateriaalin tulee olla 
oppilaita motivoivaa.

4.76 .64 .691 .576

OPPI 21 Oppimateriaalin tulee 
voimakkaasti painottaa 
oppilaiden käsityskyvyn 
kehittämistä.

4.30 .80 .625 .398

OPPI 09 Oppimateriaalin sisällön 
tulee herättää oppilaissa 
mielipiteitä ja keskustelua.

4.47 .69 .611 .449

OPPI 29 Oppimateriaalien rakenteen 
tulee olla oppilaille havain-
nollinen.

4.35 .71 .575 .477

OPPI 16 Oppimateriaalin tulee 
tarjota opettajalle riittävästi 
vapautta opettaa omalla 
tyylillään.

4.54 .72 .562 .381
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Muuttuja Muuttujan sisältö ka s Lataus h 2

OPPI 01 Oppimateriaalin tulee antaa 
oppilaille mahdollisuus 
opiskella itsenäisesti.

4.26 .86 .560 .332

OPPI 02 Oppimateriaalin tulee 
sisältää paljon oppilaiden 
itsenäisesti ratkaistavia 
tehtäviä.

4.14 .82 . 551 .325

OPPI 31 Oppimateriaalin tulee 
sisältää runsaasti laaduk-
kaita tehtäviä.

4.38 .77 .548 .362

OPPI 03 Oppimateriaalin vaikeusta-
son tulisi vastata jokaisen 
oppilaan omaa tasoa.

3.96 1.13 .536 .304

OPPI 23 Oppimateriaalien tulee 
kannustaa yhteistoiminnalli-
seen oppimiseen.

3.80 .85 .491 .256

OPPI 11 Oppimateriaalin tulee sopia 
monenlaiseen ajankäyttöön.

4.32 .84 .453 .225

OPPI 22 Oppimateriaalissa tulee olla 
runsaasti projektitöitä.

3.32 .88 .357 .181

OPPI 30 Oppimateriaalin tulee ennen 
kaikkea kehittää oppilaiden 
opiskelutaitoja.

3.93 .87 .301 .115

Toiselle faktorille (taulukko 16) latautuivat muuttujat, joiden mukaan hyvä 
oppimateriaali on ennen kaikkea opettajalle hyvä työväline, joka helpottaa 
oppituntien suunnittelua ja jota on helppo käyttää opetuksessa. Tässä fak-
torissa opettajan työn helpottaminen nousi keskeiseksi hyvän oppimateri-
aalin kriteeriksi. Niinpä faktori nimettiinkin Opettajan työtä helpottava op-
pimateriaali -faktoriksi. Tämä selitti 11 % muuttujien yhteisvaihtelusta.
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TAULUKKO 16. Faktori 2: Opettajan työtä helpottava oppimateriaali.

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s Lataus h 2

OPPI 06 Oppimateriaalin tulee olla 
opettajalle vaivaton.

3.83 1.11 . 672 .495

OPPI 17 Oppimateriaalin tulee tukea 
opettajaa ja tehdä opetta-
minen helpoksi.

4.03 .99 .653 .520

OPPI 26 Tehtävien tulee olla 
oppilaille yksiselitteisiä ja 
riittävän helppoja.

3.11 1.10 .596 .356

OPPI 08 Oppimateriaalissa opetetta-
vat aiheet tulee olla 
suunniteltu juuri oppituntien 
pituisiksi.

2.46 1.13 .536 .287

OPPI 15 Oppimateriaalin tulee 
tarjota selkeästi tarvittavat 
säännöt ja kaavat.

3.85 1.11 .520 .278

OPPI 07 Oppimateriaaliin tulee aina 
liittyä selkeät opettajan 
materiaalit.

4.28 1.01 .512 .347

OPPI 28 Oppimateriaalien tulee olla 
käytännönläheisiä.

3.99 .87 . 460 .344

OPPI 27 Oppikirjat eivät saa olla liian 
laajoja.

3.34 1.25 . 404 .169

OPPI 18 Oppimateriaaliin tulee liittyä 
paljon opetusta helpottavaa 
oheismateriaalia.

4.13 .83 .400 .291

Edellä esitettyjen keskiarvojen ja -hajontojen avulla voidaan tehdä johto-
päätöksiä siitä, mitä oppimateriaalien sisällöllisiä tekijöitä ja missä määrin 
opettajat pitivät tärkeinä (taulukot 15 ja 16).  
Opettajien käsitykset hyvästä oppimateriaalista painottuivat näiden muut-
tujien keskiarvojen osalta asteikon yläpäähän. Tämä on tulkittavissa niin, 
että hyvässä oppimateriaalissa pitää olla yhdistettynä paljon kyselyssä lue-
teltuja ominaisuuksia. Kaikkein suurimpaan keskiarvoon (ka 4.76) ylsi 
muuttuja OPPI 05 (Oppimateriaalin tulee olla oppilaita motivoivaa). Op-
pimisen kannalta onkin ehdottoman tärkeää, että opiskeltava asia on oppi-
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laita kiinnostava, joten tämä tulos ei ollut mitenkään yllättävä. Tässä asias-
sa opettajat olivat myös kaikkein yksimielisimpiä, sillä keskihajonta oli 
kaikista muuttujista pienin, vain .64.

Kaikki kyselytutkimuksessa esille nousseista 10 tärkeimmästä oppimateri-
aalien sisällöllisestä ominaisuudesta liittyivät selkeästi oppimateriaalien 
innostavuuteen. Oppimateriaalien tulee opettajien mielestä olla erityisesti 
oppilaita kiinnostavia, motivoivia ja riittävän havainnollisia. Myös eriyttä-
miseen ja oppilaiden käsityskyvyn sekä ajatusmallien kehittämiseen hyvän 
oppimateriaalin tulisi tarjota mahdollisuuksia. Eriyttämismahdollisuuksien 
merkityksen tärkeydestä (OPPI 04: ka 4.49) oppimateriaaleissa oltiin myös 
melko yksimielisiä (s = .77).

Selkeät opettajan materiaalit (OPPI 07) olivat luokanopettajien mielestä 
tärkeä osa hyvää oppimateriaaliratkaisua (ka 4.28; s = 1.01). Tämä olikin 
vastaajien mielestä opetustyötä helpottavista tekijöitä ylivoimaisesti tär-
kein asia. Se lienee ymmärrettävää, koska nykyisiin suomalaisiin – varsin-
kin ala-asteen – oppimateriaaleihin liittyy lähes poikkeuksetta hyvinkin pe-
rusteelliset opettajan materiaalit. Opettajat ovat siten tottuneet vaatimaan ja 
käyttämään opettajan materiaaleja sekä etsimään niistä lisäideoita ja erilai-
sia toteuttamisvaihtoehtoja omille oppitunneilleen.

Opettajat pitivät hyvän oppimateriaalin ominaisuutena myös sitä, että se 
kannustaa kokeellisuuteen (OPPI  19: ka 4.26; s = .79), tutkimusten teke-
miseen (OPPI 20: ka 4.23, s  = .84) ja itsenäiseen opiskeluun (OPPI 01: ka 
4.26, s  = .86). Näiden muuttujien osalta sekä keskiarvot että hajonnat oli-
vat hyvin lähellä toisiaan. Tältä osin voisi tehdä myös sen johtopäätöksen, 
että opettajat odottavat oppimateriaalien tukevan erilaisten opetusmenetel-
mien käyttöä. Opettajilla oli suhteellisen yhtenäinen käsitys siitä, että oppi-
materiaalit eivät saa liiaksi sitoa johonkin tiettyyn opetusmenetelmään ja 
niiden tulee soveltua monenlaiseen ajankäyttöön (OPPI 11: ka 4.32, s = .84 
ja OPPI  24; ka 4.46, s = .75).

Opettajat eivät kuitenkaan pitäneet selkeitä opettajan materiaaleja lukuun-
ottamatta muita opettajan työtä helpottavia tekijöitä kovin tärkeinä. Esi-
merkiksi seuraavat opettajan työtä helpottavat oppimateriaalien sisällölliset 
tekijät eivät saaneet kovin suuria keskiarvoja: tehtävien tulee olla oppilail-
le yksiselitteisiä, oppikirjat eivät saa olla liian laajoja, oppimateriaalin tulee 
olla opettajalle vaivaton, oppimateriaalin tulee tarjota selkeästi tarvittavat 
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säännöt ja kaavat, oppimateriaalin tulee olla käytännönläheistä, oppimate-
riaalin tulee tukea opettajaa ja tehdä opettaminen helpoksi tai oppimateri-
aaliin tulee liittyä paljon opetusta helpottavaa oheismateriaalia. Mennyttä 
näyttää olevan myös se aika, jolloin oppikirjojen aukeamat suunniteltiin 
juuri oppituntien pituisiksi. Ainakaan tämän tutkimuksen tulosten perus-
teella opettajat eivät sellaista enää toivo.

Näyttääkin siltä, että opettajat arvostavat ennen kaikkea sellaisia oppimate-
riaaleja, jotka innostavat oppilaita ja antavat opettajille mahdollisuuden va-
paasti ja monipuolisesti käyttää niin opettajajohtoisia, oppilaskeskeisiä 
kuin oppimaan oppimisen taitoja kehittäviä opetusmenetelmiä. Hyvän op-
pimateriaalin on kannustettava opettajaa monipuolisiin opetusmenetelmiin 
sitomatta häntä liiaksi mihinkään tiettyyn metodiin. Tämä ei kuitenkaan 
ole ristiriidassa sen kanssa, että hyvä oppimateriaali myös helpottaa opetta-
jan työtä. Ainakin opettajat toivovat, että opettajan materiaalit olisivat ta-
sokkaita ja että ne sisältäisivät riittävästi materiaalia oppituntien suunnitte-
lun helpottamiseksi. Tuloksista nousi myös selvästi esiin opettajien tarve 
löytää uusista oppimateriaaleista innostusta ja virikkeitä opetustyöhön.

Opettajien käsityksiä hyvästä oppimateriaalista kvalitatiivisten 
tutkimustulosten valossa

Koska opettajien käsitykset hyvästä oppimateriaalista ovat keskeistä koko 
tutkittavan ilmiön ja tutkimusongelmien kannalta, haluttiin vielä teema-
haastattelun avulla saada syvempi käsitys asiasta. Sen avulla oli mahdollis-
ta syventää faktorianalyysistä saatuja tuloksia ja tutkia kvalitatiivisestikin 
opettajien käsityksiä hyvästä oppimateriaalista. Opettajilta kysyttiin heidän 
käsitystään siitä, millainen on hyvä oppimateriaali. Luokittelu ei ollut aivan 
yksiselitteistä, koska 20 kaikista 23 haastatellusta mainitsi hyvän oppima-
teriaalin tärkeimmäksi ominaisuudeksi joko sen selkeyden tai sen tarjo-
amat hyvät opetuksen eriyttämismahdollisuudet. Yleensä näitä molempia 
ominaisuuksia pidettiin yhtä tärkeinä. Käsitykset hyvästä oppimateriaalista 
erosivatkin selvimmin oppimateriaalin vaativuuden suhteen. Niinpä luokit-
telussa päädyttiin lopulta kahteen pääkategoriaan.

Aineistosta nousi seuraavat kaksi hyvään oppimateriaaliin liittyvää käsitys-
kategoriaa:

A. Oppimateriaalin tulee olla riittävän haasteellinen oppilaalle.
B. Oppimateriaalin on oltava riittävän helppo opettajalle ja oppilaalle.
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Kategoria A. 
Oppimateriaalin pitää olla riittävän haasteellinen oppilaalle

Kategoriaan A luokittelemissani opettajien käsityksissä korostettiin oppi-
materiaalin haasteellisuuden merkitystä oppilaille. Oppimateriaalin tuli ol-
la riittävän laaja kuitenkin niin, että laajuus ei saanut häiritä rakenteen sel-
keyttä. Myös oppimateriaalin tarjoamia eriyttämismahdollisuuksia koros-
tettiin. Erona kategoriaan B oli se, että tässä kategoriassa oltiin enemmän 
huolissaan lahjakkaiden oppilaiden oppimisesta. Myös oppimateriaalien 
innostavuus ja uudenlaisten lähestymistapojen tärkeys korostui kategorian 
A käsityksissä. Oppimateriaalien tarjoamia mahdollisuuksia oppilaskes-
keisten opetusmenetelmien käyttöön pidettiin tärkeinä muutamissa tähän 
kategoriaan luokittelemissani vastauksissa.

H: Millainen on hyvä oppimateriaali?
LUOPE 6: Semmoine, joka pistää ajattelemaan ja tukee sitä oppimisprosessia ja 
jollakin tavalla haasteellinen myös.

H… niin millainen on hyvä oppimateriaali? 
AINEOPE 7: Sitä ei ole varmaan tehty vielä.
… se vois olla ehkä jotain semmosta, mikä päivitetään päivittäin... Ehkä 
oppimateriaalitkin pitäisi olla silleen pääte, mikä päivitetään päivittäin. Siellä on 
uutta fi ksua tietoa koko ajan, mutta on myös sitä vanhaa tuttua ja turvallista ja 
sitä pitää olla runsaasti sitä tietoa. Sen pitää  myöskin olla selvästi esitetty, ettei 
heikkojen oppilaiden tarvitse etsiä hirveästä tietomäärästä sitä tärkeää asiaa. 
Mutta näitä fi ksuja ajatellen pitää olla kauheesti tietoa, että niillä on, et  voi myös 
kehittyä ja kehittää sitä. 

H: Minkälaista on hyvä oppimateriaali?
ALKUOPE 3: Hyvä oppimateriaali on selkeä; se on värikäs, siinä on 
perusmateriaali kaikille, sitten siinä on lisämateriaalia, ajatellaan nyt vaikka 
matematiikkaa ja yhtä aukeamaa, niin siinä on se perusmateriaali kaikille, sitten 
siinä ei oo hirveesti kaiken maailman lisämateriaalia kaikkia rimpromppuja ja 
tämmösiä lisävihkoja ja sun muita, kyllä siinä joku vois olla. Sitten muutenkin 
oppikirjoissa niin sen pitää olla kiinnostava elikkä postmodernin ihmisen 
täänhetkinen kiinnostavuus on tään kuvakäsittelyn takia sellanen, että siinä on 
värikuvia, mutta niitten ei tarvii olla mahollisimman isoja ja vähän tekstiä, … 
selkeästi esitettynä, mutta siinä saa olla vähän vaikeita sanoja, ei sen tarvii olla 
sellasta yksinkertasta kieltä kuitenkaan, mutta samassa pitää olla vaikeempaa, 
koska minä ajattelen sen niin, mutta se riippuu paljon luokasta ja oppilaasta, 
mutta se kirja eriyttää samalla, että se mälli kaverikin löytää siitä samasta 
kirjasta koska siinä on vähän vaikeempaa ja sit se vähän heikompi löytää sen 
olennaisen perustiedon, pitää olla kiinnostava….
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Näissä opettajien sitaateissa painottuu siten oppilaan ajattelutaitojen kehit-
tämisen ja oppimateriaalin haasteellisuuden lisäksi oppimateriaalin ajan-
kohtaisuus ja sen tarjoamat eriyttämismahdollisuudet.

Kategoria B. 
Oppimateriaalin on oltava riittävän helppo opettajalle ja oppilaalle

Tähän kategoriaan luokittelin opettajien käsitykset, jotka korostivat kate-
gorian A käsityksiä enemmän sitä, että oppimateriaalit ovat myös opettaji-
en työvälineitä. Siksi pidettiin tärkeänä myös oppimateriaalin helppokäyt-
töisyyttä ja opettajan materiaalien monipuolisuutta ja hyvää tasoa. Varsin-
kin luokanopettajat arvostivat erityisesti hyviä ja selkeitä opettajan materi-
aaleja. Ne olivat joidenkin aineiden osalta monelle opettajalle jopa oppima-
teriaalin tärkein valintaperuste. Tämän kategorian vastausten mukaan oppi-
materiaalin pitää tukea erityisesti heikompien oppilaiden oppimista. Erityi-
sesti painotettiin sitä, ettei ainakaan itse oppikirja saanut olla liian laaja ja 
perusasioiden piti erottua selkeästi.

LUOPE 10: Hyvä oppimateriaali? … Sen pitäs olla opettajalle  kuitenkin suhtkoht 
helppo käyttää elikkä se, kun luokanopettajakin kumminki opettaa monta ainetta, 
että sen pitäis olla sen materiaalin, mikä on käytössä, niin sen pitäis olla 
mahollisemman selkee ja yksinkertainen käyttää ja se, että mitä siellä sitten on 
semmosta materiaalia, minkä oppilaalle voi antaa, aika yksselitteistä, että 
opettajalla ei sit mee aikaa niitten materiaalien suomentamiseen niille.
… Välillä tuntuu siltä, että kun ajattelee sen, että kuinka paljon on nykyään noita 
tiedon, mistä tietoo tulee, että jo tuo liikkumaton kuva, mitä se oppilaalle nykyään 
edustaa, että tuntuu välillä, että niinku oppikirjan kuvat, että onko ne oppilaalle 
hirvittävän tärkeitä…. Ne joutuu miettimään sitä kuvan merkitystä ihan erilailla 
kuin että se on valmiina jo siellä kirjassa ja se on siellä missä on, niin oppilaat 
toteaa, katopa tuossa on kuva. 

H: Millainen on hyvä oppimateriaali?
AINEOPE 22: Kyllä sen pitäis tavallaan olla oppilaslähtöinen, että se olis 
oppilaalle selkeä, nyt monissa oppikirjoissa on paljon materiaalia, mutta ei edes 
sisällysluettelokaan tahdo aueta oppilaalle, että mitä se tarkoittaa. Sellaiset 
perustiedot kyllä pitäis löytää, että jos oppilas tarvitsee jotakin, niin hän tietää. 
mistä ne löytää, ettei ne ole vain siellä kirjan lopussa tiivistettynä…ja sitten 
kuvitus on joskus liian värikäs, että se asia tahtoo hukkua sinne sekaan, eli ehkä 
sen perustiedon sais keskittää selvemmin ja sitten tätä muuta materiaalia vois 
esittää vähän värikkäämmin. Mutta sittenhän ovat nämä opetussuunnitelmat, 
joista valtakunnallinen on vähän vielä sekaisin ja siihen tarvittaisiin selkeyttä niin 
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kuin aikoinaan oli, että mitä milläkin vuosiluokalla käydään läpi, niin kyllä 
semmoista eheytystä tarvittaisiin.

Tämä oppimateriaalien käytön helppouden huomioiminen on haasteellista 
myös kustantajan näkökulmasta, koska kovin riisuttu oppikirja – vaikka 
siinä opetettavat perusasiat olisikin selkeästi esitetty – ei välttämättä oppi-
mistulosten kannalta ole paras vaihtoehto. Esimerkiksi lahjakkaille oppi-
laille niukka materiaali ei useinkaan tarjoa riittävästi haasteita.
 
Kun kvalitatiivisen aineiston pohjalta tarkastellaan opettajien käsityksiä 
hyvästä oppimateriaalista, on syytä muistaa, että tulokset ovat vain suun-
taa-antavia. Aineiston koko ei tässäkään yhteydessä ole riittävän suuri ti-
lastollisesti luotettavaan tarkasteluun. 

Kategoria A:han luokieltiin ne käsitykset, joiden mukaan hyvän oppimate-
riaalin tulee tarjota oppilaille haasteita ja ottaa huomioon myös lahjakkaat 
oppilaat. Kategoria B:ssä taas korostuivat opettajan materiaalin merkitys ja 
oppikirjojen helppous (taulukko 17). Oppikirjat eivät saaneet olla liian laa-
joja ja ne oli parempi rakentaa vähemmän haasteellisiksi mieluummin hei-
kompien kuin lahjakkaiden oppilaiden edellytysten mukaan.

TAULUKKO 17. Opettajien käsitysten jakautuminen kahteen eri kategoriaan 
hyvän oppimateriaalin ominaisuuksien osalta.

Haasteellisuutta 
korostava (kat. A)

Helpoutta korostava 
(kat. B)

Aineenopettajat 5 6

Luokanopettajat 6 6

Yhteensä 11 12

  
Tämän osa-alueen luokittelu ei ollut kovin yksiselitteistä, sillä hyvältä op-
pimateriaalilta vaadittiin monia ominaisuuksia, joista jotkin olivat jopa hie-
man ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi oppikirjan piti olla eriyttävä, mut-
ta siinä ei saanut olla liikaa tekstiä. Kuitenkin opettajien käsitykset jakau-
tuivat tasan molempien kategorioiden – Oppimateriaalien tulee tarjota 
haasteita (kat. A) ja Oppimateriaalin tulee olla helposti opetettavaa (kat. B) 
– osalta. Määrällisiä eroja ei ollut myöskään aineenopettajien ja luokan-
opettajien välillä.
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Kun vielä tarkastellaan sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineiston 
tuloksia yhdessä, havaitaan, että aineistosta nousi selkeästi viisi hyvän op-
pimateriaalin ominaisuutta. Hyvän oppimateriaalin pitää ainakin

– olla selkeä,
– innostaa ja motivoida, 
– auttaa riittävästi eriyttämisessä,
– tukea monipuolisesti erilaisten opetusmenetelmien käyttöä ja
– helpottaa opettajan työtä (hyvät opettajan oppaat).

Haastatteluaineistosta nousi kvantitatiivista aineistoa selkeämmin esiin ky-
symys oppikirjan laajuudesta ja vaikeustasosta. Sen perusteella lopulta myös 
kategoriat laadittiin. Opettajilla on erilaisia käsityksiä siitä, miten paljon 
tekstiä ja minkä tasoista sen pitäisi olla. Mielipiteet eroavat myös sen suh-
teen, miten heikommat ja lahjakkaammat oppilaat tulisi ottaa niissä huomi-
oon. Eriyttämisen tärkeydestä oltiin sitä vastoin hyvinkin yksimielisiä mo-
lemmissa aineistoissa. Tosin haastatteluaineistosta kävi ilmi, että eriyttämi-
nen koettiin haasteelliseksi pääsääntöisesti vain heikompien oppilaiden osal-
ta. Huoli lahjakkaille suunnatusta eriyttävästä oppimateriaalista ei ollut niin 
suuri kuin heikoille tarjottavasta materiaalista. Haastatteluaineistosta nousi 
voimakkaasti esiin myös tasokkaan ja selkeän opettajan materiaalin merki-
tys hyvän oppimateriaalikokonaisuuden kannalta. Erityisesti luokanopetta-
jat korostivat asian merkitystä jopa oppimateriaalivalintojen kannalta, mikä 
onkin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon luokanopettajien opetettavien 
oppiaineiden suuren määrän. Opettajat etsivät opettajan materiaalista tukea 
ja helpotusta työlleen mutta myös ideoita asioiden uusiksi käsittelytavoiksi 
sekä taustatietoa asiasisällöistä ja erilaisista pedagogisista ratkaisuista.

Kun verrataan faktorianalyysissa saatua kahden faktorin ratkaisua kvalita-
tiivisen aineiston pohjalta saatuun kahden kategorian ratkaisuun, voidaan 
tuloksista löytää sekä yhteisiä että myös ratkaisuja erottavia tekijöitä. Kun 
tarkastellaan innostavan oppimateriaalin muuttujien (faktori 1) sisältöjä ja 
kategoria A:n (oppimateriaalin pitää olla riittävän haasteellinen oppilaalle) 
opettajien käsityksiä keskenään, voidaan niissäkin havaita sekä yhtäläi-
syyttä että eroja. Molemmissa ratkaisuissa pidettiin tärkeänä, että oppima-
teriaali on oppilaita innostava ja opiskelua kaikin tavoin motivoiva. Myös 
oppimateriaalin tuomat uudet näkökulmat ja ideat opetukseen opetusmene-
telmienkin osalta nousivat molemmista aineistoista esiin. Sen sijaan vain 
haastatteluissa tuli ilmi oppikirjan sopivan laajuuden ja haasteellisuuden 
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merkitys. Vaikka näissä eri menetelmin saaduissa tuloksissa onkin eroavai-
suuksia, voidaan kuitenkin todeta, että sekä innostavan oppimateriaalin 
muuttujat että kategoria A:n opettajien käsitykset kuvaavat yleisesti oppi-
laskeskeisyyden tärkeyttä hyvästä oppimateriaalista puhuttaessa.

Opettajan työtä helpottavan oppimateriaalin muuttujia (faktori 2) ja katego-
ria B:n (oppimateriaalin pitää olla oppilaalle riittävän helppo) opettajien 
käsityksistä on myös löydettävissä toisiaan tukevia tuloksia. Yhteistä niille 
oli erityisesti se, että oppimateriaalin keskeiseksi tehtäväksi koettiin opet-
tajan työn helpottaminen. Erityisesti luokanopettajat korostivat opettajan 
materiaalin merkitystä. Myös oppikirjan selkeyttä pidettiin tärkeänä. Haas-
tatteluaineistosta tuli voimakkaasti esiin käsitys, ettei oppikirjan sisältö 
saanut olla laaja, vaan sen piti tukea perusasioiden oppimista. Näiden käsi-
tysten mukaan oppimateriaali tuli sisällöltään ja tekstin vaikeustasoltaan 
rakentaa korkeintaan keskitason ja mieluummin ehkä vielä heikompien op-
pilaiden tason mukaan. Faktori 2:n ja kategoria B:n käsityksiä yhdistää tie-
tynlainen opettajakeskeisyys vastakohtana oppilaskeskeisille oppimateri-
aaleille. On kuitenkin muistettava, että jaottelut ovat enemmän tai vähem-
män karkeita, eivätkä etenkään haastatteluaineiston käsitykset ja kategoriat 
olleet aina kovin yksiselitteisiä. Opettajien käsityksiä hyvästä oppimateri-
aalista on kuitenkin tarkasteltu useasta eri näkökulmasta ja saadut tutki-
mustulokset antavat kuvan ilmiön monitahoisuudesta. Hyvän oppimateri-
aalin kriteereiden tutkiminen on tärkeää myös siinä mielessä, että opetuk-
sessa käytetyllä oppimateriaalilla oli esimerkiksi Niemen (2004, 190) ma-
tematiikan oppimistulosten arviointiin liittyneen tutkimuksen tulosten mu-
kaan selvä yhteys oppimistuloksiin. Tämä johtui ainakin osittain siitä, että 
oppikirjalla oli matematiikan opetuksessa keskeinen asema.

5.1.3 Käsityksiä opetusmenetelmistä 

Tässä luvussa selvitetään opettajien käsityksiä heidän käyttämistään ope-
tusmenetelmistä. Kyselyssä opettajilta pyydettiin arviota siitä, miten usein 
he käyttävät eri opetusmenetelmiä oppitunneillaan. Tässä tutkimuksen 
osassa päädyttiin kolmen faktorin ratkaisuun, koska riittävyystarkastelu 
osoitti, että muuttujat latautuivat selkeästi kolmelle eri faktorille, ja faktorit 
olivat yksiselitteisiä myös sisältöjensä perusteella. Vertailuun otettiin mu-
kaan kaikki .33 tai sitä suuremman latauksen saaneet muuttujat. Faktorien 
lukumäärään liittyvät kriteerit toteutuivat, sillä kolmen rotatoidun faktorin 
yhteinen selitysosuus oli 36 % (taulukko 18).
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TAULUKKO 18. Opetusmenetelmät -osan rotatoitujen faktoreiden ominaisarvot ja 
selitysosuudet muuttujien kokonaisvaihtelusta.

Faktori Ominaisarvo Selitysosuus %

F1 5.386 16.39

F2 2.608 10.09

F3 1.655 9.50

Yhteensä 9.649 35.98

Ensimmäiselle faktorille latautuivat muuttujat, jotka yksiselitteisesti kuva-
sivat oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä. Niinpä tämä faktori nimettiin 
Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät -faktoriksi (taulukko 19). Se selitti 16 
% muuttujien yhteisvaihtelusta. Varsinkin väittelyä koskevan muuttujan 
(MEN 14) kommunaliteetti oli poikkeuksellisen pieni (.13), joten faktori 
selittää vain pienen osan muuttujan vaihtelusta tai sen mittaus ei ole ollut 
reliaabelia. Vaihtelu on siis ollut suurelta osin satunnaisvaihtelua ja tämän 
takia muuttujaa on syytä tarkastella erityisen kriittisesti. Väittely -muuttu-
jan lataus oli myös muita pienempi. Lisäksi ryhmätöitä (MEN 04) ja sug-
gestopediaa (MEN 20) koskevien muuttujien kommunaliteetit olivat suh-
teellisen vaatimattomia (alle .20). 

TAULUKKO 19. Faktori 1: Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät.

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s lataus h2

MEN 22 Näytelmiä 2.51 1.12 .728 .545

MEN 16 Prosessikirjoittamista 2.43 1.09 .665 .557

MEN 10 Oppilaiden esityksiä 3.36 .86 .620 .437

MEN 21 Rentoutusta 1.99 .97 .616 .461

MEN 11 Roolileikkejä 2.37 1.00 .605 .370

MEN 03 Projektityöskentelyä 2.99 .92 .561 .388

MEN 05 Opintokäyntejä koulun 
ulkopuolelle

2.49 .94 .472 .238

MEN 15 Kyselyyn harjaannuttamista 2.90 .93 .390 .265

MEN 20 Suggestopediaa 1.39 .73 .384 .184

MEN 04 Ryhmätöitä 3.38 .88 .357 .182

MEN 14 Väittelyä 2.59 .81 .328 .134
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Toiselle faktorille latautui sellaisia muuttujia, joiden mukaan opettajat 
käyttäisivät opetuksessaan useimmin oppimaan oppimista edistäviä ope-
tusmenetelmiä (taulukko 20). Ne voisi yhtä hyvin pitää oppilaskeskeisiin 
kuuluvina, mutta niissä korostuu myös ongelmanratkaisutaitojen ja käsit-
teiden omaksumiseen liittyvien taitojen opettaminen. Näitä menetelmiä 
käyttävät opettajat näyttäisivät panostavan erityisesti oppilaan oppimaan 
oppimisen taitoihin ja he pyrkivät opetuksessaan edistämään juuri oppilai-
den ajattelutaitojen ja käsitteiden ymmärtämisen kehittymistä. Tällä perus-
teella muuttujien edustamat opetusmenetelmät määritellään oppimaan op-
pimista tukeviksi. Niinpä faktori nimettiinkin Oppimaan oppimista tukevat 
opetusmenetelmät -faktoriksi. Tämä selitti 10 % muuttujien yhteisvaihte-
lusta. Tässä käsitekarttatekniikkaa koskevan muuttujan (MEN 17) kommu-
naliteetti oli suhteellisen alhainen, vain .187.

TAULUKKO 20. Faktori 2: Oppimaan oppimista tukevat opetusmenetelmät.

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s Lataus h 2

MEN 18 Luovan ongelmanratkaisun 
menetelmiä

2.92 .96 .733 .612

MEN 19 Käsitteen omaksumisen 
menetelmiä

2.87 1.05 .722 .552

MEN 17 Yhteistoiminnallisen 
oppimisen menetelmiä

2.87 1.02 .515 .474

MEN 12 Ennakkojäsentäjiä 2.02 .91 .497 .268

MEN 13 Käsitekarttatekniikkaa 2.46 1.01 .389 .187

Kolmannelle faktorille latautuivat muuttujat, jotka kuvasivat melko perin-
teisiä, lähinnä opettajajohtoisia opetusmenetelmiä (taulukko 21). Faktori 
nimettiinkin tällä perusteella Opettajakeskeiset opetusmenetelmät  -fakto-
riksi. Se selitti myös lähes 10 % muuttujien yhteisvaihtelusta.
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TAULUKKO 21. Faktori 3: Opettajakeskeiset opetusmenetelmät.

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s Lataus h 2

MEN 08 Opettajan kyselyä 3.64 .96 .778 .624

MEN 06 Oppilaat tekevät tehtäviä 
itsenäisesti

3.96 .96 .612 .378

MEN 01 Opettajan kerronta 3.87 .83 .599 .370

MEN 09 Yhteistä harjoitusta 3.68 .91 . 555 .327

MEN 07 Oppilaat tekevät tehtäviä 
pareittain

4.02 .87 .366 .135

MEN 02 Yhteistä keskustelua 3.96 .87 . 350 .225

Muuttuja Oppilaat tekevät tehtäviä pareittain (MEN 07) latautui muita hei-
kommin tälle faktorille (.366) ja erityisesti sen kommunaliteetti oli alhai-
nen ( .135). Kun tarkastellaan opetusmenetelmiä, on huomattava, että tu-
lokset perustuvat opettajien omiin käsityksiin käyttämistään menetelmistä 
ja voivat siten olla ristiriidassa todellisessa elämässä tapahtuvan opetuksen 
kanssa. Kyselyyn vastanneet opettajat eivät välttämättä ole ymmärtäneet 
opetusmenetelmiä koskevia käsitteitä samalla tavalla kuin ne teoriassa 
määritellään. Mikäli tutkimuksessa olisi ollut mahdollisuus observoida 
opetustapahtumia, tutkimustulokset opetusmenetelmistä olisivat olleet luo-
tettavampia. Kun kuitenkin tätä kolmen faktorin ratkaisua verrataan teoria-
taustassa esitettyyn Koskenniemen (1979) opetusmenetelmien luokitteluun 
(opettajakeskeiset, oppilaskeskeiset ja yhteistoiminnalliset), voidaan havai-
ta yhtäläisyyttä opettajakeskeisissä ja oppilaskeskeisissä opetusmenetel-
missä. Tosin tässä tutkimuksessa on lueteltu useita sellaisia oppilaskeskei-
siä opetusmenetelmiä, joita ei Koskenniemen luokittelussa ole mainittu. 

Suurin ero on Koskenniemen luettelemien yhteistoiminnallisten opetusme-
netelmien (opetuskeskustelu ja juhla) ja tässä tutkimuksessa esille noussei-
den oppimaan oppimista tukevien opetusmenetelmien välillä. Näistä fakto-
rille 2 latautuneista oppimaan oppimista tukevista opetusmenetelmistä voi-
si yhtä hyvin käyttää nimitystä ongelmanratkaisutaitoja kehittävät opetus-
menetelmät. Ne näyttävät poikkeuksetta olevan niitä menetelmiä, jotka liit-
tyvät erityisesti konstruktivistista oppimiskäsitystä tukeviin opetusmene-
telmiin. 
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Myös yhteistoiminnallisen oppimisen menetelmät kuuluvat luontevasti tä-
hän ryhmään, koska yhteistoiminnallisuus ja oppimisen sosiaaliset piirteet 
nähdään etenkin kognitiivisessa tutkimusperinteessä yksilön oppimisen 
taustatekijöinä ja välineinä (Tynjälä 1999, 149). Kaikki muut tämän fakto-
rin muuttujat (ennakkojäsentäjät, käsitekarttatekniikka, luovan ongelman-
ratkaisun menetelmät ja käsitteen omaksumisen menetelmät) mainitaan 
yleensä silloin, kun konstruktivistisen oppimiskäsityksen yhteydessä puhu-
taan käsitteiden muodostamisesta, ongelmalähtöisestä oppimisesta tai tut-
kivasta oppimisesta.

Opettajien omien käsitysten mukaan (keskiarvojen perusteella) yleisimmin 
käytetyt opetusmenetelmät ovat seuraavat: 

1. oppilaat tekevät tehtäviä pareittain  (ka 4.02)
2. yhteinen keskustelu  (ka 3.96)  
3. oppilaat tekevät tehtäviä itsenäisesti (ka 3.96)
4. opettajan kerronta  (ka 3.87)
5. yhteinen harjoitus  (ka 3.68)
6. opettajan kysely  (ka 3.64).

Perinteiset, opettajajohtoiset opetusmenetelmät ovat edelleen eniten käy-
tettyjä oppitunneilla suomalaisissa peruskouluissa. Kaikki edellä luetellut 
opetusmenetelmät ovat Koskenniemen (1979, 68) taksonomisen selvityk-
sen  perusteella opettajakeskeisiä opetusmuotoja. Tässä tutkimuksessa on 
tulkittu niin, että oppilaiden tehdessä tehtäviä pareittain tai itsenäisesti 
opettaja yleensä ohjaa ja valvoo harjoitusta. Vaikka oppilaiden välillä olisi 
auttamista tai avun saamista varten tilapäistä vuorovaikutusta, tehtävien te-
keminenkin täyttää Koskenniemen (1979, 68) mukaan kuitenkin opettaja-
keskeisten opetusmuotojen kriteerit. Tällä samalla perusteella – opettajan 
ohjauksessa ja johdolla – myös yhteinen keskustelu luokitellaan opettaja-
johtoisiin opetusmenetelmiin kuuluvaksi. Kaikki kuusi yllä lueteltua muut-
tujaa muodostavat faktorianalyysissa opettajajohtoisten opetusmenetelmi-
en faktorin. Tätä tutkimustulosta tukevat myös muut vastaavat opetusmene-
telmiä koskeneet tutkimustulokset, joiden mukaan suora opettajakeskeinen 
vaikuttaminen on edelleenkin yleisin vuorovaikutuksen muoto kouluissa ja 
itsenäinen istumatyö tyypillisin oppilaiden työskentelytapa (Koskenniemi 
1977, Leiwo 1987, Miettinen 1990, Shachar & Sharan 1995, Olkinuora 
1996, Sahlberg 1996). 
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Kolme seuraavaksi eniten käytettyä opetusmenetelmää keskiarvojen ja 
opettajien käsitysten perusteella ovat

7. ryhmätyöt (ka 3.38)
8. oppilaiden esitykset (ka 3.36)
9. projektityöskentely (ka 2.99).

Nämä kaikki kolme opetusmenetelmää kuuluvat oppilaskeskeisiin opetus-
menetelmiin ja samat kolme muuttujaa latautuivat myös faktorianalyysissa 
voimakkaimmin oppilaskeskeisten opetusmenetelmien faktoriin. Projekti-
työskentely on tässä tapauksessa luokiteltu oppilaskeskeisiin opetusmene-
telmiin, vaikka sitä voidaan pitää myös yhteistoiminnallisena opetusmene-
telmänä riippuen siitä, miten paljon opettaja jakaa vastuuta oppilaille. Muut 
oppilaskeskeiset työmuodot (näytelmät, opintokäynnit koulun ulkopuolel-
le, prosessikirjoittaminen, roolileikit, väittelyt, rentoutuminen ja suggesto-
pedia) eivät olleet ainakaan keskiarvojen perusteella tarkasteltuina juuri-
kaan opettajien suosiossa.

Kyselylomakkeen kohdassa Muut, jossa kysyttiin muita kuin jo valmiiksi 
lueteltuja opetusmenetelmiä, yhteensä 35 opettajaa 157 vastanneesta eli 22 
% nimesi vielä jonkin muun kuin valmiiksi nimetyn opetusmenetelmän. 
Neljä vastaajista nimesi laboroinnin ja kolme mainitsi tietokoneavusteisen 
opetuksen. Muita opettajien mainitsemia menetelmiä olivat seuraavat: pe-
dagoginen draama, videoiden ja videoneuvottelulaitteiden käyttö, pysäkki-
työskentely, assosiaatioharjoitukset, oppilas opettajana, asiantuntijoiden 
käyttö oppitunneilla, retket, itseilmaisu, teematyöskentely, NLP, leikki, ko-
keellinen työskentely, parikeskustelu, erilaiset ohjaamismenetelmät ja yk-
silöllinen neuropsykologinen kuntoutus. Opettajien käyttämä terminologia 
tältä osin oli sekavaa ja välttämättä vastaajien omat käsitykset opetusmene-
telmistä eivät aina vastanneet teorioiden esittämiä määritelmiä. Kun verra-
taan opettajien avoimiin kysymyksiin antamia vastauksia kyselylomak-
keessa valmiiksi lueteltuihin opetusmenetelmiin, voidaan kuitenkin todeta, 
että suurin osa yleisimmin käytetyistä opetusmenetelmistä oli jo valmiiksi 
kirjattu kyselylomakkeeseen. 
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Oppimaan oppimisen liittyvistä ongelmanratkaisutaitoja kehittävistä ope-
tusmenetelmistä suosituin oli luovan ongelmanratkaisun menetelmä (ka 
2.92) ja käsitteen omaksumisen menetelmä (ka 2.87). Myös yhteistoimin-
nallisen oppimisen menetelmä (ka 2.87) sai faktoriratkaisussa korkeimman 
latauksen juuri tällä faktorilla. Vaikka yhteistoiminnallisuus kuuluu teo-
reettisesti tarkasteltuna myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviin 
opetusmenetelmiin, sitä pidetään tässä tutkimuksessa oppimaan oppimisen 
taitoja kehittävien opetusmenetelmien faktoriin kuuluvana muuttujana. 
Muita tämän ryhmän opetusmenetelmiä, eli käsitekarttatekniikkaa ja en-
nakkojäsentäjiä, opettajat käyttivät omasta mielestään vähän.

Opetusmenetelmäkysymyksissä keskihajonnat vaihtelivat välillä 0.73–
1.12. Suurimmat hajonnat olivat näytelmissä (s = 1.12) ja prosessikirjoitta-
misessa (s = 1.09). Tämä voidaan ainakin osittain selittää vastaajien erilai-
sella opettajataustalla. Kyselyssä oli aineenopettajista mukana sekä äidin-
kielen opettajia että matemaattisten aineiden opettajia. Prosessikirjoittami-
nen ja näytelmät lienevät luontevia opetusmenetelmiä äidinkielen ja kirjal-
lisuuden oppitunneilla, mutta matematiikan tunneilla niitä on varmasti han-
kalampi soveltaa.  

Opettajat näyttävät olevan hyvin uskollisia omaksumilleen opetusmenetel-
mille, sillä vain reilut 4 % vastanneista oli viimeisen vuoden aikana ottanut 
käyttöön uuden opetusmenetelmän. Sen sijaan yli 53 % opettajista oli käyt-
tänyt pääsääntöisesti omaksumaansa työtapaa yli 6 vuotta ja 76 % vastaa-
jista 4 vuotta tai enemmän. Uusia opetusmenetelmiä opettajat toki haluaisi-
vat kokeilla lähitulevaisuudessa (taulukko 22).
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TAULUKKO 22. Kyselytutkimuksessa opettajien mainitsemia, itselle uusia 
opetusmenetelmiä, joita he ovat aikoneet kokeilla lähitulevaisuudessa.

Opetusmenetelmä Vastanneiden % 
 lukumäärä (n = 157) vastanneista

Yhteistoiminnallista oppimista 26 17
Suggestopediaa 20 13
Tietotekniikkaa tehokkaammin 17 11
Luovan ongelmanratkaisun menetelmiä 9 6
Roolileikkejä 9 6
Draamaa 8 5
Prosessikirjoittamista 8 5
Väittelyjä 8 5
Ennakkojäsentäjiä 7 4
Kokeellisen opiskelun lisäämistä 6 4
Käsitekarttatekniikkaa 6 4
Internetin käyttöä 5 3
Projektityöskentelyä 5 3
Rentoutusta 5 3
Käsitteen omaksumisen menetelmiä 4 3
Elaborointia 3 2
Enemmän opintokäyntejä 3 2
Etäopetusta 3 2
NLP-menetelmien sovelluksia 3 2
Pieniä näytelmiä 3 2
Tutkimuksia (etenkin luonnontiedossa) 3 2 

Opettajat mainitsivat vastauksissaan mm. mielikuvaoppimisen, luontoret-
ket, laboroinnit, jakso-opetuksen, portfolioarvioinnin, montessorimenetel-
män, pelit, kyselyyn harjaannuttamisen, kirjaston käytön ym. Tämä vasta-
usten kirjo osoittaa opettajien kiinnostuksen uusia asioita ja opetustyötä 
kohtaan. Näyttäisi siltä, että opetusmenetelmät ovat vähitellen muuttumas-
sa yhteistoiminnallisemmiksi ja yleensäkin oppilaskeskeisemmiksi. Sitä 
mukaa kun konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen liittyvä ajattelu yleistyy 
ja yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät kasvattavat suosiotaan, myös op-
pimisen sosiaalinen aspekti korostuu. Jos oppimista pidetään puhtaasti so-
siaalisena ilmiönä, voidaan oppimistuloksia silloin tarkastella myös sosiaa-
lisella tasolla. Vaikka taulukossa 22 mainitut tietotekniikan ja internetin hy-
väksikäyttö eivät olekaan varsinaisia opetusmenetelmiä, niiden käyttö tulee 
opetuksessa lisääntymään. Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että opet-
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tajat haluavat kehittyä tällä alueella, mikä omalta osaltaan voi olla tuke-
massa myös yhteistoiminnallisuuden yleistymistä.

Opetusmenetelmiä valitessaan opettajat arvostavat osin erilaisia taitoja 
(taulukko 23).

TAULUKKO 23. Opettajien käsityksiä heidän eniten käyttämiensä 
opetusmenetelmien eduista.

Vastaus Lukumäärä %
 (n = 157)  vastanneista

Oppilaat oppivat sosiaalisuutta ja 
toisen huomioimista 28 18
Oppilaat oppivat työskentelemään 
tavoitteellisesti 17 11
Oppilaat motivoituvat 16 10
Oppilaiden oma ajattelu kehittyy ja 
tiedot jäsentyvät 15 10
Oppilaat oppivat itsenäistä tiedon hankintaa 14  9
Oppilaat oppivat ja heille jää selkeä 
kuva opitusta asiasta 12  8
Oppilaat oppivat keskustelemaan 
ja kuuntelemaan 11  7
Oppilaiden vastuullisuus kehittyy 11  7
Oppilaiden oppimista on helppo seurata 10  6
Oppilaiden omatoimisuus lisääntyy 10  6
Kaikki oppilaat oppivat perusasiat  9  6

Taulukossa 23 on lueteltu eniten mainintoja saaneet edut, joita opettajat ko-
kivat käyttämissään opetusmenetelmissä. Vaikka opettajat mainitsivat mui-
takin hyötyjä, ne saivat osakseen vain muutamia mainintoja, eikä niitä otet-
tu tuloksiin mukaan.

Etenkin oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä käyttävät opettajat arvostivat 
sitä, että heidän oppilaansa oppivat sosiaalisuutta ja toisen huomioimista. 
Projektityöskentelyä, yhteistoiminnallista oppimista ja ryhmätöitä mene-
telminään käyttävät opettajat kokivat onnistuvansa erityisen hyvin sosiaa-
listen taitojen opettamisessa. Tosin jotkut vastaajat kokivat, että myös opet-
tajajohtoisia opetusmenetelmiä käyttämällä oppilaiden sosiaaliset taidot 
kehittyvät, kun oppilaat joutuvat kuuntelemaan opettajaa ja muita oppilai-
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ta. Oppilaskeskeisiä työtapoja käyttävät opettajat kokivat, että heidän oppi-
laansa motivoituivat erityisen hyvin ja myös oppilaiden omatoimisuus li-
sääntyi sekä oppilaat oppivat työskentelemään tavoitteellisesti.

Selvästi suurin hyöty opettajajohtoisia opetusmenetelmiä käyttävien opet-
tajien mielestä oli se, että oppilaat oppivat ja heille jää selkeä kuva opitus-
ta asiasta. Opettajajohtoisuuden etuna pidettiiin myös sitä, että kaikki oppi-
laat oppivat perusasiat ja heidän oppimistaan on helppo seurata.

Oppimaan oppimiseen ja ajattelutaitoihin liittyviä opetusmenetelmien (luo-
van ongelmanratkaisun menetelmän, käsitteen omaksumisen menetelmän 
ja käsitekarttatekniikan) suurimpana hyötynä pidettiin sitä, että niiden avul-
la oppilaan oma ajattelu ja tiedonjäsentyminen kehittyy. Opettajat, jotka 
käyttivät opetuksessaan paljon projektityöskentelyä, pitivät sen etuna oppi-
laiden sosiaalisuuden ja motivaation kehittymisen lisäksi sitä, että oppilaat 
oppivat itsenäistä tiedonhankintaa.

Kun opettajien piti arvioida käyttämiinsä opetusmenetelmiin liittyviä hait-
toja, ajanpuute ja tuntien samankaltaisuus koettiin suurimmiksi ongelmik-
si (taulukko 24).

TAULUKKO 24. Opettajien käsitykset käyttämiensä opetusmenetelmien 
suurimmista haitoista.

Vastaus Lukumäärä %
 (n = 157) vastanneista

Ajanpuute haittaa menetelmän käyttöä 14 9
Tunnit muodostuvat samankaltaisiksi 14 9
Menetelmä vaatii paljon 
ennakkosuunnittelua ja valmistelua 11 7
Opiskelu edelleen liian opettajajohtoista 10 6
Menetelmän käyttö synnyttää meteliä 9 6
  
Kaikki ne opettajat, jotka olivat maininneet käyttämiensä opetusmenetel-
mien haitoiksi yksitoikkoisuuden ja oppituntien samankaltaisuuden, käytti-
vät pääsääntöisesti opettajajohtoisia opetusmenetelmiä. Sen sijaan opetus-
menetelmän käyttöön liittyvän metelin sekä ennen kaikkea aikaa vievän 
ennakkosuunnittelun ja valmistelun mainitsivat suurimmaksi ongelmaksi 
ne opettajat, jotka käyttivät oppilaskeskeisiä työtapoja. Ajanpuute puoles-
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taan tuntui haittaavan sekä oppilaskeskeisiä että oppimaan oppimisen taito-
ja tukevia opetusmenetelmiä suosivia opettajia.

Koska opetusmenetelmät liittyvät kiinteästi sekä oppimateriaalien käyt-
töön että vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistukseen, tässä on koettu tar-
peelliseksi kuvata opettajien käsityksiä opetusmenetelmistä hieman laa-
jemmin. On kuitenkin hyvä muistaa, että tässä on tutkittu vain opettajien 
käsityksiä opetusmenetelmien käytöstä ja heidän asenteitaan niitä kohtaan. 
Varsinaista observointia tai muuta näitä tuloksia tukevaa tutkimusmenetel-
mää ei ole ollut mahdollista käyttää. Tulokset ovat kuitenkin varsin saman-
suuntaisia kuin muiden opetusmenetelmien käyttöä koskeneiden tutkimus-
ten tulokset (ks. Leiwo ym.1987; Miettinen 1990; Norris, ym.1996; Olki-
nuora 1996; Sahlberg 1996; Kansanen & Uusikylä 1988). Vaikuttaakin sil-
tä, että opetusmenetelmien käyttö on vuosien varrella muuttunut varsin vä-
hän.

Tutkimuksen kvalitatiivisen osan tulosten käsittelyn yhteydessä palataan 
opetusmenetelmiin vielä toisesta näkökulmasta: miten uudet opetussuunni-
telmat ja oppimateriaalit ovat vaikuttaneet opettajien käyttämiin opetusme-
netelmiin? Opettajien käsityksiä käyttämistään opetusmenetelmistä ei nos-
tettu kvalitatiivisen osan haastatteluiden teemaksi, koska siitä ei katsottu 
haastattelulla saatavan riittävästi merkittävää lisätietoa tutkittavaan ilmi-
öön. Aineistoa haluttiin myös tältä osin rajata.

5.1.4 Käsityksiä koulukohtaisesta opetussuunnitelma-
prosessista

Tässä luvussa selvitetään opettajien käsityksiä koulukohtaisesta opetus-
suunnitelmaprosessista – lähinnä heidän asenteistaan opetussuunnitelma-
työtä kohtaan – ja oppimateriaalien merkitystä tässä prosessissa. Tästä tut-
kimuksen osasta käytettiin nimitystä Koulusi opetussuunnitelma. Vertai-
luun otettiin mukaan muuttujat, jotka saivat .40 tai suuremmat lataukset. 
Tällä perusteella jätettiin pois seuraavat kaksi muuttujaa: Mikään nykyisis-
tä oppimateriaaleista ei vastaa oman kouluni opsetussuunnitelmia (OPS 
03) ja Mielestäni uusien valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteet 
olivat liian väljät (OPS 08). Nämä muuttujat eivät varsinaisesti mitanneet 
oppimateriaalien ja opetussuunnitelmien välistä suhdetta eivätkä siten saa-
neet riittävää latausta kummallakaan faktorilla. Kun nämä muuttujat jätet-
tiin pois, saatiin aikaan myös tulkinnallisesti selkeämpi ratkaisu. 
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Rotatoidussa kahden faktorin ratkaisussa riittävyystarkastelu osoitti, että 
muuttujat latautuivat kahta edellä esitettyä muuttujaa lukuun ottamatta sel-
västi kahdelle faktorille ja olivat myös mielekkäästi tulkittavissa sisältöjen-
sä perusteella. Myös kaikki muut faktorien lukumäärään liittyvät kriteerit  
toteutuivat. Faktoreiden selitysosuudet jakautuivat melko tasaisesti molem-
mille faktorille. Faktoreiden yhteinen selitysosuus oli 32 % (taulukko 25).

TAULUKKO 25. Koulusi opetussuunnitelmat  -osan rotatoitujen faktoreiden 
ominaisarvot ja selitysosuudet muuttujien kokonaisvaihtelusta.

Faktori Ominaisarvo Selitysosuus %

F1 3.000 17.1

F2 2.005 14.41

Yhteensä 5.005 31.56

Seuraavissa taulukoissa (taulukot 26 ja 27) on esitetty muuttujien saamien 
latausten ja kommunaliteettien lisäksi myös niiden keskiarvot ja -hajonnat, 
joiden tarkempaan tarkasteluun palataan myöhemmin luvussa 5.2. 
Ensimmäiselle faktorille latautuivat muuttujat, jotka kuvasivat opettajien 
myönteisiä käsityksiä opetussuunnitelmatyöstä (taulukko 26). Opetussuun-
nitelmatyö oli koettu merkitykselliseksi ja kehittäväksi kokemukseksi, jo-
ka oli saanut aikaan myös muutoksia omassa opetuksessa. Muuttujat kuva-
sivat myös käsityksiä, joiden mukaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat 
oli tehty pitkälti opetussuunnitelman perusteiden pohjalta niin, että koulun 
erityispiirteet huomioitiin. Tosin muuttujan OPS 01 Valitsin nykyisin käy-
tössäni olevat oppimateriaalit sillä perusteella, miten hyvin ne vastasivat 
oman kouluni opetussuunnitelmia kommunaliteetti on varsin alhainen 
(.161). Faktori nimettiinkin Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta -fak-
toriksi. Faktori selitti 17 % muuttujien yhteisvaihtelusta. 
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TAULUKKO 26. Faktori 1: Opetussuunnitelmat laadittu opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta.

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s Lataus h2

OPS 11 Opetuksemme on muuttu-
nut oleellisesti koulumme 
uusien opetussuunnitelmien 
myötä.

2.61 1.03 .793 .636

OPS 10 Opetussuunnitelmien 
laatiminen oli mielenkiin-
toista ja haasteellista.

3.24 .99 .574 .343

OPS 01 Valitsin nykyisin käytössäni 
olevat oppimateriaalit sillä 
perusteella, miten hyvin ne 
vastasivat oman kouluni 
opetussuunnitelmia.

3.20 1.26 .401 .161

OPS 09 Opetussuunnitelmatyö oli 
raskasta ja turhauttavaa.

2.93 1.09 -.535 .296

OPS 12 Uudet opetussuunnitelmat 
eivät ole tuoneet merkittäviä 
muutoksia opetustyöhöni.

3.29 1.18 -.740 .566

Toiselle faktorille latautuivat muuttujat, jotka viittasivat selvästi oppimate-
riaalien tärkeään merkitykseen koulukohtaisten opetussuunnitelmien laa-
dinnassa (taulukko 27). Oppimateriaalit – lähinnä oppikirjat – olivat näiden 
käsitysten mukaan olleet vaikuttamassa ainakin opetussuunnitelmien sisäl-
töihin. Koska muuttujien sisällön perusteella voitiin todeta oppimateriaa-
leilla olleen suuri vaikutus koulukohtaisten opetussuunnitelmien laadin-
taan, tämä faktori nimettiin Oppimateriaalien pohjalta -faktoriksi. Se selit-
ti 14 % muuttujien yhteisvaihtelusta.
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TAULUKKO 27. Faktori 2: Opetussuunnitelmat laadittiin oppimateriaalien 
pohjalta.

Muuttuja   Muuttujan sisältö ka s Lataus h2

OPS 04 Oman kouluni opetussuun-
nitelmat pohjautuvat 
käytössäni oleviin oppima-
teriaaleihin.

3.21 1.15 .700 .516

OPS 02 Laatiessamme kouluni 
opetussuunnitelmia 
käytimme hyväksi myös 
uusien opetussuunnitelmien 
perusteiden mukaisia 
oppimateriaaleja tai niiden 
sisällysluetteloja.

3.41 1.11 .485 .238

OPS 05 Olemme kehittäneet oman 
koulumme opetussuunnitel-
mia vastaamaan enemmän 
nykyisiä oppimateriaaleja.

2.77 1.15 .473 .223

OPS 07 Käytän useita oppikirjasar-
joja rinnakkain.

3.20 1.37 -.449 .222

OPS 06 Joudun laatimaan omaa 
oppimateriaalia, jotta 
kouluni opetussuunnitelma 
toteutuisi.

2.94 1.32 -.630 .430

 

Muuttujien faktorirakenteen yhtenäisyys kertoo mittaustulosten pysyvyy-
destä. Tulos kertoo myös melko hyvästä rakenteellisesta validiteetista. 

Haastatteluaineistosta saatiin syvällisempää ymmärrystä kysymykseen, 
missä määrin koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen tapahtui 
opetussuunnitelman perusteiden ja toisaalta oppimateriaalien pohjalta. 
Kvantitatiivisen aineiston pohjalta tätä kysymystä tarkastellaan tässä lu-
vussa muuttujakohtaisten keskiarvojen ja -hajontojen avulla. 

Tämän osan muuttujien keskihajonnoissa koulukohtainen opetussuunnitel-
matyö jakoi melko voimakkaasti opettajien käsityksiä. Kaikkein suurinta 
keskihajonta oli suhteessa oppimateriaalien rinnakkaiskäyttöön ja oman 
oppimateriaalin laadintaan (muuttujat OPS 07: s = 1.37 ja OPS 06: s = 
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1.32). Jos opetusta varten laaditaan myös omaa oppimateriaalia tai opetuk-
sessa käytetään useita oppikirjasarjoja rinnakkain – ilmeisesti lähinnä läh-
deteoksina – opetus tapahtuu enemmän opetussuunnitelman kuin oppima-
teriaalin pohjalta. Näiden muuttujien osalta opettajien käsitykset erosivat 
kaikkein eniten toisistaan ( OPS 07: s = 1.37 ja OPS 06: s = 1.32).

Kun tarkastellaan keskiarvoja, havaitaan, että kaksi suurimman keskiarvon 
saanutta muuttujaa latautuivat voimakkaasti myös Oppimateriaalien poh-
jalta laaditun opetussuunnitelman -faktorille (F2). Muuttuja Laatiessamme 
kouluni opsetussuunnitelmia käytimme hyväksi myös uusien opetussuunni-
telmien perusteiden  mukaisia oppikirjoja ja niiden sisällysluetteloja (OPS 
02) saaman keskiarvon ja -hajonnan (ka 3.41 ja s = 1.11) perusteella voisi 
päätellä, että koulukohtaiset opetussuunnitelmat on usein laadittu oppima-
teriaalien pohjalta. Toisaalta muuttujan suhteellisen suuri hajonta osoittaa, 
ettei tämän asian suhteen olla täysin yksimielisiä. Myös muuttuja Uudet 
opetussuunnitelmat eivät ole tuoneet merkittäviä muutoksia opetustyöhöni 
(OPS 12) sai korkean keskiarvon (ka 3.29). Onko niin, että monen opetta-
jan mielestä uudet opetussuunnitelmat eivät ole kovinkaan paljon uudista-
neet itse opetustapahtumaa? Tässäkin tapauksessa on huomioitava muuttu-
jan suhteellisen suuri keskihajonta (s = 1.18).

Jos tuloksia tarkastellaan opettajan työn kannalta, lienee hyvinkin luonnol-
lista, että opettajat ovat saaneet oppimateriaaleista kaipaamaansa tukea se-
kä opetussuunnitelmatyöhön että opetustyöhön. Tätä näkemystä tukee 
myös Niemen (2004, 143) havainto, jonka mukaan puolet peruskoulun 
opettajista oli sitä mieltä, että oppikirjat ja työkirjat antoivat paremman pe-
rustan opetuksen suunnitteluun kuin opetussuunnitelma. Se, etteivät uudet 
opetussuunnitelmat ole paljonkaan muuttaneet itse opetusta, on yllättävä 
tulos. Näihin molempiin ilmiöihin – oppimateriaalin vaikutukset koulu-
kohtaisiin opetussuunnitelmiin ja uusien opetussuunnitelmien vaikutukset 
opetustyöhön – tullaan palaamaan tarkemmin myöhemmissä luvuissa 5.4 
ja 5.5.

Taulukon muuttuja Opetussuunnitelmien laatiminen oli mielenkiintoista ja 
haasteellista (OPS 10) sai tämän osion kolmanneksi suurimman keskiar-
von (ka 3.24) ja se latautui vastaavasti Opetussuunnitelman perusteiden 
pohjalta laadittu opetussuunnitelma -faktorille (F1). Myös muuttuja Valit-
sin nykyisin käytössäni olevat oppimateriaalit sillä perusteella, miten hyvin 
ne vastasivat oman kouluni opetussuunnitelmia (OPS 01) sai korkean kes-
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kiarvon (ka 3.20) ja sekin latautui melko voimakkaasti faktorille F1. Lähes 
kaikkien muuttujien hajonnat ovat suhteellisen suuret, mikä osoittaa, että 
koulukohtaiset opetussuunnitelmaprosessit ovat jakaneet opettajien käsi-
tyksiä. Keskiarvojen erot eri muuttujien – niin faktorille F1 kuin faktorille 
F2 latautuneiden – välillä eivät olleet suuria. Niinpä voidaan päätellä, että 
koulukohtaisia opetussuunnitelmia on tehty sekä oppimateriaalien että ope-
tussuunnitelman perusteiden pohjalta. Opettajat ovat kokeneet koulukoh-
taisen opetussuunnitelmatyön pikemminkin mielenkiintoisena ja haasteel-
lisena prosessina kuin raskaana ja turhauttavana.

5.2 Opettajien opetustyötä, oppimateriaaleja, 
opetusmenetelmiä ja koulukohtaista opetussuunnitelma
prosessia koskevien käsitysten keskinäiset yhteydet
Tässä tutkimuksessa saatujen faktoripistemäärämuuttujien avulla vertail-
tiin eroja kouluasteen, luokka-asteen, eri aineopettajaryhmien, sukupuolen, 
opettajakokemuksen, koulutustaustan ja koulun koon välillä. Vertailut teh-
tiin yksisuuntaisella varianssianalyysilla. Näitä taustamuuttujiin liittyviä 
tuloksia käsitellään seuraavassa luvussa 5.3. Nummenmaan ym. (1997, 
248) mukaan kun tilastollisesti ja tulkinnallisesti hyvä faktoriratkaisu on 
löytynyt ja faktoreita halutaan käyttää jatkotarkasteluissa, on niille eksplo-
ratiivisessa faktorianalyysissa estimoitava havaintokohtaiset arvot. Regres-
sioestimoituja faktoreita kutsutaan faktoripistemuuttujiksi. Käytetyimpiä 
faktoripisteiden estimointimenetelmiä on ns. regressiomenetelmä, jonka 
tarkoituksena on maksimoida kohteena olevan faktorin ja sen perusteella 
rakennettavan pistemäärän välinen korrelaatio (Nummenmaa ym. 1997, 
248). Saadut multipelikorrelaatiot ovat korkeampia, kun kommunaliteetit 
ovat korkeampia ja kun muuttujien faktorilataukset ovat korkeampia. 

Tässä luvussa analysoidaan ensin kaikkien tutkimuksessa saatujen faktorei-
den riippuvuutta toisistaan laskemalla niiden väliset Pearsonin korrelaatio-
kertoimet. Näin pyritään selvittämään opettajien opetustyöstä esittämien 
näkemysten, opettajien käyttämien opetusmenetelmien, oppimateriaaleihin 
liitettyjen ominaisuuksien ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimi-
sen välistä riippuvuutta opettajien käsitysten perusteella. Sekä suorakulmai-
sen rotaation että vinorotaation interkorrelaatiot esitetään taulukossa 28.
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TAULUKKO 28. Suorakulmaisen rotaation ja vinorotaation 
faktoripistemäärien interkorrelaatiot.

F 1–1 F1–2 F 1–3 F 1–4 F 2–1 F 2–2 F 3–1 F 3–2 F 3–3 F 4–1 F 4–2

F 1–1 1.00 .23** -.26** .07 .65** .20* .03 .13 .02 -.05 -.12

F1–2 .06 1.00 -.15 -.06 .16* -.11 .28** .20* -.05 .23** -.24**

F 1–3 -.12 -.07 1.00 .25** -.27** .23** -.26** -.09 .13 -.18** .14

F 1–4 .06 -.02 .12 1.00 -.03 .12 -.27** -.21** .02 -.10 .02

F 2–1 .65*** .12 -.25** -.01 1.00 .27** .03 .11 .11 -.10 -.14

F 2–2 .17* -.14 .28*** .15 .05 1.00 -.05 -.16 .27** -.32** .22**

F 3–1 .03 .32*** -.30*** -.23** .04 -.17* 1.00 .49** .04 .28** -.08

F 3–2 .08 .23** -.07 -.13 .11 -.25** .13 1.00 .04 .30** -.04

F 3–3 .08 -.04 .14 .04 .10 .18* .02 .01 1.00 -.04 .02

F 4–1 -.10 .26** -.14 -.10 -.10 -.31*** .27** .32*** .02 1.00 -.21**

F 4–2 -.13 -.29*** .13 -.01 .17* .23** -.21** -.11 .06 -.07 1.00

*p<0.05; **p< 0.01; ***p<0.001; mitkään muut korrelaatiot eivät ole tilastollisesti 
merkitseviä.

Faktoreiden selitykset:

Näkemyksiä opettajan F 1–1 = Opetuksen kehittäminen on tärkeintä
työstä-osa: F 1–2 = Pedagogiset taidot ovat tärkeintä
 F 1–3 = Muut tekijät ovat tärkeitä 
  (ei aineenhallinta eivätkä pedagogiset
  taidot)
 F 1–4 = Aineenhallinta on tärkeintä
Oppimateriaalit-osa: F 2–1 = Innostava oppimateriaali
 F 2–2 = Opettajan työtä helpottava 
  oppimateriaali
Opetusmenetelmät- F 3–1 = Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät
osa: F 3–2 = Oppimaan oppimista tukevat 
  opetusmenetelmät
 F 3–3 = Opettajajohtoiset opetusmenetelmät
Koulusi opetus- F 4–1 = Opetussuunnitelmat laadittiin 
suunnitelmat-osa:  opetussuunnitelman perusteiden pohjalta
 F 4–2 = Opetussuunnitelmat laadittiin 
  oppimateriaalien pohjalta
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Edellä esitetyssä taulukossa vinorotaation faktoripisteiden interkorrelaatiot 
on esitetty taulukon yläosassa ja vastaavasti suorakulmaisen rotaation in-
terkorrelaatiot taulukon alaosassa. Taulukossa on lihavoitu molempien ro-
taatioiden osalta faktoreiden väliset tilastollisesti merkitsevät interkorrelaa-
tiot.

Aineiston suorakulmaisen ja vinorotaation faktoripistemäärien vastaavuus 
on hyvä. Taulukon ylä- ja alaosan interkorrelaatioita vertaamalla voidaan 
todeta, että vinorotaation faktoripisteillä korrelaatiot olivat joiltakin osin 
hieman alhaisemmat kuin suorakulmaisen rotaation interkorrelaatiot. Niin-
pä faktoripisteet päätettiin valita varimax-rotaation pohjalta.

Kyselyaineiston neljän osan (opettajien käsityksiä opetustyöstä, oppimate-
riaaleista, opetusmenetelmistä ja koulukohtaisesta opetussuunnitelmapro-
sessista) opettajien käsitysten välillä löytyi merkitseviä riippuvuuksia (ku-
vio 13). Kaikkien faktoreiden välisten riippuvuuksien yhteiseen tarkaste-
luun on käytetty Pearsonin korrelaatiokerrointa. Korrelaatioiden tilastolli-
sen merkitsevyyden testaamiseen on käytetty t-testiä, joka mittaa, onko 
faktoreiden välillä tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta (Blaike 2003, 
187). Ennen faktoreiden välisten riippuvuuksien tarkempaa tarkastelua on 
syytä vielä muistuttaa Näkemyksiä opetustyöstä -osaan kuuluvien kahden 
faktorin (F1–3: Muut tekijät ja F 1–4: Aineenhallinta) huonoista reliabili-
teeteistä. Cronbachin alfa oli F 1–3 osalta .546 ja F 1–4 osalta se oli .585. 
Nämä faktorit ovat tarkastelussa mukana, mutta niiden riippuvuudet ovat 
epävarmoja. Niihin saattaa liittyä muita enemmän sattumaa tai irrelevantte-
ja tekijöitä. Tutkimusasetelmassa Käsityksiä opetustyöstä  -osa on yksi – 
tosin keskeinen – taustamuuttuja ja siksi se on riippumaton muuttuja. Sen 
sijaan muut kyselyaineiston osat muita taustamuuttujia lukuun ottamatta 
ovat riippuvia muuttujia. Käytännössä esimerkiksi se, suuntautuuko opetta-
ja enemmän pedagogiikkaan vai aineenhallintaan, vaikuttaa hänen käsityk-
siinsä opetusmenetelmistä. 

Kuviossa 13 on vielä havainnollistettu eri faktoreiden välisiä korrelaatioita 
ja niiden suhdetta toiseen tutkimusongelmaan, jossa selvitetään opettajien 
opetustyötä, oppimateriaaleja, opetusmenetelmiä ja vuoden 1994 koulukoh-
taista opetussuunnitelmaprosessia koskevien käsitysten välisiä yhteyksiä.

*p<0.05; **p< 0.01; ***p<0.001; mitkään muut korrelaatiot eivät ole 
tilastollisesti merkitseviä.
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Kuviosta 13 ja edellä esitetystä taulukosta 28 löytyvät seuraavat 
riippuvuudet:

1. Käsityksiä opetusmenetelmistä ja oppimateriaaleista: 
Oppimaan oppimisen taitojen ja oppilaskeskeisten opetusmenetelmien 
käyttämisen sekä opettajan työtä helpottavien oppimateriaalien 
merkityksen korostamisen välillä on tilastollisesti merkitsevät 
negatiiviset riippuvuudet (r = –.17* ja r = –.25**). Vastaavasti 
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KUVIO 13. Eri faktoreiden välisten riippuvuuksien tarkastelua 2. tutkimusongel-
man mukaan (t-testi / Pearsonin korrelaatiokertoimet).
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opettajajohtoisten opetusmenetelmien ja opettajan työtä helpottavien 
oppimateriaalien suosimisen välillä on melkein merkitsevä 
positiivinen riippuvuus (r = .18*).

2. Näkemyksiä opetustyöstä  ja opetusmenetelmistä: 
Pedagogisten taitojen tärkeyden painottamisen ja oppilaskeskeisten 
opetusmenetelmien välillä on merkitsevä tilastollinen riippuvuus (r = 
.32***). Lisäksi pedagogisten taitojen merkityksen korostamisen ja 
oppimaan oppimisen taitoja painottavien opetusmenetelmien välilläkin 
on ei aivan yhtä voimakas mutta silti tilastollisesti merkitsevä 
riippuvuus (r = .23**). Myös aineenhallinnan merkityksen 
korostamisen ja oppilaskeskeisten työtapojen käytön välillä on 
tilastollisesti merkitsevä negatiivinen riippuvuus (r = –.23**). Samoin 
faktorin Muut tekijät ja oppilaskeskeisten opetusmenetelmien välillä 
on tilastollisesti merkitsevä negatiivinen riippuvuus (r = –.30***).

3. Näkemyksiä opetustyöstä ja oppimateriaaleista: 
Näkemyksiä opetustyöstä -osan faktorien Opetuksen kehittäminen on 
tärkeintä  ja Innostavien oppimateriaalien välillä on tilastollisesti 
merkitsevä positiivinen riippuvuus (r = .65***). Tämä riippuvuus sai 
tässä faktoreiden välisessä vertailussa suurimman korrelaation. 
Vastaavasti Muut tekijät (ei aineenhallinta eivätkä pedagogiset taidot) 
-faktorin ja opettajan työtä helpottavien oppimateriaalien suosimisen 
välillä on merkitsevä positiivinen riippuvuus (r = .28***). 
Tilastollisesti merkitsevä negatiivinen riippuvuus on löydettävissä 
faktoreiden Muut tekijät ja Innostavat oppimateriaalit välillä (r = –
.25**).

4. Näkemyksiä opetustyöstä ja opetussuunnitelmista: 
Pedagogiset taidot ovat tärkeintä -faktorin ja Opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta laaditut opetussuunnitelmat -faktorin välillä on 
tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (r = .26**). Myös Pedagogiset 
taidot ovat tärkeintä -faktorin ja Oppimateriaalien pohjalta laaditut 
opetussuunnitelmat -faktorin välillä on tilastollisesti merkitsevä 
negatiivinen riippuvuus (r = –.29***).

5. Käsityksiä oppimateriaaleista ja opetussuunnitelmista: 
Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laaditut opetussuunnitelmat 
- ja Opettajan työtä helpottavat oppimateriaalit -faktorien välillä on 
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tilastollisesti merkitsevä negatiivinen riippuvuus (r = –.31***). 
Oppimateriaalien pohjalta laaditut opetussuunnitelmat ja Opetttajan 
työtä helpottava oppimateriaali -faktorien välillä on positiivinen 
merkitsevä riippuvuus (r = .23**). Sen sijaan suhtautumisessa 
oppimateriaalien pohjalta laadittuihin opetussuunnitelmiin ja 
innostavien oppimateriaalien merkityksen korostamisen välillä on 
tilastollisesti melkein merkitsevä negatiivinen riippuvuus (r = –.17*).

6. Käsityksiä opetusmenetelmistä ja opetussuunnitelmista: 
Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät ja Opetussuunnitelman 
perusteiden pohjalta laaditut opetussuunnitelmat -faktorien välillä on 
tilastollisesti merkitsevä riippuvuus (r = .27**). Samoin on myös 
oppimaan oppimisen taitoja tukevien opetusmenetelmien merkityksen 
ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta laadittujen 
opetussuunnitelmien välillä (r = .32***). Sen sijaan faktorin 
Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät ja Oppimateriaalien pohjalta 
laaditut opetussuunnitelmat -faktorin välillä vallitsee tilastollisesti 
merkitsevä negatiivinen riippuvuus (r = –.21**).

Edellä esitetyn faktoreiden välisten riippuvuuksien tarkastelun on tarkoitus 
antaa selkeämpi kuva tutkittavasta ilmiöstä. Kun tarkastelun ulkopuolelle 
jätetään Käsityksiä opetustyöstä -osan kaksi reliabiliteetiltaan heikointa 
faktoria (F 1–3 ja F1–4), havaitaan, että pedagogisia taitoja korostavat opet-
tajat pitävät tärkeänä oppilaskeskeisiä ja oppimaan oppimista tukevia ope-
tusmenetelmiä. Tämä tulos on ilmeinen. Sen sijaan se, että pedagogisia tai-
toja korostavat opettajat ovat omasta mielestään laatineet myös koulujensa 
opetussuunnitelmat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta, on jo mer-
kittävämpi tulos. Oppilas-keskeisyydellä, pedagogisten taitojen arvostami-
sella ja opetussuunnitelmien pohjalta laadituilla koulukohtaisilla opetus-
suunnitelmilla vaikuttaa siis olevan yhteys toisiinsa. Tämä tukee myös sitä 
Millerin ja Sellerin (1990, 189) näkemystä, jonka mukaan opetusmenetel-
mää on periaatteessa mahdoton erottaa opetuksen sisällöstä tai opetussuun-
nitelmasta. Ajatus perustuu käsitykseen opetusmenetelmien avoimesta 
konstruktiosta, jonka mukaan rakenteen ensimmäinen osa kuuluu menetel-
män yleiseen syntaksiin ja toinen osa muodostuu opettajan suunnitellessa 
opetustaan (Sahlberg 1996, 109). Myös innostavaa oppimateriaalia arvos-
tavilla ja opetuksen kehittämistä korostavilla käsityksillä näytti olevan voi-
makas yhteys. Tämä tukisi jossain määrin johtopäätöstä, jonka mukaan op-
pilaskeskeisillä ja oppimaan oppimista tukevilla työtavoilla, opettajan pe-
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dagogisella suuntautumisella ja opetussuunnitelman perusteisiin pohjautu-
valla opetussuunnitelmatyöllä olisi yhteys myös konstruktivistiseen opetta-
mis- ja oppimiskäsitykseen (ks. Tynjälä 1999, 148–168).

Opettaja, joka on laatinut koulukohtaiset opetussuunnitelmansa oppikirjo-
jen pohjalta, suosii myös työtään  helpottavaa oppimateriaalia. Kun vielä 
löytyy lievää riippuvuutta näiden oppimateriaalien ja opettajajohtoisuuden 
arvostuksen välillä, voidaan oppikirjojen pohjalta tehtyjen opetussuunni-
telmien, opettajan työtä helpottavien oppimateriaalien ja opettajajohtoisuu-
den välisen riippuvuuden olettaa osaltaan kuvaavan tutkittavaa ilmiötä. Tä-
män mukaan tekstiä selostava tyyli ja oppikirjaan voimakkaasti tukeutuva 
opetus näyttäisivät olevan yhteydessä opettajajohtoisiin työtapoihin ja op-
pikirjojen pohjalta tehtyihin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin (ks. myös 
Mikkilä & Olkinuora 1995, 84). Siten voisi myös olettaa, että oppikirjasi-
donnaiset opettajat eivät välttämättä koe konstruktivistisesti rakennettuja 
oppimateriaaleja itselleen sopiviksi, vaan he arvostavat enemmän perinteis-
tä opettajajohtoista lähestymistapaa.

5.3 Opettajien käsitysten ja taustamuuttujien yhteydet
Tutkimuksessa löydettiin useita tilastollisesti merkitseviä riippuvuuksia 
taustamuuttujien ja tutkimuksen eri osien (opettajien käsityksiä opetus-
työstä, oppimateriaaleista, opetusmenetelmistä ja koulukohtaisesta opetus-
suunnitelmaprosessista) faktoreiden välillä (kuvio 14). 

Faktoripistemäärämuuttujien avulla vertailtiin kouluastetta, luokka-astetta, 
aineenopettajaryhmiä, sukupuolta, opettajakokemusta, koulutustaustaa ja 
koulun kokoa. Vertailut tehtiin  yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla. 
Varianssianalyysin avulla tutkitaan, eroaako kaksi tai useampi keskiarvo ti-
lastollisesti merkitsevästi toisistaan, ja tätä tilastollisesti merkitsevää eroa 
keskiarvojen välillä arvioidaan muuttujien varianssien perusteella (Ta-
bachnick & Fidelll 1996, 37). Testi perustuu siis kahden eri varianssin ver-
tailuun: ryhmän sisäisen varianssin ja ryhmien välisen varianssin (Blaikie 
2003, 202). Varianssianalyysissä ryhmien välisen ja sisäisen varianssin suh-
de eli F-suhde on testisuure, jonka perusteella on voidaan määritellä, millä 
todennäköisyydellä tarkasteltavien ryhmien keskiarvojen ero on muun syyn 
kuin sattuman aiheuttamaa (Kerlinger 1975, 221–222). Eta-kertoimet ovat 
puolestaan tässä tarkastelussa korrelaatiokertoimiin verrannollisia.
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5.3.1 Muiden taustamuuttujien yhteys opettajien käsityksiin 
opetustyöstä

Taulukossa 29 on esitetty tutkimuksen kvantitatiivisen osan muiden tausta-
muuttujien ja Opettajien käsityksiä opetustyöstä -osan neljän eri faktorin 
väliset riippuvuudet. 

TAULUKKO 29. Muiden tilastollisesti merkitsevien taustamuuttujien yhteys 
Näkemyksiä opetustyöstä –osan faktoreihin (Eta-kerroin)

Taustamuuttujat Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3 Faktori 4

Kouluaste .193* .296***

Luokan-/aineenopettajat .268* .263* .356***

Sukupuoli .168*

Opettajakokemus

Koulutustausta .228*

Koulun koko

*p<0.05; **p< 0.01; ***p<0.001.

Tämän osan faktorit on nimetty seuraavasti:

Faktori 1: Opetuksen kehittäminen on tärkeitä
Faktori 2: Pedagogiset taidot ovat tärkeintä
Faktori 3: Muut tekijät ovat tärkeitä (ei aineenhallinta eivätkä 
 pedagogiset taidot)
Faktori 4: Aineenhallinta on tärkeintä

Mies- ja naisopettajien välillä oli pedagogisten taitojen osalta tilastollisesti 
melkein merkitsevä ero (F(1,155) =  4.524 ja Eta  = .168*). Naisilla keski-
arvo oli positiivinen .10 ja miehillä puolestaan negatiivinen  ka = –.21. Nais-
opettajat pitivät tärkeänä opetustyön pedagogiseen puoleen panostamista. 
Opettajaryhmistä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien keskiarvo (ka = 
.52) oli selvästi muita opettajaryhmiä korkeampi pedagogiikan merkitystä 
pohdittaessa. Ero muihin opettajaryhmiin oli melkein merkitsevä (F(4,152) 
= 2.938 ja Eta = .268*). Muiden opettajaryhmien faktoripistemäärämuuttu-
jien keskiarvot olivat hyvin lähellä nollaa tai hieman negatiivisia.
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Matemaattisten aineiden opettajien ryhmän faktoripistemäärämuuttujien 
keskiarvot (.52) poikkesivat hieman muista opettajaryhmistä faktorin 3 
(Muut tekijät ovat tärkeitä) osalta. Ero oli tässäkin tapauksessa melkein 
merkitsevä  (F(4,152) = 2.833 ja Eta = .263*). Muiden aineenopettajaryh-
mien keskiarvot olivat hyvin lähellä nollaa ja luokanopettajien keskiarvo 
oli –.16. Sama ilmiö havaittiin, kun taustamuuttujana oli kouluaste. Siinä-
kin ero luokanopettajien ja aineenopettajien välillä oli melkein merkitsevä 
(F(1,155) = 5.974 ja Eta = .193*) faktorin 3 osalta. Vuosiluokkilla 1–6 
opettavien luokanopettajien keskiarvo oli negatiivinen –.15 ja vuosiluokki-
en 7–9 aineenopettajien .16.

Tilastollisesti erittäin merkitsevä (F(4,152) = 5.527 ja Eta = .356***) ero 
luokanopettajien ja aineenopettajien väliltä oli suhteessa aineenhallintaan. 
Luokanopettajien faktoripistemäärämuuttujien keskiarvo oli negatiivinen –
.23, kun suurimmat positiiviset keskiarvot löytyivät biologian ja maantie-
teen opettajilta (.60) ja matemaattisten aineiden opettajilta (.38). Äidinkie-
len ja kirjallisuuden ja vieraiden kielten opettajien keskiarvot olivat lähellä 
nollaa. Sama tilastollisesti erittäin merkitsevä ero (F(1,155) = 14.859 ja Eta 
= .296***) havaittiin myös, kun tarkasteltiin kouluasteita. Vuosiluokkien 
1–6 opettajien vastausten keskiarvo oli negatiivinen (–.23) ja vuosiluokki-
en 7–9 opettajien keskiarvo oli positiivinen (.25). Johtopäätös on, että ai-
neenopettajat arvostavat taustansa takia aineenhallinnan merkitystä. Kun 
analysoitiin koulutustaustan merkitystä, havaittiin sama: kasvatustieteiden 
kandidaatin tutkinnon suorittaneiden faktoripistemäärämuuttujien keskiar-
vot olivat –.26 ja luokanopettajan tutkinnon suorittaneiden vastaavasti -.14, 
mutta fi losofi an kandidaatin tai vastaavan tutkinnon suorittaneiden muutta-
jien keskiarvo oli vastaavasti positiivinen (.17). Tämän taustamuuttujan 
osalta ero oli melkein merkitsevä (F(2,149) = 4.083 ja Eta = 228*).

5.3.2 Taustamuuttujien yhteys opettajien käsityksiin 
oppimateriaaleista

Seuraavassa taulukossa 30 on esitetty taustamuuttujien ainoa tilastollisesti 
merkitsevä yhteys tutkimuksen Oppimateriaalit -osan faktoriin.
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TAULUKKO 30. Tilastollisesti merkitsevien opettajien taustamuuttujien yhteys 
Oppimateriaalit -osion faktoreihin (Eta-kerroin).

Taustamuuttujat Faktori 1 Faktori 2

Kouluaste

Luokan-/aineenopettajat

Sukupuoli .160*

Opettajakokemus

Koulutustausta

Koulun koko

*p<0.05; **p< 0.01; ***p<0.001.

Tämän osion faktorit on nimetty seuraavasti:

Faktori 1: Innostava oppimateriaali
Faktori 2: Opettajan työtä helpottava oppimateriaali

Nais- ja miesopettajien välillä oli löydettävissä melkein merkitsevä ero 
(F(1,155)= 4.047 ja Eta = .160*) suhteessa oppilaita innostavaan oppima-
teriaaliin. Naisten faktoripistemäärämuuttujien keskiarvo oli positiivinen 
(.11), kun taas miesten oli negatiivinen (–.22). Suhteessa opettajan työtä 
helpottavaan oppimateriaaliin naisten ja miesten välinen ero ei ollut enää 
edes melkein merkitsevä, vaan se oli .091. Muiltakaan osin taustamuuttu-
jissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja suhteessa Oppimateriaalit -
osan kumpaankaan faktoriin.

5.3.3 Taustamuuttujien yhteys opettajien käsityksiin 
opetusmenetelmistä

Taulukossa 31 on esitetty taustamuuttujien tilastollisesti merkitsevät yhtey-
det kolmeen eri faktoriin, jotka koskevat opettajien käsityksiä heidän käyt-
tämistään opetusmenetelmistä.
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TAULUKKO 31. Tilastollisesti merkitsevien opettajien taustamuuttujien yhteys 
opettajien käsityksiin Opetusmenetelmät -osan faktoreihin (Eta-kerroin).

Taustamuuttujat Faktori 1 Faktori 2 Faktori 3

Kouluaste .378***

Luokan-/aineenopettajat .611***

Sukupuoli

Opettajakokemus .232* .238*

Koulutustausta .312***

Koulun koko

*p<0.05; **p< 0.01; ***p<0.001.

Tämän osion faktorit on nimetty seuraavasti:

Faktori 1: Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät
Faktori 2: Oppimaan oppimista tukevat opetusmenetelmät
Faktori 3: Opettajakeskeiset opetusmenetelmät

Tutkimuksen Opetusmenetelmät -osassa faktorin Oppilaskeskeiset opetus-
menetelmät taustamuuttujissa löytyi eniten tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Luokan-/aineenopettajat -muuttujalla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 
yhteys (F (4,152) = 22.603 ja Eta = .611***) oppilaskeskeisiin opetusme-
netelmiin. Faktoripistemäärämuuttujien keskiarvoista aineenopettajista äi-
dinkielen opettajien (.50) ja luokanopettajien keskiarvo (.36) oli positiivi-
nen. Voidaankin todeta, että äidinkielen opettajat ja luokanopettajat arvos-
tivat eniten oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä. Sen sijaan matemaattisten 
aineiden opettajien keskiarvo oli peräti –1.18, biologian ja maantiedon 
opettajienkin se oli –.63 ja kielten opettajien keskiarvo oli  –.41. On mie-
lenkiintoista, että äidinkielen opettajat suhtautuvat opetusmenetelmiin toi-
sin kuin muut aineenopettajat. Asenteiden lisäksi toinen selittävä tekijä ai-
nakin matemaattisten aineiden opettajiin verrattaessa saattaisi olla myös 
oppiaineiden erilainen ainedidaktiikka ja sen vaikutus opetusmenetelmiin. 
Äidinkielessä monien oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttäminen 
on opettajien käsitysten mukaan luontevampaa kuin esimerkiksi matema-
tiikan opetuksessa, jossa vielä usein edetään oppikirjan mukaan. Tämä tu-
los nousee esiin myös tämän tutkimuksen kvalitatiivisia tuloksia tulkittaes-
sa. Luokanopettajien ero äidinkielen opettajia lukuun ottamatta muihin ai-
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neenopettajaryhmiin voitaneen ainakin osittain selittää opettajien erilaisel-
la koulutustaustalla. Tuloksissa heijastunee luokanopettajien saama moni-
puolisempi pedagoginen koulutus. Näiden erojen analysointiin palataan 
vielä osittain tutkimuksen kvalitatiivisen osuuden tulosten tarkastelun yh-
teydessä. 

On loogista, että myös kouluasteella oli edellä esitetyistä syistä tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä yhteys (F(1,155) = 25.820 ja Eta = .378***) oppi-
laskeskeisiin opetusmenetelmiin siten, että alakoulussa opettavilla luokan-
opettajilla oli positiivinen keskiarvo (ka = .327) ja vuosiluokkien 7–9 ai-
neenopettajilla keskiarvo oli negatiivinen (ka = –.358).

Edellä esitetyn tuloksen pohjalta on luonnollista, että myös koulutustaus-
talla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (F(2,149) = 8.046 ja Eta = .312***)  
yhteys oppilaskeskeisiin opetusmenetelmiin. Faktoripistemäärämuuttujien 
keskiarvojen perusteella luokanopettajan (2- tai 3-vuotisen) tutkinnon suo-
rittaneiden opettajien keskiarvo oli ainoana ryhmänä selkeästi positiivinen 
.45. Yllättävää oli, että kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanei-
den opettajien keskiarvo oli nolla. Ero vanhemman tutkinnon suorittanei-
siin oli siis melko huomattava. Hajonta puolestaan oli pidemmän tutkinnon 
suorittaneilla pienempi (.71) kuin vanhemman tutkinnon suorittaneilla 
(.86). Syytä näiden kahden ryhmän väliseen eroon voitaneen perustella 
vain opettajakokemuksella, joka on vanhan tutkinnon suorittaneilla luon-
nollisestikin pidempi. Filosofi an kandidaatin tai humanististen tieteiden 
kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat pääsääntöisesti aineenopettajia, mi-
kä selittänee jo aiemmin kuvatulla tavalla tämän ryhmän negatiivisen kes-
kiarvon (–.24).
 
Myös opettajakokemuksella oli tilastollisesti melkein merkitsevä (F(3,153) 
= 2.912 ja Eta = .232*) yhteys oppilaskeskeisiin opetusmenetelmiin. Kor-
kein faktoripistemäärämuuttujien keskiarvo oli kaikkein kokeneimmilla 
opettajilla (yli 25 vuoden kokemus). Heidän keskiarvonsa oli .30. Seuraa-
vaksi kokeneimmilla opettajilla (16–25 vuoden kokemus) keskiarvo oli 
nolla. Nuorimmilla opettajilla (alle 5 vuoden kokemus) keskiarvo oli hie-
man negatiivinen –.12 ja kaikkein negatiivisin keskiarvo oli 5–15 vuotta 
opetustyötä tehneillä opettajilla (–.24). Tästä tuloksesta voisi tehdä sen joh-
topäätöksen, että kokeneimmat opettajat hallitsevat ainakin oppilaskeskeis-
ten opetusmenetelmien osalta laajimman repertuaarin. He myös uskaltavat 
kokemuksensa ja ammattitaitonsa turvin kokeilla uusia oppilaskeskeisem-
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piä opetusmenetelmiä. Opettajakokemuksella oli tilastollisesti melkein 
merkitsevä (F(3,153) = 3.055 ja Eta = .238*) yhteys myös opettajajohtoi-
siin opetusmenetelmiin. Kokeneimpien opettajien (yli 25 vuoden kokemus) 
faktoripistemäärämuuttujien keskiarvo oli ainoana ryhmänä negatiivinen 
(–.27). Kun edellä todettiin kokeneimpien opettajien käsitystensä mukaan 
käyttävän muihin ryhmiin nähden eniten oppilaskeskeisiä opetusmenetel-
miä, tämäkin tulos on siten hyvin looginen. Nuorten opettajien (alle 5 vuo-
den kokemus) keskiarvo oli positiivisin (.27). Myös 16–25 vuotta opetta-
neiden opettajien keskiarvo (.22) oli lähellä nuorten opettajien keskiarvoa. 
Sen sijaan 5–15 vuotta opettaneiden opettajien keskiarvo oli nolla. Tulok-
set ovat melko yhteneväisiä niiden tulosten kanssa, jotka saatiin opettajako-
kemuksen yhteydestä oppilaskeskeisiin opetusmenetelmiin. Mielenkiin-
toista opetusmenetelmien osalta oli myös se, että millään taustamuuttujalla 
ei ollut oppimaan oppimista tukeviin menetelmiin tilastollisesti merkitse-
vää yhteyttä.

5.3.4 Taustamuuttujien yhteys opettajien käsityksiin 
koulukohtaisesta opetussuunnitelmaprosessista

Taulukossa 32 on vielä viimeisenä kuvattu taustamuuttujien yhteyttä Kou-
lusi opetussuunnitelma -osan kahteen faktoriin. 

TAULUKKO 32. Tilastollisesti merkitsevien taustamuuttujien yhteys opettajien 
käsityksiin Koulusi opetussuunnitelma -osan faktoreihin (Eta-kerroin).

Taustamuuttujat Faktori 1 Faktori 2

Kouluaste

Luokan-/aineenopettajat .410***

Sukupuoli .163*

Opettajakokemus

Koulutustausta

Koulun koko

*p<0.05; **p< 0.01; ***p<0.001.

J_P_Heinonen s19_286   160J_P_Heinonen s19_286   160 21.3.2005   16:25:0421.3.2005   16:25:04



Tutkimustulokset ja niiden tarkastelu – 161

Tämän osion faktorit oli nimetty seuraavasti:

Faktori 1: Opetussuunnitelmat laadittiin opetussuunnitelmien 
 perusteiden pohjalta.
Faktori 2: Opetussuunnitelmat laadittiin oppimateriaalien pohjalta.

Koulujen opetussuunnitelmaprosessiin liittyviä taustamuuttujia tutkittaes-
sa osoittautui yllättäen, että sukupuolella oli tilastollisesti melkein merkit-
sevä (F(1,155) = 4.256 ja Eta = .163*) yhteys opetussuunnitelmien perus-
teiden pohjalta tehtyihin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Miesopetta-
jien keskiarvo oli positiivinen (.21), kun sen sijaan naisten keskiarvo oli ne-
gatiivinen (–.10). Tämän tuloksen mukaan miesopettajat olisivat naisia 
enemmän paneutuneet koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimiseen 
opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 

Toinen tähän osaan liittyvä tilastollisesti erittäin merkitsevä yhteys 
(F(4,152) = 7.660 ja Eta = .410***) oli Luokan-/aineenopettajat -muuttu-
jan ja Oppimateriaalien pohjalta laaditut opetussuunnitelmat -faktorin vä-
lillä. Tämän taustamuuttujan osalta faktoripistemäärämuuttujien keskiarvot 
vaihtelivat mielenkiintoisesti eri aineenopettajaryhmien välillä. Kaikkein 
suurin positiivinen keskiarvo (.74) oli vieraiden kielten opettajilla ja toinen 
aineenopettajaryhmä, jolla oli positiivinen keskiarvo (.20), oli matemaattis-
ten aineiden  opettajat. Tämän perusteella voisi tehdä sen johtopäätöksen, 
että nämä kaksi opettajaryhmää ovat tukeutuneet eniten oppikirjaan koulu-
kohtaisia opetussuunnitelmia laatiessaan. Luokanopettajien keskiarvo oli 
hieman negatiivinen (–.11) samoin kuin äidinkielen opettajienkin (–.13). 
Kaikkein negatiivisin keskiarvo oli biologian ja maantiedon opettajien ryh-
mällä (–.51). He olivat siis käsitystensä mukaan tehneet koulukohtaiset 
opetussuunnitelmansa vähiten oppikirjojen pohjalta. Osittain vieraiden 
kielten ja matemaattisten aineiden opettajien muita opettajaryhmiä suu-
rempi oppimateriaaleihin pohjautuva koulukohtainen opetussuunnitelma-
työ on selitettävissä oppiaineiden luonteilla. Nämä oppiaineet ovat perin-
teisestikin pohjautuneet muita enemmän oppimateriaaliin.
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KUVIO 14. Tilastollisesti merkitsevien taustamuuttujien ja faktoreiden välisiä 
riippuvuuksia (F-testi / Eta-kertoimet) tutkimusongelmassa 2. 

OPETTAMIS- JA OPPIMISKÄSITYKSET

TAUSTAMUUTTUJAT

OPPIMATERIAALIT

F1: Oppilaita
innostavat

F2: Opettajan työtä
helpottavat

.3
1�

��

.16�

OPETUSMENETELMÄT

F1 : Oppilaskeskeiset
F2 : Oppimaan oppimista

tukevat
F3 : Opettajajohtoiset

.30���

NÄKEMYKSIÄ OPETUSTYÖSTÄ

F1 :  Aineenhallinta ja pedagogiset taidot

F2 :  Pedagogiset taidot

F3 :  Muut tekijät

F4 :  Aineenhallinta

.2
3�

.2
4�

.2
3�

.26�
.19�

.27�

.17�

.16�

.38���

.61���

.41���

Kouluaste

Luokan- /
aineenopettaja

Sukupuoli

Koulutustausta

Opettajakokemus

Koulun koko

KOULUKOHTAISET
OPETUSSUUNNITELMAT

F 1: Ops:n
perusteiden pohjalta

F 2: Oppimateriaalien pohjalta
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5.4 Koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatimisen 
perusta 
Teemahaastattelujen avulla haettiin vastausta seuraaviin tutkimusongel-
miin:

– missä määrin vuoden 1994 opetussuunnitelmien perusteet ja toisaalta 
oppimateriaalit ovat opettajien käsitysten mukaan vaikuttaneet 
koulukohtaisten opetussuunnitelmien sisältöihin,

– miten uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmat vaikuttivat opettajien 
mielestä oppimateriaalivalintoihin ja uusien materiaalien hankintoihin, 

– miten opettajat käyttävät oppimateriaaleja opetuksessaan,
– miten uudet oppimateriaalit ovat opettajien käsitysten mukaan 

vaikuttaneet heidän käyttämiinsä opetusmenetelmiin,
– miten uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmat ovat opettajien 

käsitysten mukaan vaikuttaneet opetuksessa tapahtuneisiin 
muutoksiin?

Tässä tutkimuksessa haastattelukatkelmat esitetään suhteellisen laajoina, 
jotta lukijalla on mahdollisuus saada monipuolinen ja mahdollisimman au-
tenttinen kuva opettajien koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin ja oppimate-
riaaleihin liittyvistä käsityksistä. Tarkoituksena on myös osoittaa, millaisen 
aineiston pohjalta kukin kategoria ja opettajatyyppi on muodostettu.

5.4.1 Opettajien käsitykset oppiainesisällöistä

Haastatteluissa syksyllä 1998 ja keväällä 1999 opettajille esitettiin kysy-
mys: Miten vallitsevat oppimateriaalit vaikuttivat koulunne opetussuunni-
telmiin? Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää, oliko oppimateriaaleilla 
vaikutusta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Oppimateriaalien vaikutuksesta koulukohtaisten opetussuunnitelmien op-
piainesisältöihin tuli melko yksiselitteisiä ja tutkijan arvion mukaan myös 
rehellisiä ja suoria vastauksia. Siten vastausten perusteella oli helppo erot-
taa kolme toisistaan poikkeavaa kategoriaa:

A. Opetussuunnitelmat tehtiin oppikirjojen pohjalta
B. Opetussuunnitelmat tehtiin soveltuvin osin oppikirjoja apuna käyttäen
C. Opetussuunnitelmat tehtiin Opetushallituksen laatimien 

opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta. 
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Koska oppimateriaalien vaikutus koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin oli 
tämän tutkimuksen ensimmäinen tutkimusongelma, näihin kategorioihin 
dokumentoitiin tässä varsinaisessa raportissakin poikkeuksellisesti kaikki-
en haastateltujen opettajien käsitykset asiasta.

Kategoria A: 
Opetussuunnitelmat tehtiin oppikirjojen pohjalta

Kategorian A vastauksissa korostui suuri luottamus oppikirjoihin ja niiden 
laatuun. Kukaan vastaajista ei esimerkiksi pohtinut sitä, vastasivatko kaik-
ki oppikirjat valtakunnallisia opetussuunnitelmien perusteita. Tosin vuoden 
1994 opetussuunnitelmien perusteet koettiin opettajien keskuudessa sellai-
siksi, että ne sallivatkin kouluille ja opettajille poikkeuksellisen paljon va-
pautta toteuttaa omaa opetustaan. Luottamus oppikirjojen sisältöjen suh-
teen niin kustantajiin kuin oppikirjailijoihinkin oli kuitenkin vankkumaton. 
Yhden vastaajan mielestä jopa ”Valtakunnallinen opetussuunnitelma oli 
hyvin pitkälle oppikirjapohjainen”.

Monet tämän kategorian vastaajista kokivat niin, että oppikirjat olivat opet-
tajien ainut konkreettinen tuki koulukohtaisessa opetussuunnitelmatyössä. 
Opettajien mielestä opetus pohjautuu kuitenkin paljolti oppikirjaan ja sen 
mukaan on hyvä edetä. Tämän takia koulukohtaisia opetussuunnitelmia 
laadittaessa oli tarkoituksenmukaista ottaa oppikirjat ainakin sisältöjen 
osalta perustaksi uudistustyölle. Vastaajien mielestä oli myös yksinkertai-
sinta ja helpointa aloittaa opetussuunnitelmatyö oppikirjojen avulla.

Tätä käsityskategoriaa kuvaa tarkoituksenmukaisuus, helppous ja auktori-
teetin tarve koulukohtaisessa opetussuunnitelmatyössä. Auktoriteettia täs-
sä yhteydessä edustavat kustantajat, kirjantekijät ja välillisesti itse oppikir-
jat.

H: Eli tää menee niin kuin sillä tavalla aika pitkälle oppikirjapohjalla?
LUOPE 4: Mä luulen, että se tehtiin aika pitkälle, koska tota noin niin se 
valtakunnallinen opetussuunnitelmahan oli hyvin pitkälle oppikirjapohjainen ja 
meillä ei mitään muuta ollu ja sit toisaalta meidän piti lähtee siitä, että kun 
oppilaat menee yläasteelle, niin niitten pitää tietyt asiat osata ja…

H: Kun mennään niihin sisältöihin ja opseihin, niin vaikuttiko nää 
oppimateriaalit, oliko ne mukana kun te laaditte sitä, eli mikä vaikutti mihinkin 
miten päin?
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AINEOPE 1: Oli oppikirjat ja ne oli tavallaan ohjaavia, kun tehtiin opsia ja niitä 
ajettiin ja tätä rakennepuolta ja sitten lisättiin vaan sitä pohjoismaista yhteistyötä 
ja sitten tietenkin tätä paikallisuutta.

H: Olikos opetussuunnitelmien tekoprosessissa mitenkään mukana nää valittavat 
oppimateriaalit?
ALKUOPE 6: Joo ensimmäisen kerran kun me tehtiin, niin se otettiin jostakin 
valmiin kirjan sisällysluettelosta…

H: .... Miten oppimateriaalien valintaan vaikutti koulun opetussuunnitelma, 
vaikuttiko ne mitenkään? 
AINEOPE 7: Mä en kyllä tiedä, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että nyt kun me 
pyritään meijän aineisiin matemaattis-luonnontieteet, niinku tarkistetaan, niin 
kyllä me niinku puhuttiin siinä opettajien kanssa, että  kuitenkin meillä pitää olla 
joku oppimateriaali, joku kirjasarja, mitä käytetään, niin eikö nyt ole ihan hölmöö 
tehdä semmonen opetussuunnitelma, että sulla ei ole siihen tiettyä oppikirjaa, 
koska kuitenkin on oppilaille turvallinen työväline oppimisen kannalta. Kyllä mä 
sanon ihan suoraan, että kyllä meidän opetussuunnitelmat on tehty sen kirjasarjan 
pohjalta, mitä me on käytetty…

H: Olikos oppimateriaalit millaisessa rooliss, kun tätä opetussuunnitelmaa 
tehtiin?
LUOPE 10: Oli ja mä oon kuitenkin sitä mieltä, että vaikka annetaan kuinka 
vapaat kädet,  kun tätä opetussuunnitelmaa tehdään, niin kyllä käytettävä 
oppikirja ohjaa edelleen aika pitkälle. Kyllä se tosiasia on, että se on kumminkin 
se punainen lanka, jota pitkin mennään ja kyllä mä ite tiedän, että mä en vois 
lähtee täysin ilman oppikirjaa…

H: Mites nää oppimateriaalit sillä hetkellä, kun te teitte näitä, niin miten ne 
vaikutti teijän opetussuunnitelmaan?
ALKUOPE 12: Kyllä ne vaikutti. Kyllä ne ihan selvästi vaikutti, että kyllä niitä 
tutkittiin. Se antaa jonkinlaisen kosketuksen, ne oli yleensä sellaisia kirjoja, joita 
kukin oli opettanut, ainakin varmaan noissa niinku historiassa ja ympäristö- ja 
luonnontiedossa.
H: Eli sisältö puolelle?
ALKUOPE 12: Sisältö puolista niin… 

H: Miten oppimateriaalit teidän koulun opetussuunnitelmiin, oliko niillä mitään 
vaikutusta? Vaikuttiko ne menetelmiin tai sisältöihin mitenkään?
AINEOPE 13: No sisältöihin ne tietysti, että kun jotain kurssisuunnitelmia tekee, 
niin kyllähän ne nyt menee sen mukaan. Onhan meillä kirja tämmöset kirjat 
käytössä, eipä sitä sitten rupea pistämään jotain Australiaa seiskaluokalle, jos se 
kerta ysiluokan kirjassa on, että kyllähän se vähän sen mukaan menee, että miten 
kirjat on tehty.
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H: Miten sen hetkiset oppimateriaalit vaikutti niihin opetussuunnitelmiin, 
vaikuttiko ne?
AINEOPE 14: Kyl ne tietysti silleen, että jos sanotaan, että yks seiskan kirjassa on 
tämä asia, niin se tuli sinne opsiin, että tämä opetetaan tällä luokalla. 

H: Miten, kun te teitte, sanotaan nyt vaikka se fysiikka-kemiaan, näitä 
opetussuunnitelmia, mikä oli oppikirjan merkitys siinä?
AINEOPE 15: No me opetussuunnitelmatyö näissä meijän aineissa niin oli 
lähinnä sitä, että me kaivettiin se meijän käytössä oleva matikankirja esille ja 
kirjattiin seiskaluokalla opetetaan näitä asioita ja sen jälkeen osa opettajista on 
siirtynyt eri kirjaankin, ne käyttää Kolmiota, jossa ne esimerkit on eri kirjassa, 
kuin tehtävät ja mä en tätä Kolmiota sen takia, kun mun mielestä niiden on oltava 
yhessä kirjassa ja lapset kantaa samaa yhtä kirjaa mukana, eikä kahta kirjaa. Ne 
on kyllä muuttunut siitä aika lailla, mut ne ei niitä tottele, kun ne oli sitten kirjattu 
sinne uudestaan, että se nyt sitten tää tilanne just tään koulukohtasen opsin elikä 
mitä sinne matikassa sopeutetaan, niin se kirjoitettu paperi, mikä meillä siellä 
jossakin mapissa on ja tää eletty elämä ei kyl hirveen tarkkaan ole synkroniassa, 
et siinä on semmonen. No ei se entinenkään opsi kyllä, joka tuli sieltä paksuna 
nippuna, samalla lailla se oli kaapissa. Ja niin opetettiin, mitä opetettiin, et ei se 
oo mikskään muuttunut niiltäkään ajoilta. 

H: Miten valitut oppimateriaalit vaikutti koulun opetussuunnitelmiin?
ALKUOPE 19: Ratkaisevasti, elikkä kun meille ei annettu maksullista työaikaa 
tehdä sitä, niin se tehtiin yt-tuntien puitteissa eli 2 tuntia viikossa, niin silloin 
käytiin käytössä olevien oppikirjojen kielentuntemuksen, matematiikan ja niin 
edelleen aihealueet läpi sieltä suoraan, eli oppikirja on edelleen 
opetussuunnitelma.

H: Miten nää vallitsevat oppimateriaalit  vaikutti koulun opetussuunnitelmaan?
LUOPE 20: Kyllä ne vaikutti ja jos lähdetään esimerkiksi  ympäristötiedossa siitä, 
että siinä ei Amerikan mannerta, niin ei me lähdetä sitä siihen väkisin 
dumppaamaan, mutta semmonen ristiriita siinä kyllä on, että historiassahan me 
kyllä luetaan löytöretket ja Amerikan asuttamiset ja jääkaudet ja muut, mutta taas 
maantiedossa sitä ei käydä.

H: Mites nää oppimateriaalit vaikutti siihen opetussuunnitelman tekoon?
AINEOPE 22: Mä en tarkkaan muista, mutta kyllähän me kirjojen perusteella 
lähdettiin tekemään niitä suunnitelmia, että kyllä mä uskon, että niillä vaikutusta 
on ollut niihin opetusmenetelmiinkin. Ainakin nyt huomaa kun on tuo oppikirja, 
niin sehän on ihan selvää, että se antaa mitä tehdään ja millä tavalla.

H: Oliks se niin, että oppisisällöt tuli käytössä olleen oppimateriaalin pohjalta?
AINEOPE 23: No matematiikassa mä huomasin, että opetussuunnitelma noudatti 
pitkälti niitä. Fysiikassa ja kemiassa on myös varmaan sama asia…
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Kategoria B. 
Opetussuunnitelmat tehtiin soveltuvin osin oppikirjoja
hyväksikäyttäen

Tämän tutkimuksen tulosten kvalitatiivinen analyysi osoitti, ettei edes tä-
män Oppikirjojen vaikutus koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin -osan tut-
kimustulokset olleet mustavalkoisia. Kysymykseen ei saatu riittävän katta-
vaa ja ilmiötä riittävästi kuvaavaa vastausta pelkillä monivalintakysymyk-
sillä kvantitatiivisten menetelmien avulla, vaan ilmiö on paljon monitahoi-
sempi. Siten teemahaastattelun avulla päästiin hieman syvemmälle ilmiön 
tarkastelussa. Näin löytyi tämä kategoria B, joka kuvaa opetussuunnitelma-
prosessia koulutasolla tarkemmin.

Oppimateriaaleja hyödynnettiin laajemminkin opetussuunnitelmien laa-
dinnassa, vaikka pelkästään niiden pohjalta ei koulukohtaisia opetussuun-
nitelmia ole laadittukaan. Tämän kategorian opettajat kuitenkin ottivat 
myös tarpeen tullen oppimateriaalitkin huomioon tehdessään opetussuun-
nitelmiaan. Oppikirjat ovat joko vaikuttaneet tai olleet vaikuttamatta ope-
tussuunnitelmiin koulun tasolla. Jos oppikirjat ovat vaikuttaneet koulujen 
opetussuunnitelmiin, opettajat ovat kuitenkin laatineet koulunsa opetus-
suunnitelmat omista lähtökohdistaan ja ainakin osittain valtakunnallisiin 
opetussuunnitelmien perusteisiin pohjautuen. Tähän kategoriaan lukeutu-
vat opettajat ovat hakeneet oppikirjoista ideoita ja/tai täsmennyksiä omiin 
opetussuunnitelmiinsa. Osittain on myös haettu varmuutta ja tukea omille 
opetussuunnitelmallisille ratkaisuille. Lisäksi on etsitty tarkoituksenmu-
kaisuutta esimerkiksi tiettyjen asiasisältöjen järjestykseen tai vuosiluokille 
sijoittamiseen, ja on lopulta päädytty samoihin ratkaisuihin kuin oppikir-
joissakin.

H: Miten on oppimateriaalit vaikuttaneet niiden päivityksiin?
ALKUOPE 9: Joissakin aineissa on vaikuttanut, mutta joissakin ei, ja musta 
tuntuu, että silloin kun me tehtiin tätä omaa opetussuunnitelmaa, niin ehkä se oli 
niin, että me tutkittiin vanhoja opetussuunnitelmia ja katsottiin, että mikä niissä 
on käyttökelposta ja otettiin ne sieltä ja joissakin aineissa katottiin entistä 
oppimateriaaliakin ja nyt kun tää on jatkuva prosessi, niin niitä on kyllä 
tarkistettu ylemmillä luokilla, niin meillä on ollu ympäristö- ja luonnontiedossa 
yks semmonen aihe, joka ois pitänyt käyvä kuudennella, mutta kun siihen ei löydy 
oppimateriaalia mistään, niin se päätettiin tänä vuonna jättää pois…

H: Jos ajattelet opetusmenetelmien sisältöjä, niin kuin ainekohtaisia, vaikuttiko 
oppimateriaalit mitenkään niihin opetussuunnitelmiin? Jos ajateltas vaikka 
luonnontietoa, otan sen nyt, koska tunnen sen itse jollain tavalla.
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LUOPE 5: Ympäristö- ja luonnontieto on suunniteltu sillä lailla, että siinä oli 
yläaste, norssi mukana ja norssissa sieltä sitten karsittiin pois tiettyjä alueita, 
koska he haluavat seitsemännellä luokalla opettaa… Ne kirjat,  mitä meillä oli ja 
se lista niin sitten kun tää työryhmä, joka kokoontuu,  niin ne sit siellä pohti, että 
mikä ois ala- ja yläasteen osuus.

H: Sitten tämä oppimateriaalin vaikutus,  elikä miten siinä vaiheessa käytössä 
olleet oppikirjat vaikuttivat siihen opetussuunnitelman tekemiseen?
AINEOPE 16: Onhan niistä jonkun näköinen hyöty tietenkin, vaikka mitenkii ois, 
niin kyllä sitä vääjäämättä tietysti ne valtakunnalliset opetussuunnitelmat, nehän 
oli hyvin väljät ja sitten me kuitenkin käytännön reaali-  elämässä me jouvutaan 
kuitenkin sitten aika pitkälti tai ei jouvutakaan yhtä lailla saada käyttää 
oppikirjoja, niin kyllä siinä kieltämättä sillä tavalla kattoo niitä keskeisii sisältöjä, 
että mitä siellä on. Mut mä ainakin itte mielessäni yritin pitää sen, että oppikirja 
ei kuitenkaan saa johtaa minnuu sillä tavalla, kyllä mun itteni täytyy kuitenkin se 
opetussuunnitelma tehä riippumatta oppikirjasta…

H: Oliks ne oppimateriaalit millään tavalla mukana, kun te teitte sisältöä niihin 
opetussuunnitelmiin?
LUOPE 18: Oli, kyllä ne vaikutti, ja me yritettiin kattoo, että mikä ois niinku 
mahdollista, koska joku porukka oli hyvin tarkka, ettei oo aina mahdollista hakee 
jatkuvasti, että kyllä ne vaikutti ilman muuta,  ja tota se oli kuitenkin ihan selvää, 
että me lähettiin siitä, ettei me minkään kirjan sisällysluetteloa voida ottaa, vaikka 
me ois toivottu voitavan tehdä niin, että se ois ollu käytännössä kaikkein 
helpointa.

H: Vaikuttivatko valitut oppimateriaalit koulun opetussuunnitelmiin?
AINEOPE 21: En muista,  tuliko siihen aikaan, mutta saatiin oheismateriaalia 
Opetushallituksestakin,  ja ne oli hyvin tervetulleita lisiä ja oppikirjathan 
muuttuivat siinä vaiheessa,  ja meillekin tuli uudet oppikirjat ja meilläkin vaihtui 
pitkään käytössä ollut äidinkielen kirja, mutta miten ne olis vaikuttaneet? Tietysti 
ennen kuin kirja valittiin, niin sen sisältö käytiin läpi, että miten se meitä palvelisi,  
ja ehkä se jollakin tavoin pakotti erilaisiin työtapoihin,  ja kyllä sillä oli tällaisia 
uusia tehtäviäkin ihan selkeästi.
H: Haettiinko tulevista uusista oppimateriaaleista tukea opetussuunnitelman 
tekemiseen?
AINEOPE 21: Kai niistä on tukea haettu ja jotakin uutta mitä sieltä on löytynyt on 
varmaan mielellään otettu vastaan. Siinä oli erilaisia pienryhmätehtäviä, että 
perusopetusryhmän sai jaettua tehtäväkohtaisiin ryhmiin hyvin ja sitten uusia 
projektityötehtäviä. 
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Kategoria C. 
Opetussuunnitelmat tehtiin opetussuunnitelmien perusteiden 
pohjalta

Kolmas kategoria kuvaa niitä opettajia, joiden opetussuunnitelmatyöhön 
oppikirjat eikä muukaan oppimateriaali ole juuri vaikuttanut. Nämä opetta-
jat pyrkivät jopa tietoisesti välttämään oppimateriaalien mukaan ottamista 
opetussuunnitelmatyöhönsä. Tähän kategoriaan kuuluvat myös ne kaksi 
opettajaa (Aineope 9 ja Aineope 17), joiden koulut olivat akvaariokouluja. 
Nämä opetussuunnitelmakokeilussa mukana olleet koulut tekivät opetus-
suunnitelmansa noin kaksi vuotta ennen muita kouluja, ja kuten haastatte-
lusta käy ilmi,  opettajilla ei silloin ollut vielä käytettävissään uusien ope-
tussuunnitelmien perusteiden mukaisia oppikirjoja. Tosin toisen haastatel-
tavan (Aineope 17) mukaan joitakin sisältöjen järjestyksiä oli koulukohtai-
sissa opetussuunnitelmissa muutettu oppikirjojen ilmestymisen jälkeen. 
Kaksi tähän kategoriaan kuuluvista vastaajista oli puolestaan rehtoreita, 
jotka luonnollisesti myös virkansa puolesta joutuivat muita opettajia pa-
remmin perehtymään opetussuunnitelmien perusteisiin.

Kuitenkaan tämän ryhmän osalta ei aivan ehdottomasti voida todeta, ettei-
kö oppimateriaaleilla olisi ollut osuutta ja vaikutusta näidenkin opettajien 
opetussuunnitelmatyöhön jossakin prosessin vaiheessa. Se johtopäätös voi-
daan kuitenkin perustellusti tehdä, että tähän kategoriaan kuuluvat opetta-
jat ovat ottaneet koulunsa opetussuunnitelmia laatiessaan myös valtakun-
nallisten opetussuunnitelmien perusteet tarkasti huomioon. Nämä opettajat 
ovat paneutuneet opetussuunnitelmien perusteisiin huolellisesti ja tehneet 
koulujensa opetussuunnitelmat hyvin sitoutuneesti.

H: Tuolla tulikin jo, kertaan itseäni ja sanottiin, että silloin ei ollut 
oppimateriaalia paljon, mistä ottaa. Mulla on seuraava kysymys, että miten nää 
oppimateriaalit vaikutti koulun opetussuunnitelmaan, mutta ne ei voinut 
vaikuttaa?
AINEOPE 8: No ei todellakaan,  elikä tein omat opsini ja sitten itse asiassa, no 
mä kyllä jonkun verran konsultoin kollegojen kanssa,  hyvin vähänkin. En ollut 
siinä vaiheessa vielä – mä oon ainoo biologi kunnassa, joten ei ollut oikein 
mahdollisuutta tämmöseen. Mut mitä oli Lahdessa Launeen yläasteen opettajan 
kanssa ja tosiaan olin kyllä jonkin verran vuorovaikutuksessa lähinnä Otavan 
kanssa soittelin ja erinäisiä kertoja keskustelin siellä olevan henkilön kanssa. 
Sitten mä tein tosiaan oman opsin ja sitten jossain vaiheessa pullahti sitten tuo 
kasvikirja, se oli tehty mun opsin mukaan. Tai en mä tiedä, se oli sitten tahaton, 
mutta näin se meni, siinä oli hyvin pitkälti mun opsin mukaan.
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H: Muuttiko se teidän opsia sitten, kun tuli nää oppimateriaalit?
AINEOPE 8: Ei, mulle ne sopi ja kirja on kirja, sitä mennään niinku se on, en mä 
niinku tee, jos siellä on jotain tyhmää, niin anti olla. Jätetään väliin tai 
muutetaan, eihä se niinku oo, jos on hyvät perusteet,  se riittää, löytyy se fakta, se 
tietopohja, se pitää olla siinä muodossa, että oppilas ymmärtää sen, kun se lukee 
sen.

H: Puhuttiin siitä, että jonkun verran te ainakin teknisesti muutitte joitakin 
sisältöjen järjestyksiä,  elikkä sillä tavalla ne oppimateriaalit vaikutti koulun 
opetussuunnitelmiin, niin se oli niiden vaikutus. Olikos alkuvaiheessa mitään 
oppimateriaalia valmiina?
AINEOPE 17: Mun mielestä ei ollu,  eli lähdettiin siinä mielessä ikään kuin 
puhtaalta pöydältä, silloin alkoi tulla uutta materiaalia siinä vaiheessa,  kun opsit 
oli jo teossa, mun mielestä oli näin.

H: Vaikuttikos ainekohtaisiin opetussisältöihin nää silloiset oppimateriaalit,  eli 
oliko ne millään tavalla mukana siinä?
LUOPE 11: No kyllähän niitä oppimateriaaleja selattiin totta kai, meillähän 
tehtiin kunnallinen opsi ensin ja sitten koulukohtainen,  ja tuota ja musta kuitenkin 
tuntuu, että se jäi oppimateriaalin suhteen ainakin meijän koulussa aika vähälle, 
mutta jos nyt ajatellaan ympäristötietoa ja historia – ei lisää.

H: Miten uusien menetelmien mukaiset oppimateriaalit vaikuttivat 
opetussisältöihin ja –menetelmiin?
LUOPE 2: Minusta tuntui,  kun uusia menetelmiä ruvettiin toteuttamaan, niin sitä 
materiaalia ei vielä ollut, vaan piti pärjätä vielä niillä vanhoilla, materiaalit 
olivat myöhässä ja vaihtaminenhan tuli tietysti kalliiksi.
H: Muutitteko opetussuunnitelmia materiaalin vuoksi?
LUOPE 2: Ei nyt materiaalin vuoksi, mutta muutenhan on tietysti tehty muutamia 
muutoksia, tarkennuksia ja lisäyksiä, on muutettu ihan vuosittain esimerkiksi 
uskonnossa on haluttu siirtää tiettyjä asioita luokalta toiselle,  ja meillä on 
tämmöinen koulun omaleimaisuusjuttu,  eli meillä on hyvin liikuntapainotteinen 
koulu.

H: Mitenkäs nämä oppimateriaalit vaikutti opetussuunnitelmiin?
LUOPE 3: Minun mielestä ei. Tehtiin opetussuunnitelma ja valittiin sitten kirjat. 
Oli meillä tosin eri kustantajien kirjat ja sitten vanha opsi ja joittenkin 
naapurikoulujen opseja ja sitten katottiin perusteet ja ne oli perusteina.
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Oppiainesisältöihin liittyvien käsitysten jakautuminen eri 
kategorioihin 

Vaikka tämän tutkimuksen haastatteluaineiston koko ei olekaan riittävän 
suuri tilastollisesti yleistettävään tarkasteluun, opettajien käsitysten jakau-
tumista eri kategorioihin on kuitenkin haluttu tarkastella seuraavien kol-
men tutkittavan ilmiön suhteen: 

– oppimateriaalien vaikutus koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin, 
– uusien opetussuunnitelmien myötä opetuksessa tapahtuneet muutokset 

ja 
– oppimateriaalien käyttö opetuksessa. 

Tämä tarkastelu mahdollistaa opettajien käsitysten suuntaa-antavaan tul-
kintaan, mikä omalta osaltaan antaa aineksia tutkittavien ilmiöiden syvälli-
sempään ymmärtämiseen. Tulkinnassa on kuitenkin otettava huomioon, et-
tä näin pienessä aineistossa sattumalla on saattanut olla vaikutusta vastaus-
ten jakautumiseen eri kategorioihin.

Tässä yhteydessä on tarkasteltu opettajien käsitysten jakautumista oppima-
teriaalien vaikutuksesta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin. Yli puolet 
vastaajista, yhteensä 13 kaikkiaan 23:sta, on käsitystensä mukaan tehnyt 
koulukohtaiset opetussuunnitelmansa oppimateriaalien ja erityisesti oppi-
kirjojen pohjalta. Tähän kategoriaan A luokittuneissa vastauksissa ei juuri-
kaan ollut eroa peruskoulun aineenopettajien ja luokanopettajien välillä: 
luokanopettajia tähän kategoriaan kuului kuusi ja aineenopettajia seitse-
män. Kahteen muuhun kategoriaan luokittuivat loput vastaajat tasaisesti. 
Molempiin kategorioihin jäi viisi opettajaa. Kategoria B:hen, jossa opetus-
suunnitelmat laadittiin oppikirjojen pohjalta niitä soveltaen, luokittui kol-
me luokanopettajaa ja kaksi aineenopettajaa. Samalla tavalla tasaisesti ja-
kautuivat myös kategoria C:n opettajat.  Kolme luokanopettajaa ja kaksi ai-
neenopettajaa tekivät siis koulukohtaiset opetussuunnitelmansa puhtaasti 
opetussuunnitelmien perusteisiin nojautuen. Tämän aineiston osalta luo-
kanopettajien ja aineenopettajien välillä ei tässä suhteessa havaittu eroa, 
kuten taulukosta 33 voidaan havaita.
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TAULUKKO 33. Peruskoulunopettajien käsitykset oppimateriaalien vaikutuksesta 
omiin koulukohtaisiin opetussuunnitelmiinsa. 

Kategoria A Kategoria B Kategoria C

Luokanopettajat 6 3 3

Aineenopettajat 7 2 2

Yhteensä 13 5 5

Tulos tukee ja täydentää jo aikaisemmin esitettyä kvantitatiivista tutkimus-
tulosta, jonka mukaan oppimateriaalit ovat olleet merkittävässä osassa, kun 
koulukohtaisia opetussuunnitelmia on laadittu. Ainoastaan viisi opettajaa 
23:sta on tehnyt koulunsa opetussuunnitelmat täysin riippumatta oppikir-
jasta tai yleensäkään oppimateriaalista. Samansuuntaiseen johtopäätökseen 
on tultu myös Opetushallituksen seurantatutkimuksessa (Opetussuunnitel-
matyö kunnissa ja peruskouluissa vuosina 1994–1999), jonka tulosten mu-
kaan ainekohtaisten osien tavoitteet ja sisällöt oli useasti poimittu lähes 
suoraan vuoden 1985 opetussuunnitelman perusteista tai oppikirjoista (Pie-
tilä & Toivanen 2000, 49).

Tässä yhteydessä voidaan esittää kritiikkiä opettajien ja siten myös koulu-
kohtaisten opetussuunnitelmienkin oppikirjasidonnaisuudesta. Toisaalta 
haastatteluaineisto antaa hyvän kuvan myös siitä, että opettajilla ei tämän 
opetussuunnitelmaprosessin yhteydessä ollut käytettävissään kovinkaan 
paljon muuta kirjallista tukimateriaalia kuin oppimateriaalit ja opetussuun-
nitelman perusteet. Puhumattakaan siitä, että opettajat olisivat saaneet esi-
merkiksi koulutuksellista tai konsultoivaa tukea tämän varmasti monille 
hyvin vaativankin kehitysprojektin aikana.

 Jonkinlaisen poikkeuksen tästä tekevät otoksessa mukana olleet kaksi ak-
vaariokoulujen opettajaa (AINEOPE 9 JA AINEOPE 17), jotka opetus-
suunnitelmakokeilussa mukana olleina ovat saaneet muita enemmän kou-
lutusta uusien opetussuunnitelmien laadintaa varten. Myös otoksessa mu-
kana olleet rehtorit (LUOPE 2,  LUOPE 11 ja AINEOPE 21) näyttivät ole-
van muita paremmin selvillä valtakunnallisista opetussuunnitelmien perus-
teista. Nämä opettajat olivat myös niitä, jotka olivat laatineet koulunsa ope-
tussuunnitelman opetussuunnitelman perusteiden pohjalta (AINEOPE 9, 
AINEOPE 17, LUOPE 2 LUOPE 11) tai soveltuvin osin oppikirjoja hy-
väksikäyttäen (AINEOPE 21). 
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Rehtoreiden merkitys koulujen opetussuunnitelmauudistuksia tehtäessä on 
ollut merkittävä. Heille tämän suuren muutoksen johtaminen on ollut vaa-
tiva haaste. Rehtoreiden osuutta ja yleensäkin kouluhallinnon kykyä johtaa 
muutosta opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä ei ole tässä tutkimuk-
sessa tarkemmin tutkittu. Aineistosta nousee kuitenkin esiin opettajien tar-
ve huomattavasti suurempaan tukeen, resursseihin  ja koulutukseen tällais-
ten suurten uudistusten yhteydessä. Nyt oppikirjat ovat osittain olleet opet-
tajien tukena tässä tilanteessa, kun muu tuki on ollut riittämätöntä.

5.4.2 Opetussuunnitelmien vaikutus oppimateriaali-
hankintoihin

Koulukohtaisten opetussuunnitelmien vaikutusta oppimateriaalien sisältöi-
hin ei ole tässä yhteydessä tutkittu, koska silloin kohderyhmänä olisivat op-
pikirjojen tekijät ja kustantajat. Se onkin täysin oma tutkimuskohteensa, ja 
tutkimusmenetelmätkin olisivat toiset kuin tässä tutkimuksessa. On myös 
oletettavaa, että eri oppiaineiden ja kirjasarjojen osalta tulokset voisivat ol-
la hyvinkin erilaisia, vaikka oppimateriaalit onkin pyritty laatimaan vallit-
sevien opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta.

Sen sijaan tässä tutkimuksessa on mielenkiintoista selvittää myös kysy-
mystä, miten uudet opetussuunnitelmat vaikuttivat oppimateriaalivalintoi-
hin ja uusien materiaalien hankintoihin. Yleinen käsitys lienee, että uudet 
opetussuunnitelmat edellyttävät myös niiden pohjalta laadittuja uusia oppi-
materiaaleja. Tässä yhteydessä selvitetään, tapahtuiko todellisuudessa niin. 
On myös johdonmukaista olettaa, että uusien oppimateriaalien käyttöönot-
to – varsinkin, jos uudet opetussuunnitelmat on tehty uusien oppimateriaa-
lien pohjalta – olisi vaikuttanut opetukseen ja aiheuttanut siinä muutoksia 
uudistusten jälkeen. Tapahtuiko näin opettajien käsitysten mukaan ja aut-
toivatko uudet oppimateriaalit muutosprosessissa? Sitä selvitetään myös 
tyypittelyn avulla.

Vastausten perusteella erottui kaksi pääkategoriaa, mutta kaiken kaikkiaan 
neljä toisistaan eroavaa kategoriaa. Nämä kategoriat ovat seuraavat:

A. Uudet opetussuunnitelmat vaikuttivat oppimateriaalivalintoihin
 A.1. Uudet opetussuunnitelmat edellyttivät myös uusia oppimateriaaleja
 A.2. Uudet opetussuunnitelmat edellyttivät uusia oppimateriaaleja vain 

uuteen oppiaineeseen
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B. Uudet opetussuunnitelmat eivät vaikuttaneet oppimateriaalivalintoihin
 B.1. Uudet opetussuunnitelmat eivät edellyttäneet uusien 

oppimateriaalien hankkimista
 B.2. Niukan taloudellisen tilanteen takia ei ollut mahdollista hankkia 

uusia oppimateriaaleja.

Kategoria A.1. 
Uudet opetussuunnitelmat edellyttivät myös uusia oppimateriaaleja

Tähän kategoriaan kuuluvien opettajien käsitysten mukaan oli luonnollista 
hankkia uudet oppimateriaalit uusien opetussuunnitelmien myötä. Haastat-
telujen perusteella voidaan myös tulkita niin, että uusien oppimateriaalien 
käyttöönotto antoi ainakin joillekin opettajille hyvän syyn uudistaa myös 
opetustaan. Oppimateriaalit ovat siten omalta osaltaan olleet tukemassa 
opetuksen uudistamista. Aineiston tyypittelyä kuvattaessa palaan siihen, 
hankkivatko oppikirjojen pohjalta opetussuunnitelmansa laatineet opettajat 
uusia materiaaleja muita enemmän tai siirtyivätkö oppikirjoihin enemmän 
tukeutuvat opettajat uusiin oppimateriaaleihin muita nopeammin.

H: Antoko nää uudet opetussuunnitelmat hyvän syyn hankkia materiaaleja?
LUOPE 2: Hyvän syyn ne anto, mutta ei meillä taloudellista panosta lisätty kunnan 
puolesta, mutta meillä on kehysbudjetti,  eli meillä on suunnattu nimenomaan 
oppimateriaaliin, mutta sekin leikattiin vertailulaskelmien mukaan pois.

H: Siinä mainittiinkin se tiedon hankkiminen jo siinä  opetusmenetelmäasiana. 
Miten oppimateriaalien valintaan vaikutti koulun opetussuunnitelma, vaikuttiko 
ne mitenkään? 
AINEOPE 7: Mä en kyllä tiedä, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että nyt kun me 
pyritään meijän aineisiin matemaattis-luonnontieteet, niinku tarkistetaan, niin 
kyllä me niinku puhuttiin siinä opettajien kanssa, että  kuitenkin meillä pitää olla 
joku oppimateriaali, joku kirjasarja, mitä käytetään…

H: Mulla on oikeestaan viimeinen kysymys tässä osiossa, opsien valinta 
oppimateriaalin valintaan. Elikä silloin, valitsitte kuitenkin ne uudet oppikirjat 
silloin, kun ne opsit tuli, koska ne on uusien opsien mukaiset?
AINEOPE 8: Joo kyllä ilman muuta ja siinä vaiheessa mä harkitsinkin vaihtaa 
kustantajaa biologian puolella...

H: Mites kun ne opsit tuli, niin vaihdoitteks te siinä vaiheessa enemmänkin näitä 
oppikirjoja?
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LUOPE 10: Vaihdettiin, pakkohan se oli vaihtaa uusien opetussuunnitelmien 
mukaisiksi, mutta ei niitä pystyny kerralla vaihtamaan, mutta 1–2 vuoden sisällä 
kuitenkin.

H: Kun puhuttiin niistä äidinkielen materiaaleista ja nehän ei enää vastaa uusia 
opetussuunnitelmia, mutta miten silloin 1994–199,  kun tuli nää uudet 
opetussuunnitelmat, niin hankitteks te siinä vaiheessa normaalia enemmän 
oppikirjoja?
LUOPE 11: No kyllä tietenkin pakostakin jouduttiin uusimaan ja ympäristö- ja 
luonnontieto tietenkin ensimmäisenä ja sitten historia tuli vähän myöhemmin, 
samoin matematiikka ja englanti on uusittu,  ja sitten viime keväänä otettu taas 
uusia käyttöön.

H: Kun uudet opsit tuli, niin hankitteks te uusia oppimateriaaleja johtuen niistä 
opseista? 
ALKUOPE 12: Kyllä me aika pitkälle oletettiin, että ne on niiden uusien opsien 
mukaisia, mutta ei varmaan ihan vain sen takia, joku oli kyllästynyt entiseen ja 
halusi vaihtaa, ja tietysti se ympäristö- ja luonnontieto oli semmonen, että se jäi 
odottamaan, koska ne vanhat kirjat oli aivan resut, mutta mä en antanu uusia 
ostaa ennen kuin tulee uudet opetussuunnitelmat, en tiedä, olikos niissä muissa.

H:Vaihdoitteko oppikirjoja liittyen näihin uusiin opetussuunnitelmiin tai 
hankitteko te muuten jotain oppimateriaalia erityisen paljon, silloin kun tuli ne 
uudet opsit tai kun olitte laatineet ne?
AINEOPE 16: No biologian kirjat me kyllä vaihdettiin, mut sitä minä tavallaan 
osaa sanoa, et liittyikö just siihen opetussuunnitelmiinkaan, mutta kyllä me siinä 
rytäkässä vaihdettiin kuitenkin…

H: Suurin osahan oppimateriaaleista meni uusiksi uusien opetussuunnitelmien 
myötä, elikkä ne vaikutti kaikkeen. Sitten tehtäväkirjoja ja tietokoneohjelmia on 
teillekin hankittu?
LUOPE 20: Sen mukaan on hankittu,  kun varat on antanu myöten, että siinä on 
lähdetty siitä, että mitä pienempi opetuspaketti on, sitä täydellisempi sen pitää 
olla.

H: Opetussuunnitelman vaikutus opetusmateriaalien valintaan?
AINEOPE 21: Lähinnä nyt katsottiin, että minkä kustantajan teokset olisivat 
lähinnä meidän opetussuunnitelman tarpeita vastaavia, ja opettajilla oli ja on 
mahdollisuus vaihtaa kirjoja.

H: Miten niiden uusien opsien myötä, vaihtuiks kaikki kirjasarjat niiden myötä?
LUOPE 18: Joo, me hankittiin tosi paljon uutta materiaalia ja se liittyi just tähän 
oppilaskeskeiseen työtapaan…
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Kategoria A.2. 
Uudet opetussuunnitelmat edellyttivät uusia oppimateriaaleja vain 
uuteen oppiaineeseen

Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä tuli peruskoulun 
luokille 1–6 uutena oppiaineena ympäristö- ja luonnontieto entisten biolo-
gian, maantiedon, ympäristöopin ja kansalaistaidon tilalle. Peruskoulun 
luokille 7–9 ei sitä vastoin tullut uusia oppiaineita. Tähän kategoriaan luo-
kittui vain kaksi vastausta, jotka luonnollisesti molemmat saatiin luokan-
opettajilta. Mielenkiintoista näiden opettajien käsityksissä on se, että muu-
tokset muissa oppiaineissa eivät olleet kovin merkittäviä, vaikka niissäkin 
opetussuunnitelmat muuttuivat. Sen sijaan ympäristö- ja luonnontiedossa 
tuli aivan uusia sisältöalueita fysiikasta ja kemiasta, minkä takia tässä oppi-
aineessa eivät koulut periaatteessa enää voineet tulla toimeen vanhoilla op-
pimateriaaleilla, mikäli oppimateriaaleja yleensä käytettiin.

H: Tulikos muihinkin oppiaineisiin uusia materiaaleja kuin luonnontietoon, vai 
hankittiinko ne pikkuhiljaa?
LUOPE 4: No ei oikeestaan mun mielestä, se opsi ei oo niinkään vaikuttanu 
oppikirjoihin ylipäätänsä, että se on vaan, että mitä sattu just sillä hetkellä olla 
valintatilanteet oppikirjojen niin sitten ehkä vaikutti, mutta ei ei ylipäätänsä, kyl 
mä luulen, et siihen oppi… luonnontieto on ainut…

H: … palaan niihin oppimateriaaleihin ja oppimateriaalin valintoihin, elikä 
silloin, kun tuli nää uudet opetussuunnitelmat, niin hankittiinko silloin enemmän 
oppikirjoja?
ALKUOPE 6: Joo, oli muuten ympäristö- ja luonnontieto oli semmonen ja 
matikka nyt on aina ollut, se ei ole lamastakaan kärsinyt, toisaalta sitten 
rahavarat muilta siinä oli tiukalla. Ei sitä ihan kyllä mielenkiinnosta vaan 
varmaan hankittu, mutta kyllä ”yltin” kirjat oli varmaan, että ne niinku uudistunu 
toki kun oli ”mantsaa” ja ”bilsaa” ollut aiemmin.

Kategoria B.1. 
Uudet opetussuunnitelmat eivät edellyttäneet uusien 
oppimateriaalien hankkimista

Tähän kategoriaan kuuluivat ne opettajien käsitykset, joiden mukaan ope-
tussuunnitelmamuutokset eivät vaikuttaneet oppimateriaalivalintoihin. Se 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uusia oppimateriaaleja olisi hankittu uu-
dessa tilanteessa. Hankinnan syynä on vain ollut jokin muu syy kuin ope-
tussuunnitelmauudistus. Ainakin kahdessa vastauksessa (AINEOPE 15 ja 
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AINEOPE 14) heijastuu esimerkiksi kustantajien markkinointitoimien vai-
kutus oppimateriaalivalintoihin. Opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä 
oppikirjatkin uudistuvat, ja silloin myös kustantajien markkinointitoimet 
ovat voimakkaimmillaan, joten tämäkin välillisesti luo tarvetta oppimateri-
aalien vaihtamiseen.

Ristiriitaista tämän kategorian tuloksissa on, että tässä on mukana kahden 
luokanopettajan käsitykset siitä, ettei opetussuunnitelmauudistus edes ym-
päristö- ja luonnontiedon osalta aiheuttanut tarvetta uusien oppimateriaali-
en hankkimiseen. Osittain tämä on selitettävissä sillä, että kyseiset opetta-
jat käyttävät oppikirjoja mahdollisesti vain lähdeteoksina alkuopetuksessa  
(molemmat ovat alkuopettajia), ja siten heidän opetuksensa ei ole sidoksis-
sa perinteisessä mielessä oppikirjoihin. Vastauksista ei myöskään selviä se, 
onko uusia oppimateriaaleja kuitenkin hankittu jonkin muun syyn kuin 
opetussuunnitelmauudistuksen takia.

H: Vielä palaan sitten näihin oppimateriaaleihin ja sitten opsin vaikutukseen. Kun 
te vaihdoitte uuden viimeksi käytetyn oppikirjasarjan, niin tapahtuiko se samalla, 
kun nää opetussuunnitelmat muuttui, oliko niillä  vaikutusta?
AINEOPE 1: Ei ollut vaikutusta, aikaisemmin vaihdettiin.
H: Elikä te säilytätte saman kirjasarjan, mutta se on sitten muuttunut opsin 
mukaiseksi?
AINEOPE 1: Kyllä. 

H: Kun uudet opetussuunnitelmat tuli, niin vaihdoitteko kaikki oppikirjasarjat 
sillä perusteella, että mitenkä ne tuki sitä uutta tai miten ne sopi siihen opsiin?
ALKUOPE 3: Mä luulen, ettei meijän koululla ole mitään loogista 
kirjanvaihtamissysteemiä vaan ihan opettajien mielipiteen mukaan.

H: Mä palaan takaisin oppimateriaalien valintaan vielä sen verran, että milloin te 
valitsitte tuon, valitsitteko ton juuri uusien opetussuunnitelmien…?
AINEOPE 13: Ei kun aikaisemmin.
H: Et nää opsit ei vaikuttanut niihin?
AINEOPE 13: Ei ja nyt meillä on se tilanne, että…

H:... Vielä palaan siihen näihin uusien opsien vaikutukseen oppimateriaalien 
valinnoissa, silloin kun ne perusteet muuttui ja niinku kerrot, niin silloin te 
vaihdoitte oppimateriaalia?
AINEOPE 15: Käytettiin niinku yksien kanssa vielä sitä samaa Ydin- sarjaa, mut 
sit me saatiin tästä Aine ja energiasta niitä näytteitä ja nähtiin, että siinä on 
kemian oppikirja erikseen, oli värikäs ja kaunis ja sisälsi upeita tekstejä ja 
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työkirjaa ei katottu siinä ajassa. Ja sitten oli se fysiikan oma kirja siinä, et se on 
se perustelu,  minkä takia me tähän. No sitten oli vähän tietysti täällä tämmösii 
Lavosta ja monta tuttuu nimee, joka houkutti kans, et ehkä ois hyväkin sarja.

H: Oliko uusilla opseilla vaikutusta oppimateriaalien hankintoihin?
AINEOPE 17: Mä en tiedä oliks opseilla mitään tekemistä sen kanssa, mutta se 
näytti, että sitä on kiva opettaa…

ALKUOPE 19: Ei vaikuttanut. 

H: Kielikuvat hankittiin siinä vaiheessa kun tuli nää uudet opetussuunnitelmat, 
vaikuttiks nää uudet opsit historiassa?
AINEOPE 22: Ei vaikuttanut kirjojen hankintaan, vaan siihen vaikuttaa se, että 
nää entiset alko olla ihan loppu, ja nyt tehtiin sitten iso päätös, ja nyt tulee lähes 
kaikille sama kirja.

H: Miten sitten, kun saitte valmiiksi uudet opetussuunnitelmat ja niiden perusteet 
tuli, niin hankitteko sitten siinä vaiheessa uusia oppikirjoja, uusia materiaaleja?
AINEOPE 14: Ei hankittu. Ne on muuttunu sitä mukaa, kun kustantaja on esitellyt 
ja tarjonnu, että täs on tämmöstä, niin sitä mukaa. Ne kyllä tuli siinä. Mutta ois 
muutenkin hankittu kirjoja, niinku aikaisemminkin hankittiin kirjoja.

Kategoria B.2. 
Niukan taloudellisen tilanteen takia ei ollut mahdollista hankkia 
uusia oppimateriaaleja

Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistus ajoittui taloudellisen laman ai-
kaan, jolloin kuntatalous oli erityisen heikossa tilanteessa, ja se heijastui 
myös kuntien opetustoimeen. Nämä opetukseen kohdistuneet säästötoimet 
näkyivät monissa kunnissa opettajien lomautuksina, suurina opetusryhmi-
nä, tuntikehysten leikkauksina ja oppikirjojen kierrätyksenä. Nämä asiat 
heijastuivat useiden opettajien vastauksissa eri osissa haastattelua, mutta 
selvästi uusien oppimateriaalien hankinnan vaikeus taloudellisen niukkuu-
den takia tuli esiin alla olevissa kolmessa tapauksessa. Yleisemminkin 
haastatteluaineiston tulosten pohjalta voidaan esittää, että uusien oppimate-
riaalien hankinnan vaikeuden lisäksi lama muiltakin osin hidasti opetus-
suunnitelmauudistusten etenemistä.

H: Hankitteko uudet oppimateriaalit niiden uusien opsien myötä kaikkiin aineisiin?
LUOPE 5: Nyt mun mielestä hankittiin silleen viime keväänä, et nää pienet sai, 
nyt siel on sitä semmonen ei oo tavallaan oppikirjaa ympäristötiedossa…
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H: Kun tuli uudet opsit, niin hankitteks te sillon enemmän niitä oppikirjoja?
ALKUOPE 9: Ei, koska ei ollu rahaa, koska silloin oli se pahin lama.
H: Niinhän se oli.
ALKUOPE 9: Ei sitä silloin pystynyt. Jos ajattelee, että -94 alettiin prosessiin, no 
nyt sitten pikkuhiljaa, kun sitä rahaa löytyy, niin sitten ostetaan joku kirjasarja ja 
romppujakin ostettais, sitten kun rahaa löytyis.

H: Sun aikana ei ole vaihdettu kirjoja, mutta mikä asia vaikuttais eniten siihen: 
sisältö, markkinointi, ulkoasu vai mikä?
AINEOPE 23: Sisältö olis tietysti tärkein, eli miten ne asiat on esitetty ja just niin 
kuin matikassakin tehtävät ja niin edelleen ja tietysti ulkoasukin on oltava 
kunnossa.

Käsitysten jakautuminen eri kategorioihin oppimateriaali-
hankintojen osalta

Opettajien käsitykset siitä, miten uudet opetussuunnitelmat vaikuttivat op-
pimateriaalihankintoihin, jakautuivat pääkategorioiden A ja B kesken. 
Opettajista 12 oli sitä mieltä, että uusia oppimateriaaleja hankittiin ja valit-
tiin nimenomaan opetussuunnitelmauudistuksen takia. Vastaavasti 11 opet-
tajaa oli sitä mieltä, että opetussuunnitelmauudistuksella ei ollut vaikutusta 
oppimateriaalihankintoihin. Näiden käsitysten jakautuminen on esitetty 
taulukossa 34.

TAULUKKO 34. Peruskoulunopettajien käsityksiä uusien opetussuunnitelmien 
vaikutuksesta oppimateriaalihankintoihin.

Kategoria 
A.1.

Kategoria 
A.2.

Kategoria 
B.1.

Kategoria 
B.2.

Aineenopettajat 4 0 6 1

Luokanopettajat 6 2 2 2

Yhteensä 10 2 8 3

Aineenopettajien ja luokanopettajien käsitykset eroavat yllättävän paljon. 
Vain kolmannes luokanopettajista oli sitä mieltä, ettei opetussuunnitelmil-
la ollut merkitystä oppimateriaalihankintoihin. Sen sijaan lähes kaksi kol-
masosaa aineenopettajista oli sitä mieltä, etteivät uudet opetussuunnitelmat 
vaikuttaneet oppimateriaalivalintoihin. Tulos on yllättävä, kun huomattava 
osa aineenopettajista on kuitenkin laatinut koulukohtaiset opetussuunnitel-
mansakin oppimateriaalien pohjalta. Hieman tulosta selittänee se, että luo-
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kanopettajilla on uuden oppiaineen – ympäristö- ja luonnontiedon – takia 
ollut erityisen suuri tarve hankkia ainakin tähän aineeseen uutta oppimate-
riaalia. Tätä osittain kuvaa myös kategoria A. 2:n vastaukset (uusia oppi-
materiaaleja valittiin vain uuteen oppiaineeseen).

Näiden tulosten perusteella herää  kysymys, onko luokanopettajien ja ai-
neenopettajien tavassa käyttää oppimateriaaleja opetuksessaan sellaisia 
eroja, jotka selittäisivät tätä tutkimustulosta? Tähän kysymykseen palataan 
myöhempien tutkimustulosten esittelyn yhteydessä.

5.4.3 Säästötoimien vaikutus uusien opetussuunnitelmien 
käyttöönottoon

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole tutkia koulujen taloudellista tilan-
netta eikä kuntatalouden vaikutusta opetuksen kehittämiseen. Koska jo tu-
losten esittelyn aikaisemmassa vaiheessa aineistosta nousi esiin kysymys 
kuntatalouden heikosta tilanteesta opetussuunnitelmauudistuksen vuosina, 
ei aihetta kuitenkaan täysin voi rajata tämänkään tutkimuksen ulkopuolel-
le. Tässä ilmiötä lähestytään vain lyhyesti sen  kautta, miten opettajat koki-
vat taloudellisen tilanteen vaikuttaneen oppimateriaalien hankintoihin ja 
saivatko he hankkia tarpeelliseksi kokemansa materiaalin. 

Lähes kaikissa haastatteluaineiston vastauksissa tuli selvästi ilmi oppikirjo-
jen monivuotinen kierrätys. Tässä yhteydessä selvitetään tätä kierrätysilmi-
ötä ja koulutoimen säästötoimia vain siitä näkökulmasta, ovatko opettajat 
kokeneet niiden haittaavan opetuksensa ja opetussuunnitelmien kehittämis-
tä ja toteuttamista. Kysymyksen luokittelussa onkin siksi päädytty vain 
seuraaviin kahteen luokituskategoriaan:

A. Oppikirjojen kierrätys ja muut säästötoimet eivät ole haitanneet 
opetustyön kehittämistä opetussuunnitelmien mukaisesti.

B. Oppikirjojen kierrätys ja muut säästötoimet ovat haitanneet opetustyön 
kehittämistä opetussuunnitelmien mukaisesti.
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Kategoria A. 
Oppikirjojen kierrätys ja muut säästötoimet eivät ole haitanneet 
opetustyön kehittämistä opetussuunnitelmien mukaisesti

Monen opettajan vastauksissa heijastui asenne, jonka mukaan he ovat koh-
tuullisen vähään tyytyväisiä ja tulevat toimeen vähäisemmälläkin taloudel-
lisella panostuksella. Opettajat olivat jo hyvin tottuneita säästötoimiin ja 
oppikirjojen kohtuullista kierrättämistä pidettiin monissa oppiaineissa hy-
vänäkin asiana. Näiden opettajien vastauksissa heijastui käsitys siitä, ettei-
vät säätötoimet ja oman koulun taloudellinen tilanne ole vaikeuttaneet uu-
sien opetussuunnitelmien vaatimaa kehittämistyötä.

H: Minkälaiset mahdollisuudet teillä on hankkia näitä oppimateriaaleja, 
taloudellisten resurssien puitteissa?
AINEOPE 14: Kyllä me on saatu, me ollaan aika vähään tyytyväisii oltu, mutta 
ollaan saatu, se mikä on, paitsi nyt ei saatu uusia mikroskooppeja, tätä yritettiin, 
mutta kaupunki pani rahat jäihin.
H: Et se ei oo haitannu opetusta?
AINEOPE 14: Ei oo sikäli, on saatu, mitä on haluttu.

H: Minkälaiset taloudelliset resurssit teillä on hankkia oppimateriaaleja?
AINEOPE 21: Tässä on nyt vielä se ongelma, että kun on kurssimuotoisia kouluja 
ja meilläkin on neljä jaksoa, mutta kuitenkin meillä on perusvuosiluokat ja opetus 
menee sen mukaan mitoitettuna ja ehkä monet kirjat on tehty vain peruskoulua 
varten, että täytyy sitten toimia vain sen oman opsin mukaan, ja sen takia se 
oppilaallekin on vähän ongelmallinen.
Mutta siihen taloudelliseen puoleen, kyllä meillä jonkun verran on kierrätetty 
kirjoja, mutta kyllä jos opettaja on halunnut niin kyllä oppikirjat on pystytty 
hankkimaan, mutta siihen oheismateriaaliin ei tahdo rahat kyllä riittää. 

H: Mites nää taloudelliset resurssit, teillä on vielä aika hyvät?
LUOPE 2: On meillä olleet tähän asti ja todennäköisesti jatkossakin, vaikka 
meiltä on juuri leikattu kirjallisuusmäärärahaa budjetissa, mutta kyllä sillä nyt 
vielä pärjätään.
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Kategoria B. 
Oppikirjojen kierrätys ja muut säästötoimet ovat haitanneet 
opetustyön kehittämistä opetussuunnitelmien mukaisesti

Tähän kategoriaan kuuluvien käsitysten mukaan koulun huono taloudelli-
nen tilanne on vaikeuttanut opetusta ja sen uudistamista uuden opetussuun-
nitelman mukaiseksi kahdella tavalla. Ensinnäkin opettajat eivät ole voi-
neet valita uusien opetussuunnitelmien mukaisia oppimateriaaleja, eivätkä 
vanhat materiaalit ole vastanneet sen paremmin sisällöllisesti kuin opetus-
menetelmällisestikään uusia opetussuunnitelmia tai opettajan omaa opetus-
tyyliä. Toisaalta kuluneet ja rikkinäiset oppimateriaalit ovat vaikuttaneet 
opettajien mielestä myös oppilaiden opiskelumotivaatioon ja siten myös 
heikentäneet oppimistuloksia.

Jos opetussuunnitelma tai muita merkittäviä uudistuksia halutaan toteuttaa 
kouluissa tehokkaasti, tämän tutkimusaineiston tuloksissa nousi tärkeäksi 
myös riittävät taloudelliset panostukset koulutoimeenkin. Opettajien vasta-
uksissa näkyi alistumista nykyisin vallitsevaan tilanteeseen. Ei enää yritetä 
parantaa tilannetta vaan tyydytään vallitsevaan tilanteeseen ja tehdään vain 
se, mikä on mahdollista.

H: Minkälaiset taloudelliset resurssit koululla on hankkia oppimateriaalia, saatko 
suunnilleen kaiken minkä haluat?
LUOPE 5: En, että meillä valitettavasti on tämä kierrätys säästösyistä, että se 
pitäs purkaa sitten ja säästää jossain muussa kuin tässä, että lapsillekin täytyy 
sanoa, että on pohdittu sitä joka syksy, että lapset on pettyneen näkösiä, kun ne 
saa likaisen käytetyn kirjan, että se ois kuitenkin mukava, kun ne sais uuden 
innostavan kirjan, että ois kiva aloittaa uutta lukuvuotta opiskeleen eikä jonkun 
edellisen käyttäjän tylsiä sivukommentteja siellä olis.

H: Onks se tietyllä tavalla ongelma niinku, että on liian vähän rahaa ja 
mahdollisuuksia hankkia materiaaleja?
ALKUOPE 9: No on, koska kuitenkin koko ajan tulee kaikilta puolilta paineita, 
että koulun pitäis olla nykyajassa ja aikaansa edellä ja mennä tietoyhteiskuntaan 
ja ynnä muuta, mutta sitten meille ei kuitenkaan anneta resursseja, eli meidän 
pitäis olla semmosia poppamiehiä, että me pystytään siihen, vaikka meille ei 
anneta siihen mahdollisuuksia rahallisesti, mutta ei kai sen tarvitse olla niin kuin 
ennenkään, mutta nyt ollaan siellä toisessa ääripäässä, koska kuitenkin jos 
ajatellaan kirjoja esimerkiksi uskonnossa jotkut viimetalviset kirjat on varmaan jo 
lähes 15 vuotta vanhoja, mutta sitten toisaalta taas esimerkiksi  äidinkielessä 
meidän tasolla, jos meillä on varaa hankkia ne kirjat ja kasetit, niin kyllä me sillä 
päästään jo pitkälle, mutta tietenkin se, että on se yhteiskunnan paine, että pitäs 
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tarjota lapsille jotakin nykyaikaista, niin oishan se kiva, että ois niitä romppuja ja 
muita, ja kyllähän me jo ekaluokallakin käydään tietokoneella, mutta se, että sitä 
ois jo suoraan niihin meijän oppimateriaaleihin ja me voitais tehdä jotakin 
harjoituksia, eikä että opettajan pitää käyttää kaikki illat keksiäkseen jotakin 
mielenkiintoista tekemistä.

H: Minkälaiset taloudelliset resurssit teillä on hankkia kirjoja?
LUOPE 5: Aika huonot, siksi kierrätetään kirjoja, mutta näissä on se ongelma, 
että näihin tulee sitten niitä merkintöjä.
H: Siis tätä materiaalia vois hiukan paremmin hyödyntää, jos taloudelliset 
resurssit olisivat paremmat?
LUOPE 5: Meillä alkaa historian kirjat olla tosi surkeat, että nyt syksyllä tulee 
uudet kirjat ja se antaa motivaatiotakin, kun itsekin muistelee uuden kirjan 
tuoksua, kun sen avasit…ja kun ajattelee näitä vanhoja irtolehtipainoksia, joissa 
on vaikka mitä ja sieltä puuttuu sivujakin.

Käsitysten jakautuminen eri kategorioihin

Taulukosta 35 voidaan havaita, että kategoria A:n mukaisesti 14 opettajalla 
– yli puolella haastatelluista – oli se käsitys, etteivät opetustoimen säästöt 
ja esimerkiksi oppikirjojen kierrätys ole olennaisen haitallisesti vaikutta-
neet opetussuunnitelmien vaatimiin uudistuksiin tai yleensäkään opetuksen 
kehittämiseen. Näiden vastaajien mielestä he ovat saaneet hankkia tarpeel-
liseksi kokemaansa oppimateriaalia riittävästi. 

Loput yhdeksän opettajaa olivat sitä mieltä, että säästötoimilla on ollut hai-
tallinen vaikutus uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoon. He eivät 
mielestään ole voineet hankkia riittävästi uusien opetussuunnitelmien vaa-
timia oppimateriaaleja. Tässä taloudelliseen tilanteeseen tyytymättömien 
joukossa on suhteessa enemmän luokanopettajia kuin aineenopettajia. Tä-
mä saa kysymään, onko luokilla 7–9 käytettävissä enemmän taloudellisia 
resursseja oppimateriaalihankintoihin. Se jää tässä tutkimuksessa selvittä-
mättä. Haastatteluaineiston pohjalta herää myös kysymys siitä, eroavatko 
luokanopettajien ja aineenopettajien käsitykset tavasta käyttää oppimateri-
aalia jotenkin toisistaan. Ovatko luokanopettajat esimerkiksi enemmän 
riippuvaisia valmiista oppimateriaalista kuin aineenopettajat? Kysymyk-
seen opettajien tavasta käyttää oppimateriaalia opetuksessaan palataan 
myöhemmin.
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TAULUKKO 35. Käsitysten jakautuminen eri kategorioihin sen mukaan, 
vaikeuttiko koulun taloudellinen tilanne uusien opetussuunnitelmien mukaisiin 
oppimateriaaleihin siirtymistä.

Kategoria A. Kategoria B.

Luokanopettajat 6 6

Aineenopettajat 8 3

Yhteensä 14 9

5.5 Oppimateriaalien käyttö ja niiden vaikutus 
opetukseen

5.5.1  Oppimateriaalien asema opetuksessa

Kun analysoitiin opettajien käsityksiä oppimateriaalien käytöstä opetuk-
sessa, luokittelu ei ollut aivan yksiselitteinen varsinkaan luokanopettajien 
käsitysten osalta. Oppimateriaalien rooli eri oppiaineissa oli hyvinkin eri-
lainen. Kävi ilmi, että lähes kaikki luokanopettajat etenivät matematiikassa 
ja äidinkielessä oppikirjan mukaan. Sen sijaan reaaliaineissa oppikirjaa 
käytettiin usein lähdeteoksena.

Käsityksissä oppimateriaalin asemasta opetuksessa päädyttiin seuraaviin 
kategorioihin:

A. Opetus etenee oppikirjojen mukaan
B. Opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta
 B.1. Opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta kaikissa oppiaineissa
 B.2. Opetussuunnitelmat ohjaavat luokanopettajien opetusta 

reaaliaineissa.

Tehtäväkirjojen käyttöä ei tässä yhteydessä analysoitu tarkasti. Vaikka tut-
kimushenkilöt eivät useinkaan käyttäneet itse tehtäväkirjoja, he kuitenkin 
kopioivat tai muulla tavoin hyödynsivät opetuksessaan tehtäväkirjojen teh-
täviä. Monesti oppilaat tekivät tehtäväkirjan asemasta samoja tehtäviä vih-
koihinsa. Ilmiö nousi esiin useissa haastatteluissa. Sitä perusteltiin lähinnä 
säästämisellä. Tehtäväkirjoja käytettiin eniten kielten opiskelussa ja vähi-
ten reaaliaineissa. Osa haastatelluista opettajista oli kehittänyt oppilaiden 
vihkotyöskentelyn niin pitkälle, että he suunnittelivat ja laativat myös itse 
omia tehtäviään. 
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Kategoria A. 
Opetus etenee oppikirjojen mukaan

Jos opettajan käsityksen mukaan luokkaopetus etenee oppikirjan etenemis-
järjestyksen mukaan, vastaus on luokiteltu tähän kategoriaan kuuluvaksi. 
Kari (1988, 9) on määritellyt oppikirjasidonnaisesti opettavan opettajaksi, 
joka ilmoittaa joko oppikirjan tai tehtäväkirjan niin tärkeäksi työvälineek-
si, että niistä jompikumpi on hänen opetuksessaan etusijalla. Tämän määri-
telmän pohjalta oli helppo luokitella tähän kategoriaan kuuluvat vastauk-
set. Oppikirjasidonnainen opettaja ei käsitteenä ole aivan neutraali, sillä se 
saattaa kyseenalaistaa opettajan ammattitaitoa tai sitoutumista opetustyö-
hön. Tästä ei tässä tutkimuksessa ole useinkaan kysymys. Siksi käytän täs-
sä tutkimuksessa oppikirjoihin voimakkaasti tukeutuvasta luokkaopetuk-
sesta myös käsitteitä: oppikirjan mukaan etenevä opetus tai oppikirjan ete-
nemisjärjestystä noudattava opetus.

H: Miten käytät oppikirjaa tai oppimateriaaleja opetuksessa, siis oppikirjaa 
nimenomaan?
AINEOPE 15: Matematiikassa meillä on joka ainoalla tunnilla oikeastaan 
oppikirja käytössä, ja mä haluan, että oppikirja on yhtenä kappaleena, niin että ne 
esimerkit on oppilaalla edessään ja ne voi siitä kattoo niitä ja kirjoitella 
avainkohdat vihkoon. Opetellaan siitä ne periaatteet, miten se homma menis, ja 
sitten siinä oppimateriaalissa ois hyvä olla tehtävät heti siinä oppilaiden edessä, 
että ne pääsevät käytännössä opettelemaan sen asian siitä heti, erittäin tärkee. 
Jonkun verran teen monisteita vuoden mittaan, niin että mitään oppikirjaa ei voi 
ihan täydellisenä pitää. 

Miten käytätte siis oppikirjaa opetuksessa?
AINEOPE 14: Mä käytän sitä aika runsaasti semmosena tietolähteenä oppilaille. 
Se on tosi tärkee, ja ne ettii sieltä tietoo, mä puhun asiaa, joka on siinä. Mennään 
aika oppikirjan järjestyksessä, ja otan omia asioitani kirjan ulkopuolelta, omia 
kokemuksia, jos niitä on ja mitä muualta olen lukenut, ja oppilailla on se, mistä ne 
kotona lukevat ja se heille tärkeä se oppikirja.

H: Miten käytät oppikirjaa opetuksessa ja mikä sen asema siinä on?
LUOPE 4: No kyllä oppikirjaa käytetään melkeinpä joka tunti, että oppikirjalla 
on keskeinen asema.

H: …miten käytät oppikirjaa opetuksessasi, onko se joka tunti ja mikä rooli sillä 
on?
AINOPE 16: Kyllä sillä edelleenkin minun mielestä aika iso rooli ensinnäkin on, 
vaikka erityisesti biologian puolella ja tietyt kurssit ihan semmoset on, joissa 

J_P_Heinonen s19_286   185J_P_Heinonen s19_286   185 21.3.2005   16:25:1021.3.2005   16:25:10



186 – Juha-Pekka Heinonen

hyvin paljon kyllä tehään käytännön työtä, jopa maastotöitä hyvin paljon, mutta 
kyllä sillä tärkee merkitys on, että kyllä miltei joka tunti sitä tavalla tai toisella 
käytetään. Kyl me aika pitkälti seurataan oppikirjoja, ihan jopa fyysisesti edetään 
oppikirjojen mukaisesti, ja sitten sitä käytetään oppikirjaa myöskin hyvin paljon 
esimerkiksi ryhmätöitä kun tehään, kyllä sitä yhtenä lähdekirjana…
H: …miten käytätte oppikirjaa opetuksessa eli mikä sen asema on, nyt tietysti eri 
kielissä voi olla ehkä vähän eri tilannekin?
AINEOPE 1: Kyllä se keskeisessä asemassa on ja se on sillä tavalla suuntaa 
antava, että edelleenkin varmaan kaikissakin kielissä mennään sillä tavalla, että 
näiden oppikirjojen aihepiirejä noudatetaan, mutta sitten täytyy kyllä tehdä niitä 
omia lisäyksiä näihin kaikkiin aihepiireihin, että minä en ainakaan välttämättä 
tyydy siihen, mitä oppikirja tarjoaa. Että siihen aiheeseen liittyen sitten on oma 
materiaalinsa…

Kategoria B.1. 
Opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta kaikissa oppiaineissa

Tässä ryhmässä ei voida puhua oppikirjasidonnaisuudesta. Jouko Kari 
(1988, 9) määrittelee ei-oppikirjasidonnaiseksi opettajan, joka ei aseta sen 
paremmin oppi- kuin tehtäväkirjaakaan luokkaopetuksessaan etusijalle. 

Tähän kategoriaan kuuluvissa tapauksissa luokkaopetuksen tulkittiin poh-
jautuvan enemmän koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin kuin oppikirjaan. 
Opetus ei opettajien käsitysten mukaan etene oppikirjan järjestyksessä, 
vaan oppikirjaa käytetään enemmänkin lähdeteoksena. Siitä kyllä etsitään 
asioita ja sitä opiskellaan, mutta oppitunneilla käytetään paljon muutakin 
opiskelua tukevaa materiaalia, ja oppikirja on yksi lähdemateriaali muiden 
joukossa. Haastatteluaineistosta nousi myös selkeästi esiin näkemys, jonka 
mukaan oppikirjojen tämäntyyppinen käyttö vaatii opettajilta oppilaskes-
keisempiä opetusmenetelmiä.

H: Miten käytät oppikirjaa opetuksessa?
LUOPE 18: Oppikirjaa mä henkilökohtaisesti kyllä käytän aika ohjeellisesti 
useemmissa aineissa, että mä teen sen suunnitelman niin, että mä tutustun siihen 
saamaani oppikirjaan etukäteen ja sitten mä katon ne sisällöt ja sitten mä meen 
sen meijän opetussuunnitelman mukaan sitä oppikirjaa. Näin mä teen kyllä 
kaikissa aineissa, ja tuota mun kyllä täytyy sanoa, että joissakin aineissa se 
opetussuunnitelma ja oppikirja ovat kyllä aika lähellä toisiaan, kun sitä on 
käytetty suoraan materiaalina.
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H: Miten käytät oppikirjaa opetuksessa, mikä sen asema on?
ALKUOPE 6: Nykyään oppikirja ei oo enää opetuksen runko, koska mä oon jo 15 
vuotta tätä työtä tehny ja sitten kun on ollu aikoja, jolloin ei oo oppikirjoja kerta 
kaikkiaan ollut, niin ei enää välttämättä pitänyt sitä runkona, ja sitten kun tuli 
opetussuunnitelmat ja vapaus, niin mä oon alkanu katsomaan kokonaisuuksia 
sieltä sun täältä.

H: Miten käytät oppikirjaa opetuksessa?
ALKUOPE 19: Oppikirja on semmonen perusrunko, jolla mä suunnittelen 
jaksottain opetustyötäni ja koska mun oppikirjani on eheytetty, että siinä on 
äidinkieli ja ympäristötieto pohjana, niin ympäristötiedossa mulla on aina 
semmonen perustietoaines, jonka varaan mä voin rakentaa sitä varsinaista 
opetettavaa asiaa, ja välineenä on äidinkieli, elikkä näitä niitä taitoja 
harjoitellaan eri asioiden oppimisen yhteydessä, eli oppikirja kulkee koko ajan 
mukana, mutta mä en välttämättä käy sitä sivu sivulta ja se ei välttämättä ole 
mulla joka päivä esillä, elikkä sitä käytetään lukumateriaalina ja havainnollistami
skeinona.

H: Miten käytät oppikirjaa opetuksessa?
AINEOPE 21: Kyllähän meillä perinteisesti on valittu oppikirja vuosiluokkia 
varten…Oppikirjaa on lähinnä käytössä painotettu opetussuunnitelman mukaisesti 
niihin keskeisiin asioihin, mitkä vuosiluokalla käydään, ja sitten oppikirjasta 
tietysti katsotaan, että mitkä käydään läpi, että ei ihan kaikkea käydä, mutta 
tietysti ne oppilaiden taidot aina vaihtelee ja sen mukaan katsotaan, mikä on 
tärkeätä. …Kyllä se oppikirja on lähinnä semmonen tuki, että joutuu aika paljon 
ottamaan tietoja muualta ja ohjaamaan oppilaita, mutta oppikirja jokaisella on… 
Oppikirjasta annetaan läksyjä ja työkirjan tehtävät on erikseen ja tukevat toinen 
toistaan.

Kategoria B.2. 
Opetussuunnitelmat ohjaavat luokanopettajien opetusta 
reaaliaineissa 

Opetettaessa monia eri oppiaineita samakin luokanopettaja saattaa käyttää 
oppimateriaaleja hyvinkin eri tavalla eri oppiaineissa. Matematiikassa ja 
äidinkielessä luokanopettajat etenevät omien käsitystensä mukaan lähinnä 
oppikirjan mukaisesti. Sen sijaan reaaliaineissa, kuten uskonnossa, histori-
assa sekä ympäristö- ja luonnontiedossa, luokanopettajien käsitykset oppi-
kirjan käytöstä luokilla 1–6 poikkesivatkin jo huomattavasti enemmän toi-
sistaan.
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Tähän kategoriaan kuuluvina pidettiin niitä luokanopettajien käsityksiä, 
joiden mukaan luokkien 1–6 reaaliaineiden luokkaopetuksessa oppikirja 
toimii enimmäkseen lähdeteoksena. Niinpä näissä tapauksissa luokkaope-
tuksen tulkittiin pohjautuvan enemmän koulukohtaisiin opetussuunnitel-
miin kuin oppikirjaan. Opetus ei etene oppikirjan mukaan, vaikka sitä opis-
kellaankin, ja oppitunneilla käytetään paljon muutakin opiskelua tukevaa 
materiaalia. Nämä opettajat käyttävät käsitystensä perusteella reaaliaineita 
opettaessaan oppilaskeskeisempiä opiskelumenetelmiä kuin matematiikan 
ja äidinkielen tunneillaan. Esimerkiksi alkuopetuksessa lukemaan opetta-
minen vaatii opettajien mielestä hyvinkin opettajajohtoisia opetusmenetel-
miä ja oppikirjaan tukeutuvaa opetusta. Vastauksista kävi ilmi, että opetta-
jat keräävät ja tekevät myös itse paljon opetusta tukevaa materiaalia juuri 
ympäristö- ja luonnontietoon, historiaan sekä uskontoon.

H: Miten käytät oppikirjaa opetuksessa, elikä mikä sen asema on?
ALKUOPE 9: Niin se riippuu hyvin paljon oppiaineesta, koska mä oon kuitenkin 
tuolla pääasiassa ykkös-kakkos-luokilla ja ..
H: Sulla on nytkin ykkös-A?
ALKUOPE 9: Mulla on nyt ykkösluokka, niin tuota tietysti joku äidinkieli on 
semmonen, jossa just opetellaan lukemaan ja näin, niin siinähän se semmonen 
lapselle kaikkein tärkein, kun se oma aapinen on se oma aapinen. Mutta tuota 
mutta mutta sitten taas joku no tietysti myöskin matematiikassa sillä tavalla, et 
sinne tehdään tehtäviä, mutta jos aattelee oppituntia, että minkä ajan se oppikirja 
vie siitä tunnista, niin se ei oo loppujen lopuksi kuin korkeintaan se puolet. Ja 
sitten taas uskonnossa ensimmäisellä luokalla aika vähän, se on enemmän se 
opettajan opastus se kaikkein tärkein siinä, mutta kakkosluokalla sitten taas siinä 
on enemmän, koska silloin pystytään jo lukemaan ja silloin pystyy käyttämään 
niinku sitten sitä enemmän hyväksi. Ja ympäristö- luonnontieto on taas 
semmonen, että siinä oikeastaan hyvin harvoin käytetään oppikirjaa, mutta sitten 
jos käytetään, se on enemmän semmoinen tietokirja, nimenomaan sieltä sitten 
etsitään tietoa ja katsellaan, mitä sieltä löytyy siihen aiheeseen. 

H: Miten käytät oppikirjaa opetuksessa?
LUOPE 10: Sen asema vaihtelee eri aineissa, ja mulla luonnontieteessä ja 
historiassa se on pikemminkin yksi tietolähde muiden joukossa, mutta se on 
semmonen tietolähde kumminkin, joka on kaikille oppilaille kumminkin 
samanlainen eli perustietolähde, että sitä ei enää lueta sillai kuin piru Raamattua, 
että niinku joka riviä, vaan minä käytän sitä tietolähteenä muitten ohessa. Mulla 
on luokassa tietokoneet ja päästään aika hyvin internettiin ja on aika hyvä 
valikoima muitakin kirjoja, joita mä aina kannan luokkaan tarpeen mukaan ja 
kannustan oppilaita tiedonhakuun esimerkiksi kotona, jos on mahdollisuuksia, 
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mutta oppikirja ois se runko, josta tieto löytyis kaikille.
H: Mites matikassa oppikirjan asema?
LUOPE 10: Se on huomattavasti vahvempi, koska se on kaiken pohja ja sen 
mukaan edetään ja nykyajan kirja on tehty suunnilleen, että aukeema per 
oppitunti, että se määrää aika pitkälle sitä opetusta.

H: Miten käytät oppikirjaa opetuksessa, eli miten luonnehtisit oppikirjan asemaa 
opetuksessa?
ALKUOPE 12: Varmasti oppikirjan asema ainakin äidinkielessä on hyvin 
keskeinen, että ihan lukemaan opettaminen tapahtuu, mulla on tuo Iloinen 
aapinen, ja siinä mennään ihan oppikirjakeskeisesti tavallaan, koska mä oon aika 
monta kertaa vetänny, mutta opettajan opastakin luen säännöllisesti ja katon, 
mites tää nyt olikaan. … Että mitä enemmän on alalla ollut, niin tietää jotakin 
pelejä muista kirjoista tai mikä tähän sopii ja minkälaiset harjotteet, mitä 
tietokoneohjelmia ja muita, että mut kyllä se matematiikan kirja miltei joka 
tunnilla on. Mutta ympäristötiedossa niin ei oo oppikirjasidonnaista ollenkaan, 
että mulla on omat kansiot ja matskut. Me tehdään semmonen 
aihepiirisuunnitelma koko syksylle ja sen mukaan katotaan, onko opettajan 
oppaassa siitä jotakin. Uskonnossa vaihdettiin kirjaa, että siinä nyt se kirja on 
esillä joka tunti, mutta sillä on ehkä vain semmonen kokoava vaikutus, että jos 
tulee semmonen uusi sarja niin siihen takertuu ja siitä ei sitten sitä olennaista 
löydä ja mitä tutumpi kirjasarja, niin sitä helpommin sitä osaa käyttää.

H: Miten olet käyttänyt oppikirjaa opetuksessa?
ALKUOPE 3: Minä olen kyllä käyttänyt aika tiiviisti, että se on aina ollut apuna, 
elikkä se on joskus antanut rungon, mutta kyllä mä oon aina jättänyt asioita pois, 
alkuopetuksessa aapinen painottuu älyttömästi ja matikka on toinen, mutta muissa 
oppiaineissa vaihtelevasti ja tietysti muissakin otan materiaalin ja kirjan avuksi, 
mutta varmaan 60–70 prosentilla oppitunneista käytän oppikirjaa.

Käsitysten jakautuminen eri kategorioihin oppimateriaalin 
käytön osalta

Heti aluksi on syytä korostaa, että tulokset perustuvat opettajien omiin kä-
sityksiin ilmiöstä. Tutkimuksessa ei ole millään tavalla observoitu luokka-
tilannetta, sillä tarkoituksena on ollut tutkia ainoastaan opettajien omia kä-
sityksiä ilmiöstä. 

Taulukon 36 mukaan noin puolet haastatelluista opettajista opettaa suurim-
maksi osaksi oppikirjan mukaan ja sen mukaisessa järjestyksessä. Tähän 
kategoriaan A.1 sijoittui suhteessa paljon enemmän aineenopettajia kuin 
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luokanopettajia. Yksi osaselitys on, että haastateltujen aineenopettajien 
joukossa oli neljä matemaattisten aineiden opettajaa, joiden kaikkien käsi-
tykset kuuluivat tähän kategoriaan. Matematiikan opetus etenee pitkälti op-
pikirjan mukaan, mikä tuli voimakkaasti esiin myös tässä tutkimuksessa. 
Fysiikkaa ja kemiaa opettaessaan eivät matemaattisten aineiden opettajat 
käsitystensä mukaan tukeudu niin paljon oppikirjaan kuin matematiikkaa 
opetettaessa. Kuitenkin niidenkin aineiden opetus etenee pitkälti oppikirjan 
etenemisjärjestystä noudattaen. Myös luokanopettajat opettivat matema-
tiikkaa oppikirjan etenemisjärjestyksessä. Siinä kategorian B.2 mukaan 
puolet luokanopettajista (6/12) eteni omien käsitystensä mukaan matema-
tiikan ja äidinkielen tunneilla pitkälti oppikirjan mukaan, mutta muiden re-
aaliaineiden opetuksessa oppikirjat toimivat opetustilanteessa enemmänkin 
lähdeteoksena.  

TAULUKKO 36. Oppikirjojen käyttö opetuksessa: opettajien käsityksien 
jakautuminen kategorioihin.

Kategoria A.1 Kategoria B.1 Kategoria B.2

Aineenopettajat 8 3 0

Luokanopettajat 2 4 6

Yhteensä 10 7 6

Neljän matemaattisten aineiden opettajan lisäksi muut neljä oppikirjan mu-
kaan etenevää aineenopettajaa olivat kielten, äidinkielen sekä biologian ja 
maantieteen opettajia. Niinpä oppikirjan mukaista etenemistä oli kaikissa 
aineenopettajaryhmissä. Voidaankin tulkita, että opettajien oppimateriaalin 
käyttöön opetuksessa liittyvien vastausten mukaan useampi aineenopettaja 
kuin luokanopettaja etenee opetuksessaan oppikirjojen sisältöjen määrää-
mässä etenemisjärjestyksessä.

Luokanopettajien antamat vastaukset sijoittuivat tasaisemmin kaikkiin kol-
meen kategoriaan. Tosin käytännössä vain luokanopettajia varten tehty ka-
tegoria B.2 eli Opetus etenee luokilla 1–6 reaaliaineissa opetussuunnitel-
mien mukaan vaikutti paljon tähän tulokseen. Kuitenkin luokanopettajista 
vain joka kuudes (2/12) ilmoitti opetuksensa etenevän kaikissa lukuaineis-
sa pääsääntöisesti oppikirjojen mukaisessa järjestyksessä. Tulosten perus-
teella voisi tehdä sen johtopäätöksen, että luokanopettajien opetus etenee 
aineenopettajia vähemmän oppikirjojen etenemisjärjestyksessä. Tämä tu-
los ja aineistosta tehdyt tulkinnat eivät viittaa millään tavalla siihen, että 
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luokanopettajat käyttäisivät aineenopettajia vähemmän oppikirjoja, vaan 
he käyttävät oppikirjoja eri tavalla ja tukeutuvat opetuksessaan myös muu-
hun oppimateriaaliin ja lähdeaineistoon. Tulos tukee osittain myös sitä 
kvantitatiivisen analyysin yhteydessä esitettyä tutkimustulosta, jonka mu-
kaan luokanopettajat käyttäisivät käsitystensä mukaan aineenopettajia 
enemmän oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä. Se on aikaisempienkin tut-
kimusten mukaan yhteydessä ei-oppikirjasidonnaiseen opetukseen ja kon-
struktivistiseen oppimisnäkemykseen perustuvaan käsitteelliseen muutok-
seen tähtäävään opetustyyliin (ks. Mikkilä & Olkinuora 1995, 83; Zahorik 
1991, 189; Prawat 1989, 315). Olennaista käsitteellisessä lähestymistavas-
sa on se, että opettaja ei vain selitä käsitteitä kirjan pohjalta vaan ohjaa op-
pilaita ymmärtämään omien arkikäsitteidensä ja tieteellisten käsitteiden 
välisiä suhteita.

Opetushallituksen seurantatutkimuksen mukaan oppikirjasidonnaisuuden 
kerrotaan opetussuunnitelmauudistuksen myötä vähentyneen, silti joiden-
kin mielestä oppikirjat ovat edelleenkin liiaksi yhtä kuin opetussuunnitel-
ma (Pietilä & Toivanen 2000, 16). Myös Kansasen ja Uusikylän (1982, 94–
96) yli kahdenkymmenen vuoden takaisten tutkimustulosten mukaan ope-
tustapahtuman muotoutumista ohjaavat tosiasiassa keskeisimpinä opetus-
muodon valinta ja oppimateriaali. Oppimateriaalin käyttö liittyy selvästi 
opettajakeskeisten opetusmuotojen käyttöön. Muutokset opetusmenetelmi-
en ja oppimateriaalin käytön osalta ovat hitaita, mutta muutosta oppilaskes-
keisempien opetusmenetelmien käyttöön ja vähemmän oppikirjasidonnai-
seen opetukseen on tämän tutkimuksen mukaan tapahtunut. Tähän on var-
masti vaikuttanut myös joidenkin opettajien opettamis- ja oppimiskäsitys-
ten muutokset. Tekstiä selostavasta tyylistä, jossa opetustilanteen tapahtu-
mat liittyvät suoraan oppikirjaan, ollaan jossain määrin siirtymässä käsit-
teelliseen muutokseen tähtäävään lähestymistapaan.

5.5.2  Oppimateriaalien vaikutus uusien opetusmenetelmien 
käyttöönottoon

Oppikirjan mukaan etenevä opetus ja opettajajohtoiset opetusmenetelmät 
katsotaan yleensä yhteen kuuluviksi. Oppikirjan pohjalta etenevien opetta-
jien ajatellaan siis käyttävän pääsääntöisesti opettajakeskeisiä opetusmene-
telmiä. Oppimateriaaleissa pyritään nykyisin monipuolisiin ratkaisuihin, 
jotka tukevat erilaisia opetusmenetelmällisiä lähestymistapoja. Siksi oli 
kiinnostavaa selvittää, voisivatko oppimateriaalit kannustaa opettajia ko-
keilemaan ja ottamaan käyttöön monipuolisempia opetusmenetelmiä. 
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Opettajien käsitysten analysoimisessa käytettiin kahta yksiselitteistä 
kategoriaa:

– Kategoria A. Oppimateriaalit eivät ole vaikuttaneet uusien 
opetusmenetelmien käyttöönottoon

– Kategoria B: Oppimateriaalit ovat innostaneet uusien 
opetusmenetelmien kokeilemiseen.

Kategoria A. 
Oppimateriaalit eivät ole vaikuttaneet uusien opetusmenetelmien 
käyttöönottoon

Tähän kategoriaan luokiteltiin niiden opettajien käsitykset, joiden mukaan 
oppimateriaaleilla ei ole ollut vaikutusta opetusmenetelmiin.

H: Olikos uusilla oppimateriaaleilla mitään merkitystä uusien 
opetussuunnitelmien käyttöönoton kannalta?
ALKUOPE 9: Että kun kuitenkin se tärkein tehtävä on se, että yrittää saada siitä 
oppiaineesta semmonen, että ne ymmärtäs ja että niinku sais mukaan siihen 
opiskeluun. Niin mun mielestä se on itsestäänselvyys, että mä myös silloin, kun mä 
niitä oppimateriaaleja katon, niin mä katon, että onko nää semmosia, että mä 
pystyn näitä käyttämään...

Kategoria B: 
Oppimateriaalit ovat innostaneet uusien opetusmenetelmien 
kokeilemiseen

Tähän kategoriaan luokiteltiin ne opettajien käsitykset, joiden mukaan uu-
det oppimateriaalit ovat innostaneet myös uusien opetussuunnitelmien ko-
keiluun omassa opetuksessa.

H: Ensin oli opetusmenetelmät ja sitten valittiin materiaalit siihen sopiviksi, vai?
LUOPE 4: Joo, mutta kyllä luonnontiedossa myös tää uusi kirjasarja innosti…
kokeellisuuteen…

AINEOPE 22: …. Ainakin nyt huomaa,  kun on tuo oppikirja, niin sehän on ihan 
selvää, että se antaa,  mitä tehdään ja millä tavalla.
H: Ja tavallaan niinku tukee sitä suullista esitystä.
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AINEOPE 22: Kyllä tukee todella hyvin ja antaa uusia ideoita.
… tää kirja on niin kuin sitten tukenut minua siinä ajatuksessa,  kun tulee vähän 
väliä kirjoitustehtäviä, se on tosi upeeta ja voisi oikeastaan sanoa, että ne 
nauttiikin niistä pienistä tehtävistä ja siitä myöskin…
H: Elikkä koko ajan mennään sinne oppilaskeskeisempään suuntaan?
AINEOPE 22: Kyllä, että oppikirjahan harrastaa kielikuvia, niin siinähän 
käsitellään sanaluokat sillä tavalla, että oppilaat tekee ryhmissä ja ne pystyy jopa 
tarkistamaan vastaukset kirjan takaa…

Käsitykset oppimateriaalien vaikutuksesta opetusmenetelmiin

Opettajien käsitykset oppimateriaalien vaikutuksesta opetusmenetelmiin 
jakautuivat melko tasan kahteen eri kategoriaan. Hieman suurempi osa vas-
taajista (12) oli kuitenkin sitä mieltä, että oppimateriaalit vaikuttavat ope-
tusmenetelmiin ja jopa innostavat ottamaan käyttöön uusia opetusmenetel-
miä. Pienempi osa eli yhdeksän vastaajaa oli sitä mieltä, ettei oppimateri-
aaleilla ole merkitystä uusien opetusmenetelmien käyttöönottoon. Käsityk-
set jakautuivat suhteellisen tasan eri opettajaryhmien kesken, kuten taulu-
kosta 37 voidaan havaita.

TAULUKKO 37. Opettajien käsitysten jakautuminen kategorioihin: 
oppimateriaalien vaikutus opetusmenetelmiin.

Kategoria A Kategoria B

Aineenopettajat 5 6

Luokanopettajat 4 6

Yhteensä 9 12

Monessa haastattelussa tuli ilmi, että erityisesti uuden oppiaineen ympäris-
tö- ja luonnontiedon uudet oppimateriaalit olivat innostaneet luokanopetta-
jia kokeelliseen opetukseen. Yleensäkin monet sekä luokan- että aineen-
opettajat kokivat oppimateriaalien innostaneen ottamaan käyttöön erityi-
sesti oppilaskeskeisempiä opetusmenetelmiä. Tämä tulos on ristiriidassa 
sen ennakkokäsityksen kanssa, että oppikirjat ohjaisivat opettajakeskeisiin 
opetusmenetelmiin. 
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5.6 Koulukohtaisten opetussuunnitelmien vaikutukset 
opetuksessa tapahtuneisiin muutoksiin
Vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistus pohjautui konstruktivistiseen op-
pimiskäsitykseen. Sille asetetut tavoitteet olivat kunnianhimoisia, pyrittiin-
hän perusteiden uudistamisella muuttamaan opetuksen sisältöä ja ennen 
kaikkea opetusmenetelmiä. Opetussuunnitelmien perusteiden sisältämien 
normien yksityiskohtaisuutta vähennettiin ja tavoitteiden ajankohtaisuu-
teen sekä oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen kiinnitettiin huomio-
ta. (Lindström 2000, 5)

Teemahaastattelun avulla oli mielenkiintoista tutkia opettajien käsityksiä 
siitä, miten opetussuunnitelmauudistus vaikutti heidän työhönsä. Tutki-
muksen avulla pyrittiin siis selvittämään opettajien käsityksiä siitä, mitä 
vaikutuksia koulukohtaisella opetussuunnitelmatyöllä oli  opetustapahtu-
maan. Tässä luokittelussa pääkategorioiksi saatiin seuraavat kaksi:

A. Opetussuunnitelmauudistuksella ei ollut vaikutusta omaan opetukseen
B. Uudet opetussuunnitelmat uudistivat omaa opetusta.

Nämä käsitykset opetussuunnitelman uudistavasta vaikutuksesta omaan 
opetukseen voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan: opetusmenetel-
mällisiin ja sisällöllisiin muutoksiin. Näiden kahden kategorian lisäksi ai-
neistosta nousi voimakkaasti vielä kolmaskin kategoria, jota voisi nimittää 
tavoitetietoisuuden lisääntymiseksi. Näiden käsityksen mukaan itse kou-
luissa tehty opetussuunnitelmaprosessi oli erityisen tärkeä, koska se sel-
keytti tavoitteita ja sai opettajat ajattelemaan uudella tavalla. Se myös vai-
kutti myönteisesti asenteisiin, sitoutti opettajat paremmin opetussuunnitel-
man tavoitteisiin sekä lisäsi kiinnostusta itsensä ja oman opetuksen kehittä-
miseen. 

Nämä neljä selkeästi erottunutta kategoriaa ovat

A. Opetussuunnitelmauudistuksella ei ollut vaikutusta omaan opetukseen
B. Uudet opetussuunnitelmat uudistivat omaa opetusta

B.1. Oppiaineiden sisällöt uudistuivat
B.2. Opetusmenetelmät monipuolistuivat 
B.3. Tavoitetietoisuus lisääntyi.
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Tässä yhteydessä on käytetty muusta tutkimuksen kategorioinnista poike-
ten, hierarkkista systeemiä. Hierarkiaan perustuvassa luokittelussa on tar-
koituksena osoittaa joidenkin käsitysten olevan kehittyneempiä tai laajem-
pia kuin toiset (Cantell 2001, 93). Opettajien käsityksiä opetuksessa tapah-
tuneista muutoksista analysoitaessa kategoria B:n osalta oli tehtävissä seu-
raavia johtopäätöksiä:

1. Kategoria B.3:een (Tavoitetietoisuuden lisääntyminen) kuuluvien 
opettajien opetuksessa myös opetusmenetelmät ja opetettavat sisällöt 
olivat muuttuneet.

2. Kategoria B.2:n (Opetusmenetelmät monipuolistuivat) opettajien 
opetuksessa yleensä myös opetettavat asiasisällöt olivat muuttuneet.

3. Kategoria B.1:n (Oppiaineiden sisällöt uudistuivat) opettajien 
opetuksessa ei opetettavien sisältöjen muutosten lisäksi tapahtunut 
muita tavoitetietoisuuteen tai opetusmenetelmiin liittyneitä muutoksia.

Tällä perusteella voitiin hyvin päätellä, että tavoitetietoisuus oli laajin ja 
oppiaineiden sisältöjen uudistuminen suppein käsitys opetuksessa tapahtu-
neista muutoksissa.

Kategoria A. 
Opetussuunnitelmauudistuksella ei ollut vaikutusta omaan 
opetukseen

Tämän kategorian käsitysten mukaan mikään ei juurikaan muuttunut 
opetussuunnitelmien uudistuksen myötä. Näin vastanneiden opettajien 
mukaan opetussuunnitelmiin kirjattiin vain jo aikaisemmin vallinneet 
käytänteet, minkä takia itse opetussuunnitelmatyö ei tuonut mitään uut-
ta opetukseen. Tätä tulosta ei kuitenkaan voi tulkita niin, että näiden 
opettajien käsitykset uudistuksista olisivat jotenkin kielteisiä tai että he 
olisivat ajattelultaan erityisen konservatiivisia tai muutoksia vastusta-
via. Päinvastoin vastauksista on luettavissa, että he ovat uudistaneet 
opetustaan jatkuvasti ja siinä mielessä opetussuunnitelmauudistus ei 
heidän osaltaan vaikuttanut juuri sen paremmin opetusmenetelmiin 
kuin oppiainesisältöihinkään. He eivät myöskään suhtautuneet miten-
kään kriittisesti opetussuunnitelmauudistukseen. On tärkeää huomata, 
että kaikki tähän kategoriaan kuuluvat, ovat luokanopettajia. Yhtä lu-
kuun ottamatta heidän vastauksistaan heijastui voimakas uudistushen-
kisyys ja oppilaskeskeisyyden korostus.
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H: Mikä muuttui sinun omassa työssäsi näiden uusien opsien myötä?
ALKUOPE 3: Ei ehkä mikään, sillä mulla on se kokonaisuus silleen…tai ehkä 
erityisopettajakoulutus on ehkä muuttunut kaikkein eniten,  ja olen sen hankkinut 
vasta jälkeen päin.

H: Mikä muuttui uusien opsien myötä?
LUOPE 4: No mun työssäni ei oo varmaan muuttunu mikään.
H: No mä voisin tarkentaa tätä sillä tavalla, että tai vauhdittiko opsi jotakin 
muutoksia, tekikö se jotkin asiat…oliko sillä sellasta merkitystä, että ois jotakin 
tullu nopeammin mihin muutenkin olis menossa.
LUOPE 4: Ei kyllä mun kohdalla.

H: Miten uusi opsi näkyy opetusmenetelmissä?
ALKUOPE 12: Ne oikeastaan vain kirjattiin ylös, että en tiedä,  muuttuiko 
kenelläkään,  kun meillähän on hirveen nuori opettajakunta, krhöm, jos minua nyt 
nuorena pitäis, niin minä olen kolmanneksi vanhin opettaja. Koko ajan tulee uusia 
vastavalmistuneita,  ja nykyään opettajankoulutus kasvattaa semmoseen yhdessä 
työskentelyyn, ne on hirveen yhteistyöhaluisia ja -taitoisia ja innovatiivisia, että ei 
ne pysy yhtään paikallaan. Ei meillä oo yhtään vanhaa opettajaa, joka haluais 
pitää omalla tyylillään,  ja jos ois semmonen, niin suotakoon hänelle niin, että ei 
tää velvoita ketään mihinkään, mutta toivottavasti tää opetussuunnitelma ohjaa.

H: Mites nää opetussuunnitelmat vaikutti täällä koulussa opettajan työhön ja 
muiden työhön?
LUOPE 11: Joo, sitä oltiin valtavan innokkaita, kun tää homma tehtiin, tosiaan se 
pitäs olla ite työnä tehtiin, mutta sitten tuli nää säästöt ja lomautukset ja muut 
siihen…
H: Ne vesitti sitten sen?
LUOPE 11: Kyllä ne vesitti. Ei siitä pääse mihinkään.

B.1. Oppiaineiden sisällöt uudistuivat

On tietysti luonnollista, että opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä op-
piaineiden sisällötkin muuttuvat. Näin ainakin vuoden 1994 valtakunnalli-
sissa opetussuunnitelmien perusteissa on ajateltu. Tähän kategoriaan kuu-
luneet opettajat mainitsivat vain nämä opetussuunnitelmien sisällölliset 
vaikutukset. Heiltä kysyttiin vielä erikseen uusien opetussuunnitelmien 
vaikutuksesta opetusmenetelmiin. Nämä opettajat näkivät, ettei opetus-
suunnitelmilla ollut vaikutusta heidän opetusmenetelmiinsä. Tämä ei vält-
tämättä tarkoittanut sitä, että he eivät olisi kehittäneet opetustaan myös me-
netelmällisesti. Tässä tutkimuksessa rajoituttiin kuitenkin tarkastelemaan 
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opetusmenetelmällisiä muutoksia vain opetussuunnitelmien vaikutuksen 
kannalta. Haastatteluaineistosta kävi myös ilmi, että ainakin yksi (LUOPE 
19) tähän kategoriaan lukeutuneista opettajista käytti oman käsityksensä 
mukaan hyvinkin moderneja opetusmenetelmiä, joita hän on toteuttanut jo 
paljon ennen uusia opetussuunnitelmia.

H: Entäs sitten tää opetusmenetelmäpuoli, vaikuttiko nää opetussuunnitelmat 
mitenkään opetusmenetelmiin omalla kohdallasi?
AINEOPE 14: Ei, ei ne kyllä oo juuri vaikuttaneet.
H: Enemmän niinku sisältöihin?
AINEOPE 14: Niin sisältöihin, kyllä. Sen mukaan, mitä mä oon opettanu, mä oon 
tehny ne opsit.

H: Mikä vaikutus uusilla opseilla oli omaan työhösi, mikä muuttui?
AINEOPE 15: Ihan merkittävin juttu oli se, että me saatiin kasille se kemian 
kurssi, kaikki kolme kemian kurssia on kasilla ja kaikki kolme fysiikan kurssia on 
ysillä...

H: Vaikuttiko opetussuunnitelmat millään tavalla esimerkiksi omiin 
opetusmenetelmiin? Kiinnitettiinkö menetelmälliseen puoleen siellä huomiota?
AINEOPE 16: Ei kieltämättä varmaan hirmusen paljon kiinnitetty huomiota. 
Kyllä se nyt etenkin minun osalla vaikutti siinä mielessä, mä en nyt tiijä,  liittyykös 
tää tähän, mutta meille –94 kuitenkin koulun suuntaus päätettiin, et me ollaan 
ympäristösuuntautuneesti painottunut koulu...

H: Miten nää uudet opsit on vaikuttanut sinun omaan työhön?
ALKUOPE 19: Mä panen kädet ristiin, ettei tarvitse mennä niitä 
oppiainesisältöjä, jotka oli aikaisemmin järjestelmällisesti määrätty, että se oli 
tukahduttava ja pitkästyttävä… Juuri tämä teemallisuuden vapautuminen, että me 
voidaan paremmin ottaa huomioon,  mitä se lapsi ymmärtää, mistä se on 
kiinnostunut ja puuhailemaan kaikenlaisten asioiden kanssa,  mitä maa päällään 
kantaa, että se on ihana rikkaus, siitä olemme todella kiitollisia…
H: Onko opsi saanut aikaan jotakin muutoksia sinun opetusmenetelmissä?
ALKUOPE 19: No ei varmaan niin päin, koska siellähän kehotetaan 
huomioimaan lapsi ja tää oppijaksi kasvaminen ja itseohjautuvuus ja se on hyvä, 
että esimerkiksi  itsearvioiminen on siellä määrätty siellä,  ja me ei voida siitä 
perääntyä,  ja jokaisen opettajan on opiskeltava,  mitä on oppilaan itsearviointi ja 
se on hyvä, että siellä on joitakin määräyksiä, jotka niin kuin perustuvat 
toisenlaiseen näkemykseen oppimiseen…

H: Miten uudet koulukohtaiset opetussuunnitelmat vaikuttivat omaan työhön?
LUOPE 20: No en mä sanois, että sillä ois mitään kovin suurta vaikutusta ollut, 
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se tarkentuu ainoastaan tämä näin,  ja suurempi vaikutus oli näillä kirjojen 
valinnoilla, koska kaikki muut paitsi uskonnon kirjat vaihtuivat.

H: Onko niillä vaikutusta omaan työhön, tarkoitan niillä yleisillä ohjeilla?
AINEOPE 23: No esimerkiksi nythän arviointi muuttuu,  ja on luotu yhteiset 
arviointikriteerit ja nehän vaikuttaa niin, että ne selkeyttää, koska kaikki 
noudattaa niitä. On tietysti ihan hyvä miettiä näitä omiakin asioita, että vaikka ne 
ei käytännössä niin hirveesti vaikuttaiskaan, mutta kyllä ne on hyvä miettiä 
yhdessä.
AINEOPE 23::… ja katottu vähän, että vanhaa yritetään muuttaa. Matematiikan 
opetusta vähän katottiin ja jotain jätetään siitä pois. Mä itse olen sitä mieltä, että 
opetussuunnitelmassa ei pitäis olla tää järjestys määrätty, että se on kuitenkin 
siitä kiinni, että mikä oppikirja on käytössä ja opettajakohtainen asia…

Kategoria B.2. 
Opetusmenetelmät monipuolistuivat

Tähän kategoriaan kuuluvien käsitysten mukaan oleellisin opetussuunni-
telmien uudistuksen vaikutuksista oli opettajien omien opetusmenetelmien 
monipuolistuminen. Vastauksista käy selvästi ilmi, että opetussuunnitelma-
uudistus vauhditti opetusmenetelmien uudistumista. Opetusmenetelmiä 
alettiin opetussuunnitelmaprosessin myötä miettiä uudella tavalla ja perus-
teellisemmin kuin aikaisemmin. Pyrkimys monipuolisiin opetusmenetel-
miin on kuulunut haastateltujen opettajien koulujen opetussuunnitelmien 
tavoitteisiin. 

Opettajien mukaan muutos oli tapahtunut kohti oppilaskeskeisempiä ope-
tusmenetelmiä. Poikkeuksetta kaikki ne opettajat, jotka käsitystensä mu-
kaan olivat muuttaneet opetusmenetelmiään, olivat siirtyneet opettajajoh-
toisuudesta oppilaskeskeisempään opetukseen. 

Kaikkien opetusmenetelmiä painottaneiden vastaajien käsityksistä voitiin 
tehdä myös se johtopäätös, että muutokset olivat koskeneet myös oppiai-
neiden sisältöjä. Opetusmenetelmien muuttaminen oli kuitenkin vaikutta-
nut sisällöllisiä muutoksia enemmän opetustapahtumaan, ja sen takia luo-
kittelussa käsitys opetusmenetelmämuutoksista painoi enemmän kuin si-
sällölliset muutokset.

H: Mikä muuttui uusien opsien myötä, eli miten ne vaikutti omaan työhön,  kun 
siihen tuli se kommunikatiivisuus ja oppilaskeskeisyys?
AINEOPE 1: Kyllä sitä kautta juuri.
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H: Mikä omassa työssä muuttui näiden uusien opsien myötä?
LUOPE 2: Rupesin kai sitä omaa opettamista tarkkailemaan ja muuttamaan siten, 
että entistä vähemmän sitä saarnaamista ja työntekoa enemmmän. Myöskin 
jatkuvasti mietiskelen erilaisia työtapoja…ja niitä on tullut, ryhmätyötä, parityötä 
ja ryhmäohjaavaa työtä,  ja ne opettaa toisilleen ja tutkii eli yhteistyötä. 

H: Mikä omassa opetuksessa muuttui eniten kokeellisuuden lisääntyessä, tuliks se 
opsien ansiosta vai oliks se muutenkin johtanut siihen?
LUOPE 5 :Mä luulen niin, että se rohkaisi ottamaan tään askeleen enemmän 
tähän suuntaan…

H: Ootko sä muuttanut mitään sen jälkeen omassa opetuksessa vai todennut vaan, 
että täähän on just niinku mä oon opettanut?
AINEOPE 7: Ehkä niitä aina miettii välillä, että hetkinen, mitä tälle pitäs 
tehdäkään,  mutta en mä tiedä, onko mulla tapahtunut mitään, mutta ehkä mulle 
on tullut, jos miettii ihan oikeesti, että mitä on tehnyt... Ehkä sitten on tullut 
semmosta, että sitten ottaa selventäviä esimerkkejä…

H: Muuttiko ne jotenkin opetusta lähinnä omalla kohdallas?
AINEOPE 8: Mä luulen, et ei sinänsä se, et mä luulen, et mä olin kuitenkin aika 
aktiivinen tässä uuden opsin suhteen, elikä tavallaan se muokkautuu aika pitkälle 
nää meijä koulun käytön siinä,  missä mä olin silloin mukana tekemässä… tää 
oppiaines ja lisättiin valinnaisuudet ja tehtiin tää nykyinen systeemi 
jaksolukujärjestys otettiin käyttöön varmaan silloin 90-luvun alkupuolella. Tehtiin 
niinku täydellinen kurssitus  aineisiin.
H: Oliko siinä opsissa jotain opetusmenetelmiin muutosta?
AINEOPE 8: Kyllä mä luulen, että se mahdollistaa sen, että ihan alkaa siitä, että 
nyt meillä on pääsääntöisesti opettajalla on samaa, kun me on kurssitettu, meillä 
on viisi tuntii viikossa aina samaa ainetta, kyllä väkisin pistää muuttamaan 
työmenetelmiä, oppilaskeskeisempään ja kokonaisvaltaisempaan.

H: Vaikuttikos ne opetussuunnitelmat mitenkään sun opetusmenetelmiin?
LUOPE 18: Joo, kyllä mä yritän enemmän sitä oppilaskeskeistä,  ja sitten mä 
yritän näitten avoimien ongelmien kanssa selvitä tuolla fysiikan ja kemian 
alkeissa,  ja kuitenkin musta tuntuu, että niistä ei tuu mitään hedelmällistä 
lopputulosta, niin mä menin tämmöseen täydennyskoulutusyksikön koulutukseen.

H: Oliko opseissa opetusmenetelmällisiä puolia vai menikö ne ainekohtaisesti?
AINEOPE 21: Se oli tämä opettajan oppimaan oppiminen keskeisenä asiana,  ja 
opettajia ohjattiin koulutukseen, että tämmöinen itsekritiikki kehittyisi ja halu 
kokeilla erilaisiakin opetusmenetelmiä ja että opettaja saisi enemmän tällaisia tila
nnehallintavalmiuksia, että se tuntuu näin rehtorina keskeiseltä,  kun on joutunut 
tukemaan opettajia opetustyössä ja sen tilanteen lukeminen oppilaan 
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näkökulmasta uudella tavalla olis tarpeen. Ja kyllä jotkut opettajat ovat ehkä 
päässeetkin siitä opettajakeskeisestä opetustavasta niin, että oppilaat pystyvätkin 
työskentelemään vastuullisesti vaikka omin nokkinensakin,  ja ei tarvitse olla aina 
valvomassa vaan voi ohjata ja auttaa, neuvoa ja antaa virikkeitä. 

H: Onko opsissa otettu kantaa opetusmenetelmiin?
AINEOPE 22: Meillä kai korostetaan niissä monipuolisuutta,  ja se on opettajasta 
kiinni ja on opettajia,…mutta korostaisin sitä monipuolisuutta…
H: Lattoiks tää opetussuunnitelmaprosessi omalla kohdallasi miettimään näitä?
AINEOPE 22: Kyllä se laittoi ja kyllä mä jälkeenpäin huomasin, että mä kokeilin 
sellaisia,  mitä mä en ole ennen kokeillut.

B.3. Tavoitetietoisuus lisääntyi

Kun haastatteluissa kysyttiin opettajilta, mikä heidän käsityksensä mukaan 
muuttui opetustyössä eniten opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä, 
nousi aineistosta tutkijalle yllättäen uutena ja tärkeänä asiana esiin myös it-
se opetussuunnitelmaprosessin merkitys. Vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että 
suunnitteluprosessi sai ajattelemaan ja pohtimaan opetuksen tavoitteita, pri-
orisointia ja opetustyötä itsessään. Tämä ajatteluprosessin merkitys opetus-
suunnitelmia tehtäessä ilmenee selvästi tämän kategorian B 3 vastauksista.

Kansasen (1981, 74) mukaan tietoinen toiminta on opetustapahtumassa ta-
voitteisuuden ehto. Korkeakoski (1997, 36) on määritellyt opettajan tavoi-
tetietoisuuden tämän kasvatustyöhön liittämien omien käsitysten kokonai-
suudeksi sekä tiedoksi opetussuunnitelmasta ja sen tärkeydestä opetusta-
pahtumassa. Tämän kategorian opettajien käsitysten mukaan nimenomaan 
opetussuunnitelman uudistusprosessin yhteydessä tietoisuus opetussuunni-
telmasta ja sen merkityksestä on lisääntynyt, ja siksi tämä kategoria voi-
daan hyvin nimetä Tavoitetietoisuuden lisääntyminen -kategoriaksi.

Korkeakosken (1997, 37) mukaan tavoitetietoisuudessa korostuu opetus-
suunnitelma-ajattelun kokonaisvaltainen tiedostaminen, jolla on vaikutusta 
opetus- ja oppimisprosessin etukäteissuunnitteluun, prosessin läpiviemiseen 
ja tulosten toteamiseen. Hänen tutkimustulostensa mukaan opettajan tavoi-
tetietoisuuden lisääntyessä oppilaiden tavoitteisen (sekä itseohjautuvan) 
työskentelyn määrä lisääntyy, opettajan puheosuus vähenee ja vastaavasti 
työn ohjauksen ja palautteen antamisen määrä kasvaa. Myös opiskeluilma-
piiri ja oppimisen edellytykset paranevat. Tavoitetietoisuuden lisääntyessä 
myös oppilas kokee opiskelun mielekkäämmäksi. (Korkeakoski 1997, 158)
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Opettajan tavoitetietoisuuden lisääntymisellä on siten vaikutusta opetus-
menetelmiin. Lisäksi opiskeluilmapiirin ja oppimisedellytysten paranemi-
nen ja opiskelun mielekkyyden lisääntyminen saavat opetussuunnitelmassa 
asetetut oppimistavoitteet toteutumaan paremmin. Tässä tutkimuksessa 
kaikki viisi tähän kategoriaan kuuluvaa opettajaa ilmoittivat myös opetus-
menetelmiensä muuttuneen oppilaskeskeisempään suuntaan opetussuunni-
telmatyön myötä. Tavoitetietoisuutta pidettiin kuitenkin niin tärkeänä ai-
neiston pohjalta löytyneenä kategoriana, että nämä viisi opettajaa luokitel-
tiin ensisijaisesti tähän omaan kategoriaansa.

H: Tulkitsinko oikein, että nää opetussuunnitelmien muutokset vauhdittivat näitä 
muutoksia, jotka ehkä ois muutenkin tullut, mutta ehkä nopeammin?
ALKUOPE 6: Kyllä se pisti ajattelemaan todella, että mikä tärkeintä on ja…

H: Sitten näihin opetusmenetelmiin, muuttuko sulla omassa työssä mikään näiden 
uusien opsien myötä opetusmenetelmien osalta…?
ALKUOPE 9: Kyllä elikä se, että… niinku tänne kirjattiin nimenomaan se, että me 
kehitetään koko ajan tätä työtä, omaa työtämme myös. Ehkä sanoisin, että 
opetussuunnitelma sinänsä ei oo muuttanu mun työtä, mutta ehkä se prosessi, kun 
se käytiin, niin ehkä se sillä tavalla, että itse niinku tietää paremmin, että miksi 
minä teen, mitä minä teen. Että sillä tavalla se ehkä selkeytti sitä.

H: Olikos opetussuunnitelmilla mitään vaikutusta näihin työtapoihin?
LUOPE 10: Oli, oli sillä tavalla niin kun mä sanoin,  kun joutui miettimään 
arvoperustaa, mihin me pyritään, mitkä on meidän toimintamuodot, niin se pakotti 
miettimään uudestaan näitä asioita tarkemmin, että ne oli ennen niinku 
semmosena vaan niinku kirjottamattomana, mutta ei ollu koskaan niinku 
priorisoinut niitä, niin nyt se pakotti tekemään sen,  ja nyt kun on mustaa 
valkosella,  niin ne pysyy itelläkin paremmin mielessä, että muista,  millaisia 
päätöksiä on tehty ja mihin me pyritään...

H: Miten opetussuunnitelma vaikutti sun omaan työhösi, mikä muuttui uusien 
opsien myötä?
AINEOPE 13: Töitä lisää. Tietysti kun niitä opseja väsättiin. Kai se herättää 
vähän enemmän sillai niinku ajattelemaan, että mitä tässä oikein tekee, mutta ei 
oikeastaan sen kummemmin muuten.

H: Miten ne koulukohtaiset uudet opsit vaikutti omaan työhön?
AINEOPE 17: Mä melkein tein meijän koulun matikan opsin, sanotaan, että kun 
mä oon kulkenu paljon erilaisissa paikoissa kuuntelemassa asioita ja mä oon 
paljon yrittäny pohtia asioita ja kyllä mä oon selvästi itse yrittänyt tsempata 
enemmän sen jälkeen, että kyllä mä koko ajan yritän etsii sitä,  miten menis 
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paremmin perille oppilaille, yritän kehitellä menetelmiä, mutta väsähdän välillä. 
Kyllä on muuttunut, opsit on herättänyt enemmän, se oli minusta aika hyvä, vaikka 
se tarkka prosessi, mutta se oli musta hyvä, että jouduttiin tekemään oikeen 
perusteellista miettimistä…Silloin kun itsekin tekee sitä,  niin sitoutuu siihen 
paremmin, että sit taas… 

Käsitysten jakautuminen eri kategorioihin opetuksessa 
tapahtuneiden muutosten osalta

Kun tarkastellaan opettajien käsityksiä opetuksessa tapahtuneiden muutos-
ten osalta opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen, on syytä muistaa, että tu-
lokset ovat vain suuntaa antavia. Aineisto ei ole riittävän suuri tilastollises-
ti luotettavaan tarkasteluun. 

Uudet opetussuunnitelman perusteet edellyttivät koulukohtaisilta opetus-
suunnitelmilta niin oppianesisältöihin kuin opetusmenetelmiinkin liittyvää 
opetuksen uudistamista. Uudistukselle asetetut tavoitteet olivat kunnianhi-
moisia: pyrittiinhän perusteiden uudistamisella kehittämään opetuksen si-
sältöä ja ennen kaikkea opetusmenetelmiä. Opetussuunnitelman perustei-
den sisältämien normien yksityiskohtaisuutta vähennettiin, kiinnitettiin 
huomiota tavoitteiden ajankohtaisuuteen ja oppimaan oppimisen taitojen 
kehittämiseen. (Pietilä & Toivanen 2000, 5)

Taulukossa 38 on esitetty eri kategorioihin sijoittuneet opettajat suhteessa 
opetuksessa tapahtuneisiin muutoksiin opetussuunnitelmauudistuksen jäl-
keen.

TAULUKKO 38. Opettajien käsitysten jakautuminen eri kategorioihin: 
opetuksessa tapahtuneet muutokset opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen.

Kategoria A Kategoria 
B.1

Kategoria 
B.2

Kategoria 
B.3

Aineenopettajat 0 4 5 2

Luokanopettajat 4 2 3 3

Yhteensä 4 6 8 5

On mielenkiintoista miettiä, miksi neljä vastaajista oli sitä mieltä, etteivät 
uudet opetussuunnitelmat olleet vaikuttaneet mitenkään opetukseen (kate-
goria A). Kaikki tähän luokittuneet vastaajat olivat luokanopettajia. Tämän 
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kategorian opettajista useimmat olivat sitä mieltä, että heidän osaltaan aina-
kin opetusmenetelmälliset uudistukset olivat toteutuneet jo ennen uusia 
opetussuunnitelmia. He ovat ja olisivat uudistaneet opetustaan riippumatta 
siitä, mitä opetussuunnitelmissa sanotaan. Nyt vain koulukohtaiset opetus-
suunnitelmat muuttuivat paremmin vastaamaan heidän jo aiemmin toteut-
tamiaan uudistuksia, ja heidän koulujensa muu kulttuuri ja opettajakollegat 
seurasivat opetussuunnitelmauudistuksen myötä heidän esimerkkiään.

H:… näiden opsien myötä vai muuttuiko mikään?
ALKUOPE 12: Musta tuntuu, että ei kauheesti muuttunut mikään. En mä tiijä, 
minkä siinä ois pitänyt muuttua, kun me tehtiin, mä olin niinku tekemässä sitä ja 
sitten siinä oli mun oma idea tässä tään opsin takana.

Kategoriaan B.1 luokiteltiin niiden opettajien käsitykset, joiden mukaan 
opetuksessa olivat muuttuneet ainoastaan sisällöt. Opetusmenetelmissä ei 
heidän mielestään ollut tapahtunut juurikaan muutoksia. Tämän kategorian 
opettajista kaikki yhtä luokanopettajaa lukuun ottamatta käyttivät pääsään-
töisesti opettajajohtoisia opetusmenetelmiä. He luottivat perinteiseen ope-
tukseen.

Opetushallituksen tekemän seurantatutkimuksen (Opetussuunnitelmatyö 
kunnissa ja peruskouluissa vuosina 1994–1999) tulosten mukaan ala-as-
teen kouluissa opetus on monipuolistunut, ja opetusmenetelmiä sekä työ-
muotoja on uudistettu. Myös oppilaskeskeinen työskentely on lisääntynyt. 
Yläasteen kouluistakin puolet mainitsi opetustyössä tapahtuneista muutok-
sista: opetusmenetelmät, työtavat ja tiedonhankinta ovat kehittyneet oppi-
laskeskeisempään suuntaan ja opettajakeskeisyys on vähentynyt. (Pietilä & 
Toivanen 2000, 16–20)

Opetushallituksen ja tämän tutkimuksen tulokset opetusmenetelmissä ta-
pahtuneiden muutosten osalta (kategoria B.2) ovat tältä osin yhdensuuntai-
sia. Opetusmenetelmät ovat opettajien käsitysten mukaan hitaasti muuttu-
massa oppilaskeskeisemmiksi ja oppimaan oppimisen taitoja tullaan koros-
tamaan nykyistä enemmän. Muutosta on tapahtunut melko tasaisesti niin 
luokanopettajien kuin aineenopettajienkin keskuudessa.

Ala-asteiden opetussuunnitelman oppiaineosioiden sisältökuvaukset on 
Opetushallituksen tutkimuksen mukaan laadittu sisältökeskeisesti yleensä 
niin, että opetettavat asiat on esitetty vain luettelona. Toisinaan oppiainees-
ta on mukana jokin yleinen tavoitelause, mutta opetusjärjestelyjä ja -mene-
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telmiä ei juurikaan mainita. Yläasteiden ainekohtaiset osiot olivat yleensä 
yksityiskohtaisempia kuin ala-asteiden, ja täydellisimmissä opetussuunni-
telmissa oli jokaisesta kurssista esitetyt tavoitteet, sisällöt, opetusmenetel-
mä ja arviointi. Heikoimmissa opetussuunnitelmissa oli vain koko oppiai-
neen opetuksesta lueteltu lyhyesti vain muutamia sisältöjä. (Pietilä & Toi-
vanen 2000, 26–29)

Tämän tutkimuksen haastatteluissa kävi selvästi ilmi aineenopettajien pa-
neutuminen oman oppiaineensa asioihin ja heidän suuri vastuunsa oman 
oppiaineensa opetussuunnitelmasta. Laajemman opetettavien oppiaineiden 
määrän takia luokanopettajat eivät yleensä olleet kovin kiinnostuneita ope-
tussuunnitelman oppiaineosioiden sisältökuvauksista. Luokanopettajien 
opetukseen ja opetussuunnitelmatyöhön vaikutti myös uuden ympäristö- ja 
luonnontieto -oppiaineen tulo ja sen uudenlaiset sisällöt sekä aineen vaati-
mat uudet lähestymistavat, jotka olivat osittain vieneet huomion pois mui-
den oppiaineiden sisällöiltä. Luokanopettajien haastatteluissa ympäristö- ja 
luonnontieto sai paljon huomiota osakseen niin sisällöistä kuin opetusme-
netelmistäkin puhuttaessa. Erityisesti koulukohtaisten opetussuunnitelmi-
en oppiaineosioiden sisältökuvauksissa luokanopettajat tukeutuivat oppi-
kirjoihin.

Myös opettajien tavoitetietoisuuden lisääntymisen osalta (kategoria B.3) 
tämän tutkimuksen tulokset saavat tukea Opetushallituksen seurantatutki-
muksesta. Sen mukaan uudet opetussuunnitelmat ovat selkeyttäneet ja elä-
vöittäneet opetus- ja kasvatustyötä sekä yhtenäistäneet opetusta. Myös ope-
tuksen laatu ja suunnitelmallisuus ovat parantuneet. (Pietilä & Toivanen 
2000, 16) 

Haastatteluaineistossa opetussuunnitelmatyön myötä tapahtunut tavoitetie-
toisuuden lisääntyminen nousi erityisesti esiin. Opettajat korostivat ajatte-
lun ja keskustelujen tärkeyttä opetussuunnitelmatyön kuluessa. Heidän mu-
kaansa oli tärkeää pohtia itse opetusta ja sen tavoitteita sekä merkitystä ko-
ko opettajayhteisöön. Opetussuunnitelman tekemisen jälkeen on helpompi 
ottaa kantaa opetussuunnitelman sisältöihin ja uudistaa myös opetusmene-
telmiä. Vajaa neljännes haastatelluista korosti erityisesti tavoitetietoisuu-
den merkitystä.
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5.7  Kvalitatiivisen analyysin perusteella muodostetut 
opettajatyypit
Opettajien käsitysten perusteella voidaan muodostaa opettajatyypit, joissa 
on yhdistetty käsitykset oppimateriaalien merkityksestä opetussuunnitel-
mien laadinnassa, oppimateriaalien käytöstä opetuksessa sekä uusien ope-
tussuunnitelmien vaikutuksesta opetustyöhön (kuvio 15). 

Oppimateriaalin vaikutus koulukohtaisiin ops:hin

A 1.
OPS:lla
ei vaikutusta
opetukseen.

B 1.
Oppiaine-
sisällöt
uudistuivat.

B 2.
Opetus-
menetelmät
uudistuivat.

B 3.
Tavoite-
tietoisuus
lisääntyi.

A. OPS:t
oppikirjojen
pohjalta

B. OPS:t soveltaen
oppimateriaaleja
hyväksikäyttäen

C. OPS:n
perusteiden
pohjalta

Oppimateriaalien käyttö opetuksessa:

(neliö)  Opetus etenee oppikirjojen mukaisesti.

(kolmio) Opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta kaikissa oppiaineissa.

(ympyrä) OPS:t ohjaavat opetusta reaaliaineissa (luokanopettajat).
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Tyyppi 3

KUVIO 15. Kvalitatiivisen analyysin perusteella aineiston pohjalta muodostetut 
opettajatyypit.
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Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että yhtäkään opettajaa ei 
voitu puhtaasti luokitella mihinkään tiettyyn tyyppiin. Tulosten perusteella 
löydettiin neljä eri tyyppiä, jotka on nimetty seuraavasti:

1. yksilölliset uudistajat
2. oppimateriaaleihin tukeutuvat opettajat
3. opetussuunnitelmalliset uudistajat
4. tavoitetietoiset uudistajat.

Tyyppien rajaaminen ei ollut yksiselitteistä eikä aivan ristiriidatontakaan, 
sillä kaikkien tyyppien sisällä esiintyi jonkin verran toisistaan poikkeavia 
näkemyksiä. Myös Cantell (2001, 143–147) huomasi maantieteen opiske-
lijoiden oppimis- ja opettamiskäsityksiä tutkiessaan joidenkin opiskelija-
tyyppien käsitysten olevan keskenään ristiriitaisia. Tässä tutkimuksessa 
tyypit 1 ja 4 sisältävät eniten sisällöllisiä ristiriitaisuuksia.

Tyyppien nimeämisellä on haluttu välttää mielikuvaa hyvistä tai huonoista 
opettajista. Tässä tutkimuksessa ei ole millään tavalla tutkittu eikä olisi ol-
lut mahdollistakaan tutkia esimerkiksi sitä, miten opettajien käsitykset ope-
tussuunnitelmauudistuksesta, oppimateriaalin käytöstä tai opetusmenetel-
mistä vaikuttavat oppimistuloksiin. Ei ole perusteltua olettaa, että esimer-
kiksi oppimateriaaleihin tukeutuviksi tyypitellyt opettajat saavuttaisivat 
opettajajohtoisilla opetusmenetelmillä ja oppikirjan mukaan etenevällä 
opetuksellaan heikompia tuloksia kuin jonkin toisen opettajatyypin edusta-
jat. Jos haluttaisiin tutkia opetuksen vaikuttavuutta, luokkatilanteessa ha-
vainnointi olisi oikeampi lähestymistapa kuin haastattelu. Tämän tutki-
muksen haastatteluaineiston pohjalta voisi todeta, että esimerkiksi oppima-
teriaaleihin tukeutuvaksi nimetyn opettajatyypin edustajat luottavat siihen, 
että perinteisillä opettajajohtoisilla opetusmenetelmillä ja hyvän oppikirjan 
avulla oppilas myös oppii ymmärtämään opetettavat asiat.

Tyyppi 1: yksilölliset uudistajat

Tämän tyypin opettajissa on erityisen kiinnostavaa se, että opetussuunnitel-
mauudistuksella – yhtä opettajaa lukuun ottamatta – ei ole ollut vaikutusta 
heidän opetukseensa. Koska tämän tyypin edustajien kouluissa vielä kol-
messa tapauksessa neljästä opetussuunnitelmatkin oli tehnyt oppikirjojen 
pohjalta, nimitys yksilöllinen uudistaja ei aluksi tunnu kovin oikeaan osu-
neelta. Kuitenkin tämän opettajatyypin käsityksiä tarkemmin analysoitaes-
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sa voitiin todeta, että he ovat omassa opetuksessaan olleet edelläkävijöitä, 
ja opettajakollegat ovat muuttaneet omaa opetustaan heidän esimerkkinsä 
rohkaisemina vasta uusien opetussuunnitelmien myötä. Yksilöllisten uudis-
tajien käsitysten mukaan koulun uusiin opetussuunnitelmiin vain kirjattiin 
ne asiat, joita he olivat jo aikaisemmin toteuttaneet omassa opetuksessaan. 
Ainakin osa tämän tyypin opettajista harmitteli myös sitä, että oman kou-
lun opetussuunnitelmat tehtiin liian vahvasti oppikirjoihin tukeutuen. Tau-
lukossa 39 on esitelty tähän opettajatyyppiin lukeutuneiden tutkimushenki-
löiden taustamuuttujia sukupuolen ja opetettavan oppiaineen tai luokka-as-
teen mukaan.

TAULUKKO 39. Yksilölliset uudistajat -opettajatyyppiin lukeutuneiden opettajien 
sukupuoli ja opetettava oppiaine tai luokka-aste.

Luokka-aste tai oppiaine Naiset Miehet Yhteensä

Luokanopettajat:

Luokat 1-2 2 2

Luokat 3-6 1 1 2

Aineenopettajat:

Matemaattiset aineet

Vieraat kielet

Äidinkieli

Biologia/maantieto

Yhteensä 3 1 4

Kaikki neljä tämän opettajatyypin edustajaa olivat luokanopettajia. Heidän 
opetuksensa ei ainakaan reaaliaineissa edennyt oppimateriaalien määräämässä 
järjestyksessä. Heistä kaksi opetti luokilla 1–2 ja loput kaksi luokilla 3–6. He 
kaikki työskentelivät isoissa yli 150 oppilaan kouluissa.

Patrikainen (1999, 117) on löytänyt omassa tutkimuksessaan opettajien ih-
mis-, tiedon- ja oppimiskäsitysten dimensionaalisten ulottuvuuksien perus-
teella neljä opettajuuden luokkaa:

1. opetuksen suorittaja
2. tiedon siirtäjä ja oppimisen kontrolloija
3. oppimaan ja kasvamaan saattaja
4. kasvu- ja oppimisprosessin ohjaaja.
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Vaikka tässä tutkimuksessa ei ole varsinaisesti tutkittu opettajien ihmis-, 
tiedon- tai oppimiskäsityksiä, tuloksia voi vertailla Patrikaisen (1999, 118) 
tiedon- ja oppimiskäsitysten osalta. Patrikaisen mallin mukaan tämän tyy-
pin opettajat voisivat sijoittua kasvu- ja oppimisprosessin ohjaaja -katego-
riaan. Patrikaisen (1999, 134) mukaan kasvu- ja oppimisprosessin ohjaaja 
-tyyppissä korostuu oppijaa aktivoiva ja vuorovaikutteinen sekä fyysinen 
että pedagoginen oppimisympäristö, jossa on monipuoliset mahdollisuudet 
hankkia ja prosessoida tietoa. Se tarjoaa mahdollisuuksia ohjattuun, yksi-
lölliseen, eriyttävään työskentelyyn, joka perustuu yhteisesti suunniteltui-
hin yhteistoiminnallisiin projekteihin. Yksilölliset uudistajat painottivat 
käsityksissään oppilaiden itsearvioinnin sekä monipuolisten ja virikkeellis-
ten oppimateriaalien ja opetusmenetelmien merkitystä. He eivät ole anta-
neet sen paremmin oppimateriaalien kuin opetussuunnitelmienkaan ennen 
eikä jälkeen uudistuksen rajoittaa opetustaan.

Tyyppi 2: oppimateriaaleihin tukeutuvat opettajat

Tämän opettajatyypin käsityksille oli yhteistä opetuksen eteneminen oppi-
kirjan mukaisessa järjestyksessä. Myös opetussuunnitelmat oli laadittu 
pääsääntöisesti oppimateriaalien pohjalta. Nämä opettajat käyttivät pää-
sääntöisesti tekstiä selostavaa tyyliä, joka toimii tietojen tasolla opetusti-
lanteen tapahtumien liittyessä pääsääntöisesti oppikirjaan (ks. Mikkilä & 
Olkinuora 1995, 84). Vaikka ryhmästä käytetään nimitystä oppimateriaa-
leihin tukeutuvat opettajat, niin opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä 
kaikkien tutkimushenkilöiden opetuksessa oli heidän oman käsityksensä 
mukaan tapahtunut ainakin sisällöllisiä uudistuksia. Lähes puolet tämän 
tyypin edustajista oli myös muuttanut opetusmenetelmiään oppilaskeskei-
simmiksi. Taulukossa 40 on esitelty oppimateriaaleihin tukeutuvaan -opet-
tajatyyppiin lukeutuneiden tutkimushenkilöiden taustamuuttujia sukupuo-
len ja opetettavan oppiaineen tai luokka-asteen mukaan.
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TAULUKKO 40. Oppimateriaaleihin tukeutuvat opettajat -tyyppiin lukeutuneiden 
opettajien sukupuoli ja opetettava oppiaine tai luokka-aste.

Luokka-aste tai oppiaine Naiset Miehet Yhteensä

Luokanopettajat:

Luokat 1-2

Luokat 3-6 1 1

Aineenopettajat:

Matemaattiset aineet 3 3

Vieraat kielet 1 1

Äidinkieli 1 1

Biologia/maantieto 2 2

Yhteensä 6 2 8

Yllättävää on se, että peräti seitsemän aineenopettajaa kuuluu tähän ryh-
mään. Tähän kaikkiaan kahdeksan opettajan joukkoon mahtuu siten vain 
yksi luokanopettaja. Aikaisemmin on jo pohdittu oppiaineen luonteen vai-
kutusta opettajien oppikirjasuuntautuneisuuteen ja todettu, että matematii-
kassa ja vieraissa kielissä oppikirja on opetuksessa keskeisemmässä ase-
massa kuin esimerkiksi reaaliaineissa. Tässä ryhmässä oli kolme mate-
maattisten aineiden opettajaa, yksi vieraiden kielten, kaksi reaaliaineiden, 
yksi äidinkielen opettaja ja yksi luokanopettaja. Oppiaineiden erilaisuus 
saattaa osittain selittää opettajien suhdetta oppikirjoihin, mutta toisaalta tä-
män haastatteluaineiston tutkimushenkilöistä neljä aineenopettajaa – yksi 
kustakin aineenopettajaryhmästä – sijoittui muihin opettajatyyppeihin. Voi-
daan siis todeta, että opetettavan oppiaineen luonne on vain yksi – eikä 
välttämättä edes merkittävin – tekijä analysoitaessa opettajien suhdetta op-
pimateriaaleihin. Taustalla vaikuttavat voimakkaasti myös muun muassa 
opettajien opettamis- ja oppimiskäsitykset, opetussuunnitelmat ja koulun 
taloudelliset resurssit.

Yksi tämän opettajatyypin edustajista oli pieneltä alle 50 oppilaan koulus-
ta, muut suurista yli 150 oppilaan kouluista. Opettajakokemukseltaan nämä 
opettajat edustivat kaikkia ikäryhmiä: yksi oli ollut opettajana alle viisi 
vuotta, yhdellä oli 5–15 vuoden kokemus, viidellä 16–25 vuoden ja yhdel-
lä oli jo yli 25 vuoden opettajakokemus.
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Vaikka tämän opettajatyypin edustajat käsitystensä mukaan olivatkin teh-
neet opetussuunnitelmansa oppikirjojen pohjalta ja heidän opetuksessaan 
oppikirjoilla oli keskeinen asema, heidän opetusmenetelmänsä olivat kui-
tenkin muuttuneet oppilaskeskeisemmiksi ja opetuksen sisällöissäkin oli 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Niihin myös uusi oppimateriaali oli in-
nostanut.

Patrikaisen (1999, 120–121) luokittelussa oppimisympäristön pohjalta tar-
kasteltuna opetuksen suorittaja-opettajuus vastaisi lähinnä tätä oppimateri-
aaleihin tukeutuvaa opettaja –tyyppiä, sillä molemmissa painottui oppi-
misympäristön opettajakeskeisyys, mikä ilmeni perinteisen luokkahuoneen 
fyysisenä mallina sekä opettaja- ja oppikirjakeskeisenä opetuksena. 

Myös Korkeakoski (1977, 115–117) on opettajien tavoitetietoisuutta tutki-
essaan tyypitellyt opettajat tavoitetietoisuuden kriteerien perusteella kol-
meen eri tyyppiin: 

1. perinteinen tavoitetietoisuus, 
2. dynaaminen tavoitetietoisuus ja 
3. refl ektoiva tavoitetietoisuus. 

Yksi näistä hänen kriteereistään on opetussuunnitelmatietous ja opetusta-
pahtuma-/oppimisprosessi -kriteerin yhtenä osana hän käsittelee oppimate-
riaalin ja opetusmenetelmien merkitystä opetustapahtumaan. Korkeakosken 
perinteinen tavoitetietoisuus -tyypille on ominaista, että käytännön opetus-
työhön opetussuunnitelmilla ei juurikaan ole merkitystä. Sen sijaan suunnit-
telun pohjana ovat ensisijaisesti oppimateriaalit. Tämän tyypin opetus on 
pääosin opettajakeskeistä ja hänen oppilaidensa opiskelussa oppimateriaalit 
ohjasivat usein hyvin selkeästi työskentelyä. (Korkeakoski 1997, 116)

Monet näistä Korkeakoskenkin perinteinen tavoitetietoisuus -tyypin luon-
nehdinnoista sopivat tämänkin tutkimuksen oppimateriaaleihin tukeutuva 
opettaja -tyypin käsityksiin. Poiketen sekä Patrikaisen (1999) että Korkea-
kosken (1997) tutkimusten tuloksista tässä tutkimuksessa kävi ilmi, ettei 
oppikirjakeskeinen opetus aina merkitse opettajajohtoista tai -keskeistä 
opetusta. Tämän tyypin edustajista moni oli oman käsityksensä mukaan 
uuden opetussuunnitelman myötä muuttanut myös opetustaan oppilaskes-
keisemmäksi, vaikka koulukohtaiset opetussuunnitelmat oli laadittu oppi-
kirjoihin tukeutuen, ja opetuskin eteni pitkälti oppikirjojen etenemisjärjes-
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tyksen mukaan. Useassa haastattelussa nousi myös selvästi esiin se ajatus, 
että nykyiset oppimateriaalit mahdollistavat ja jopa innostavat oppilaskes-
keisiin opetusmenetelmiin.

Tyyppi 3: opetussuunnitelmalliset uudistajat

Opetussuunnitelmallisille uudistajille on tyypillistä, että he ovat laatineet 
opetussuunnitelmansa pääsääntöisesti opetussuunnitelmien perusteiden 
pohjalta. He etenevät mielestään opetuksessaan enimmäkseen opetussuun-
nitelmien pohjalta. Myös oppikirjaa käytetään opetuksessa mutta sitä so-
velletaan oman opetussuunnitelman mukaan. Tämän tyypin edustajat ovat 
oppikirjavalinnoissaan kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, miten oppi-
kirjat soveltuvat koulun omiin opetussuunnitelmiin. He kokevat myös ke-
hittäneensä opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä opetusmenetelmi-
ään oppilaskeskeisempään suuntaan. Opetussuunnitelmalliset uudistajat 
olivatkin hyvin sitoutuneita omiin opetussuunnitelmiinsa ja he olivat sisäis-
täneet  opetussuunnitelmansa erityisen hyvin. Se ohjasi merkittävästi ope-
tuksen suunnittelua ja opetusta. Ei liene suuri yllätys, että haastatteluaineis-
ton kolmesta rehtorista kaksi kuului tähän opettajatyyppiin. Taulukossa 41 
on esitelty opetussuunnitelmalliset uudistajat -opettajatyyppiin kuuluvien 
tutkimushenkilöiden taustamuuttujia sukupuolen ja opetettavan oppiaineen 
tai luokka-asteen mukaan.

TAULUKKO 41. Opetussuunnitelmalliset uudistajat -opettajatyyppiin 
lukeutuneiden opettajien sukupuoli ja opetettava oppiaine tai luokka-aste.

Luokka-aste tai oppiaine Naiset Miehet Yhteensä

Luokanopettajat:

Luokat 1–2

Luokat 3–6 2 1 3

Aineenopettajat:

Matemaattiset aineet

Vieraat kielet

Äidinkieli 1 1

Biologia/maantieto 1 1

Yhteensä 2 3 5
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Tähän tyyppiin lukeutui miehiä yksi enemmän kuin naisia, ja myös luokan-
opettajia oli yksi enemmän kuin aineenopettajia. Peräti kolme näistä opet-
tajista opetti keskisuurella 51–150 oppilaan koululla ja loput kaksi suurella 
yli 150 oppilaan koululla. Kahdella opettajalla oli jo yli 25 vuoden opetta-
jakokemus ja kahdella 5–15 vuoden sekä yhdellä 16–25 vuoden kokemus 
opetustyöstä. Tämän tyypin tutkimushenkilöt olivat siis taustaltaan melko 
erilaisia, mutta heitä yhdisti kiinnostus ja positiivinen asenne opetussuun-
nitelmatyötä kohtaan.

Tämä opetussuunnitelmallinen uudistaja -tyypin opetussuunnitelmakes-
keisyys niin opetuksen suunnittelussa kuin sen toteutuksessakin muistuttaa 
Korkeakosken (1997, 117) tyypittelyssä opetussuunnitelmatiedon ja oppi-
materiaalin merkityksen osalta refl ektoiva tavoitetietoisuus –tyyppiä. Sille 
on tyypillisiä seuraavat piirteet:

– opetussuunnitelma tunnetaan hyvin, tavoitteita pohdiskellaan ja 
konkretisoidaan hyvin

– opetussuunnitelmaa käytetään runsaasti opetuksen suunnittelussa
– oppimateriaalien merkitys on välineellinen ja niiden käyttö valikoivaa.

Nämä kolme luonnehdintaa sopivat hyvin opetussuunnitelmallinen uudis-
taja -tyypin lisäksi myös seuraavaan tavoitetietoinen uudistaja -tyyppiin. 
Näiden kahden tyypin erot näkyvät suhteessa opetussuunnitelmauudistuk-
sen vaikutuksiin opetuksessa ja osittain myös oppimateriaalin vaikutuksiin  
koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa.

Tyyppi 4: tavoitetietoiset uudistajat

Yksilölliset uudistajat -tyypin edustajat kokivat, ettei opetussuunnitelma-
uudistuksella ollut vaikutusta opetukseen. Sen sijaan muut jo edellä maini-
tut tyypit ovat korostaneet joko sisällöllisten tai opetussuunnitelmallisten 
muutosten vaikutusta opetukseen opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen. 
Tämän tavoitetietoiset uudistajat -tyypin edustajien käsitysten mukaan tär-
keintä opetussuunnitelmauudistuksessa oli nimenomaan prosessi itsessään. 
He korostivat sitä, kuinka tärkeää opetussuunnitelmatyössä oli miettiä ar-
voja, opetuksen tavoitteita, koulun tehtävää, koko opetustyön merkitystä 
sekä asioiden asettamista arvojärjestykseen. 
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Kuitenkin tämän tyypin edustajista suuri osa koki, että oman koulun ope-
tussuunnitelmien sisällöt tehtiin pitkälti oppikirjojen mukaan. Sen sijaan 
heidän opetuksensa yhtä matematiikan opettajaa lukuun ottamatta ei eden-
nyt oppikirjojen mukaan, vaan oppikirjoja käytettiin valikoiden tilanteen 
mukaan. Jo aiemmin on mainittu, että matematiikan opetuksessa oppikirja 
on hyvin keskeisessä asemassa niin luokanopettajien kuin aineenopettaji-
enkin keskuudessa. Taulukossa 42 on esitelty tavoitetietoiset uudistajat -
opettajatyyppiin lukeutuneiden tutkimushenkilöiden taustamuuttujia suku-
puolen ja opetettavan oppiaineen tai luokka-asteen mukaan.

TAULUKKO 42. Tavoitetietoiset uudistajat -opettajatyyppiin lukeutuneiden 
opettajien sukupuoli ja opetettava oppiaine tai luokka-aste.

Luokka-aste tai oppiaine Naiset Miehet Yhteensä

Luokanopettajat:

Luokat 1–2 1 1

Luokat 3–6 1 1 2

Aineenopettajat:

Matemaattiset aineet 1 1

Vieraat kielet 1 1

Äidinkieli

Biologia/maantieto

Yhteensä 4 1 5

Tähän tyyppiin kuului kolme luokanopettajaa ja yksi vieraiden kielten se-
kä yksi matemaattisten aineiden opettaja. Kolmella tutkimushenkilöllä oli 
5–15 vuoden opettajakokemus, yhdellä 16–25 vuoden ja yhdellä yli 15 
vuoden opettajan ura. Yhtä luokanopettajaa lukuun ottamatta muut tämän 
tyypin edustajat olivat naisia, ja kaikki opettivat suurissa yli 150 oppilaan 
kouluissa.

Tämäkin tyyppi muistuttanee opetussuunnitelmat-kriteerin osalta Korkea-
kosken (1997, 117) tutkimuksen refl ektoivaa tavoitetietoisuus -tyyppiä. Eri-
koista tämän tutkimuksen tavoitetietoisille uudistajille oli, että oppikirjat 
olivat merkittävässä asemassa opetussuunnitelmien sisältöjä laadittaessa, 
vaikka niitä itse opetuksessa käytettiinkin pääsääntöisesti valikoiden ja ope-
tussuunnitelmien pohjalta. Tuloksista saattoi tehdä myös sen johtopäätök-
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sen, että koulukohtaisen opetussuunnitelmaprosessin yhteydessä oli pohdit-
tu opettamis- ja oppimiskäsityksiä, mikä myös jossain määrin oli heijastu-
nut haastateltavien opetustyöhön. Sillä näyttäisi olleen vaikutusta heidän ta-
paansa käyttää oppikirjoja siten, että opetusta ei nähty oppikirjan opettami-
sena, vaan sitä käytettiin opetuksen tukena, ja oppimisstrategiat tähtäsivät 
enemmänkin käsitteiden ja asioiden ymmärtämiseen. Myös Sulonen (2004, 
148) on tutkittuaan opetussuunnitelman uudistamistyötä opettajan ammatil-
lisen kasvun välineenä tullut siihen tulokseen, että tutkivalla otteella ryh-
mässä toteutettu opetussuunnitelmatyö edistää refl ektion laadullista kehittä-
mistä ja kannustaa muutostyön toteuttamiseen oppilasryhmien kanssa.

Malinenkin (1992, 83–84) on Egglestonin (1977) tapaan kuvannut kolme 
erilaista suhtautumistapaa opetussuunnitelmatyöhön: 

1. Vastaanottava näkökulma, jolloin opettaja vain toistaa ylempien 
viranomaisten antamia ohjeita, tekee vähän omia ratkaisuja, tukeutuu 
ohjeisiin ja oppikirjoihin sekä toteuttaa opetuksen suunnittelussaan 
rationaalista mallia. Tämän tutkimuksen tulosten valossa eniten 
tämäntyyppisiä suhtautumistapaa opetussuunnitelmatyöhön oli 
havaittavissa oppimateriaaleihin tukeutuvaksi (tyyppi 2) nimetyllä 
opettajatyypillä.

2. Heijastava näkökulma, jolloin opettaja on sisäistänyt ohjeet ja tulkitsee 
niitä oppilaiden kannalta. Hän täydentää oppikirjaa sisällyttäen 
mukaan myös läpäisyaiheita sekä toteuttaa suunnittelussaan 
tulkintamallia. Tähän näkökulmaan liittyvää suhtautumistapaa on tässä 
tutkimuksessa havaittavissa opetussuunnitelmallisilla uudistajilla 
(tyypillä 3).

3. Uudelleen strukturoiva näkökulma, jolloin opettaja rakentaa 
oppimistilanteita, jotka ovat irrallaan ainejaosta. Opetusta ei 
suunnitella oppikirjan pohjalta vaan yhteistyössä oppilaan ja hänen 
ympäristönsä kanssa, jolloin opettaja toteuttaa yhteisen suunnittelun 
mallia. Tässä tutkimuksessa tavoitetietoiset uudistajat (tyypin 4 
opettajat) edustavat eniten tätä suhtautumistapaa 
opetussuunnitelmatyöhön.

Tämän tutkimuksen yksilöllisille uudistajille ei löydy vastaavuutta Malisen 
esittämässä jaottelussa, koska opetussuunnitelmauudistuksella ei ollut vai-
kutusta tähän ryhmään kuuluneiden opettajien opetukseen. Malisen jaotte-
lun lähtökohtana on ollut, että opetussuunnitelmauudistukset vaikuttavat 
jokaisen opettajan työhön jollakin tavoin.
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6 Tutkimustulosten kokoava tarkastelu

6.1 Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tyypittely
Tutkimuksessa etsittiin vastauksia neljään tutkimusongelmaan ja niiden 
alaongelmiin. Tutkimusmenetelmät olivat sekä kvantitatiivisia että kvalita-
tiivisia. Aineiston analyysit tuottivat toisiaan syventävää ja täydentävää tie-
toa, sillä tuloksia esitettäessä käytettiin tapauskohtaisesti hyväksi joko jom-
paakumpaa tai molempia menetelmiä. Tutkimuksen raportoinnin ollessa jo 
melko jäsentyneessä vaiheessa syntyi vielä ajatus tästä kvalitatiivisen ja 
kvantitatiivisen aineiston tulosten yhteisestä tarkastelusta.

Kvantitatiivisesti on tarkasteltu muuttujia, niiden muodostamia käsitteitä ja 
näiden käsitteiden välisiä yhteyksiä. Kvantitatiivisesti on tutkittu myös näi-
den käsitteiden yhteyksiä taustamuuttujiin. Kvantitatiivista aineistoa voi-
daan lähestyä myös havaintoyksikkökohtaisesti siitä käsin kyselyn opettajia 
tyypitellen. Tämä tyypittely mahdollistaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen 
tutkimusotteen kohtaamisen. Edellä esitetty kvalitatiivinen tarkasteluhan 
johti haastateltujen tutkimushenkilöiden typologian muodostamiseen ja sen 
tulkitsemiseen. Tässä yhteydessä kiinnostaa vielä se, onko kvalitatiivisesti 
ja kvantitatiivisesti hankitulla tiedolla tyypittelyn kautta yhtymäkohtia.

Klusterianalyysi luokittelee havaintoyksiköt niin, että jokainen saman klus-
terin yksikkö on mahdollisimman samankaltainen tarkasteltavien kriteerei-
den suhteen. Klusteroinnissa pyritään siis löytämään ratkaisu, jossa havain-
toyksiköt ovat klusterin sisällä mahdollisimman homogeenisia ja klusterei-
den välillä mahdollisimman heterogeenisia (Hair, Anderson, Tatham & 
Black 1995, 423). Kun klustereiden lukumäärää ja niiden ominaisuuksia ei 
tiedetä etukäteen ja dataa analysoitaessa klustereita on tulkittava, suositel-
laan klusterointitekniikaksi eksploratiivista metodia (Bacher 2002, 6–7). 
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Tavanomaisin tapa tyypitellä kvantitatiivisesti havaintoaineiston henkilöitä 
on tehdä se K-means -klusteroinnilla. Siinä lasketaan aluksi henkilöiden 
väliset euklidiset etäisyydet. Koska faktoripisteet ovat suhteellisen riippu-
mattomia muuttujia, ne soveltuvat hyvin tähän tarkoitukseen. Menettelyssä 
luodaan aloitusyksilö klusteroinnin pohjaksi. Tietokoneohjelma käy läpi 
aineiston ja valitsee K-kappaletta havaintoyksiköitä, jotka edustavat toisis-
taan poikkeavia muuttujaprofi ileja. Sopiva ryhmien lukumäärä (K) täytyy 
etsiä sopivaksi kokeilemalla analyysia eri määrillä oletettuja muuttujia. 
Aloitusyksiköiden määrittelyn jälkeen kukin havainto sijoitetaan lähim-
pään ryhmään. Näille ryhmille lasketaan uudet keskiarvot, mitä seuraa taas 
uusi sijoittaminen siihen asti, kunnes ryhmittely ei enää muutu. Ryhmien 
sisäiset erot pyritään minimoimaan ja ryhmien väliset etäisyydet pyritään 
maksimoimaan. K-means -menetelmä on tunnetusti alkuarvoriippuvaa. 
Ongelmia saattaa tulla myös ”oikean” ryhmämäärän valinnassa.

Tässä tutkimuksessa klusteroinnin perustaksi valittiin seuraavien kolmen 
alueen faktoripistemäärät: oppimateriaalit, opetusmenetelmät ja koulukoh-
taiset opetussuunnitelmat. Edellä kuvatulla menettelyllä päädyttiin kahdek-
saan ryhmään, joista kolme oli hyvin poikkeaviin profi ileihin perustuvia 
ryhmiä. Muut ryhmät olivat kooltaan varsin tasasuuria.

Taulukossa 43 on esitetty K-means -klusteroinnilla saatujen kahdeksan eri 
klusterin keskiarvot. Viimeisessä sarakkeessa on myös esitetty kaikkien 
tutkimukseen vastanneiden 157 tutkimushenkilön jakautuminen eri kluste-
reihin.
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TAULUKKO 43. Faktoreiden keskiarvot ja tapausten lukumäärät kaikissa 
kahdeksassa klusterissa.

FAKTORIT F 2–1 F 2–2 F 3–1 F 3–2 F 3–3 F 4–1 F 4–2 N

Klusteri 1 .15 .12 –.59 –1.19 .85 –.56 –.34 13

Klusteri 2 .36 –.05 –.20 .95 .11 .49 –.14 35

Klusteri 3 –.27 .77 –.50 –.34 .22 –.57 .74 40

Klusteri 4 –4.44 –2.72 –.07 .72 .05 .90 1.53 2

Klusteri 5 –5.20 –.22 –.39 –.47 –1.49 1.33 –.59 1

Klusteri 6 –1.73 .77 .96 –.76 –.92 .44 –1.07 2

Klusteri 7 .18 –.50 .18 –.17 –.75 .03 –.42 48

Klusteri 8 .33 –.16 1.52 .28 .95 .46 –.01 16

Faktoreiden selitykset:

Oppimateriaalit-osa: F 2–1 = Oppilaita innostava oppimateriaali
 F 2–2 = Opettajan työtä helpottava oppimateriaali
  Opetusmenetelmät-osa:
 F 3–1 = Oppilaskeskeiset opetusmenetelmät
 F 3–2 = Oppimaan oppimista tukevat 

 opetusmenetelmät
 F 3–3 = Opettajajohtoiset opetusmenetelmät
Koulun opetus- F 4–1 = Opetussuunnitelmien perusteiden 
suunnitelmat-osa:  pohjalta laaditut opetussuunnitelmat
 F 4–2 = Oppimateriaalien pohjalta laaditut 

 opetussuunnitelmat

Kun kvalitatiivista aineistoa tyypiteltiin, syntyi opettajien käsityksistä kos-
kien oppimateriaalien merkitystä opetussuunnitelmien laadinnassa, oppi-
materiaalien käyttöä opetuksessa sekä opetussuunnitelmien vaikutusta ope-
tustyöhön joukko kategorioita, jotka yhdistettiin ja joista luotiin neljä toi-
sistaan poikkeavaa opettajatyyppiä. Tämän tarkoituksena oli sijoittaa jokai-
nen haastateltu opettaja yhteen tyyppiin, joka mahdollisimman hyvin kuva-
si hänen käsityksiään. 

Haastateltujen kuulumista eri klustereihin tutkittiin vertaamalla kvalitatii-
visen tyypittelyn avulla saatuja tuloksia K-means -klusteroinnilla saatuihin 
tuloksiin. Nämä tulokset ristiintaulukoitiin. Se on esitetty taulukossa 44.
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TAULUKKO 44. K-means -typologioiden ja kvalitatiivisesti saatujen 
eri tyyppien ristiintaulukointi.

KLUSTERIT TYYPIT

1 2 3 4 5 YHT.

KLUST. 1 2 2

KLUST. 2 1 1 1 1 1 5

KLUST. 3 2 1 3

KULST. 4 1 1

KLUST. 7 1 2 2 4 9

KLUST. 8 2 1 2

Yhteensä 4 8 4 6 1 23

Tyyppien selitykset:

Tyyppi 1: Yksilöllinen uudistaja
Tyyppi 2: Oppimateriaaleihin tukeutuva opettaja
Tyyppi 3: Opetussuunnitelmallinen uudistaja
Tyyppi 4: Tavoitetietoinen uudistaja

Tässä taulukossa tyyppi 5 edustaa sitä yhtä haastateltavaa, joka kvalitatiivi-
sessa analyysissa ei tyypittynyt selkeästi mihinkään neljästä tyypistä. Tä-
män taulukon perusteella voidaan haastateltavien katsoa edustaneen melko 
hyvin kvantitatiivista perusjoukkoa, koska haastateltavat sijoittuivat melko 
tasaisesti eri klustereihin.

Yksilöllisten uudistajien (tyypin 1) opetustyöhön opetussuunnitelmauudis-
tuksella ei ollut vaikutusta. Koulun opetussuunnitelmiin kirjattiin ne asiat, 
jotka he olivat jo ennen uudistusta toteuttaneet omassa opetuksessaan. He 
olivat kaikki luokanopettajia. Ainakaan reaaliaineissa näiden uudistajien 
opetus ei edennyt oppikirjan määräämässä järjestyksessä. 

Oppimateriaaleihin tukeutuvien opettajien (tyypin 2) opetus eteni oppikir-
jan mukaisessa järjestyksessä, ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat oli 
laadittu oppikirjojen pohjalta. Opetussuunnitelmauudistus oli aiheuttanut 
opetukseen lähinnä sisällöllisiä muutoksia. 
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Opetussuunnitelmalliset uudistajat (tyyppi 3) olivat laatineet koulukohtai-
set opetussuunnitelmat pääsääntöisesti opetussuunnitelmien perusteiden 
pohjalta. He käyttivät oppikirjaa soveltaen opetuksessaan ja etenivät ope-
tussuunnitelmien mukaan. Opetussuunnitelmauudistus oli vaikuttanut hei-
dän opetusmenetelmiinsä muuttamalla niitä oppilaskeskeisimmiksi. 

Tavoitetietoisten uudistajien (tyypin 4) käsitysten mukaan opetussuunnitel-
mauudistuksessa oli tärkeintä prosessi itsessään ja sen mukanaan tuoma ar-
vojen, opetustyön merkityksen ja opetuksen tavoitteiden tarkastelu. He 
käyttivät oppikirjaa opetuksessaan valikoiden. Opetus eteni opetussuunni-
telman pohjalta, vaikka heidän käsityksensä mukaan oman koulun opetus-
suunnitelmat tehtiinkin pitkälti oppikirjojen perusteella.
 
Kvalitatiiviselle ja kvantitatiiviselle tyypittelylle oli yhteistä kysymys ope-
tussuunnitelmien perusteiden ja oppimateriaalien vaikutuksista koulukoh-
taisiin opetussuunnitelmiin. Kahdella eri tutkimusotteella saatuja tuloksia 
tarkastelemalla voitiin tätä keskeistä kysymystä lähestyä monipuolisesti. 
Kvantitatiivisen tyypittelyn pohjalta klusteriin 3 lukeutuivat ne opettajat, 
joiden koulukohtainen opetussuunnitelmatyö eteni erityisesti oppimateri-
aalien pohjalta. Kvalitatiivisen haastatteluaineiston perusteella 23 opetta-
jasta 13 oli teemahaastattelujen yhteydessä selkeästi ilmaissut käyttäneen-
sä oppimateriaaleja koulukohtaisen opetussuunnitelmatyönsä perustana. 
Kolmannen klusterin profi ili on esitetty kuviossa 16. Tähän klusteriin kuu-
lui kaikkiaan 40 tutkimushenkilöä.

Profi ili asettui kolmea faktoria (F 2–2, F 4–2 ja F 3–3) lukuun ottamatta 
keskiarvon negatiiviselle puolelle. Tässä ryhmässä korostui oppimateriaa-
lien pohjalta laadittujen koulukohtaisten opetussuunnitelmien (faktori 4–2; 
ka .736) lisäksi opettajan työtä helpottavien oppimateriaalien merkityksen 
korostaminen (faktori 2–2; ka .767). Opetusmenetelmien osalta oppilaskes-
keiset (faktori 3–1; ka -.496) ja oppimaan oppimista (faktori 3–2; ka -.345) 
korostavat opetusmenetelmät saivat negatiivisia keskiarvoja. Kvalitatiivi-
sen haastatteluaineiston mukaan koulukohtaiset opetussuunnitelmansa op-
pimateriaalien perusteella laatineista opettajista yli puolet opettajista (7 
kpl) eteni opetuksessaan oppikirjojen mukaisesti, mutta osa opettajista (6 
kpl) opetti joko kaikissa oppiaineissa tai ainakin reaaliaineissa opetussuun-
nitelmien pohjalta. 
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Haastatteluaineistoon kuuluneista opettajista kolme (A7, A13 ja A23; ks. 
KUVIO 15) luokittui klusteroinnin perusteella kolmanteen klusteriin. He 
kaikki olivat aineenopettajia ja kaksi heistä (A7 ja A23) lukeutui kvalitatii-
visen tyypittelyn perusteella tyyppiin 2 (oppimateriaaleihin tukeutuva 
opettaja), mutta yksi (A13) haastatelluista opettajista lukeutui kvalitatiivi-
sessa analyysissa tavoitetietoisiin uudistajiin. Tämän henkilön profi ili on 
esitetty kuviossa 16. yhdessä kolmannen klusterin profi ilin kanssa. Hänen 
profi ilinsa poikkeaa erityisesti faktorin 2–1 (Innostava oppimateriaali) kes-
kiarvon osalta klusterin vastaavasta keskiarvosta. Muilta osin profi ilit olivat 
melko samansuuntaisia.

Vastaavasti kvantitatiivisen aineiston perusteella klustereihin 2 ja 8 sijoit-
tuivat opettajat, joiden kouluissa opetussuunnitelmien tekeminen perustui 
valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Kvalitatiivisessa aineis-
tossa tähän ryhmään tyypiteltiin ne 10 opettajaa, jotka haastatteluissa il-
moittivat kirjoittaneensa koulujensa opetussuunnitelmat joko pelkästään 

KUVIO 16. Kolmannen klusterin ja yhden tähän klusteriin lukeutuneen 
kvalitatiivisesti tyypitellyn tutkimushenkilön (A13) profi ilit.
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KUVIO 17. Toisen klusterin ja yhden tähän klusteriin lukeutuneen 
kvalitatiivisesti tyypitellyn tutkimushenkilön profi ilit.

valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta tai sekä perus-
teita että osittain oppimateriaaleja soveltaen. Opetussuunnitelmat ohjasivat 
heidän opetustaan joko kaikissa oppiaineissa tai ainakin reaaliaineissa kah-
ta opettajaa lukuun ottamatta. 

Kuviossa 17 on esitetty klusterin 2 profi ili yhdessä tähän klusteriin luokit-
tuneen yhden kvalitatiiviseen aineistoon kuuluneen opettajan (L11) profi i-
lin kanssa.

Toiseen klusteriin kuului 35 tutkimushenkilöä. Tässä profi ilissa korostui 
opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta laaditut koulukohtaiset opetus-
suunnitelmat (faktori 4–1; ka  .491). Lisäksi oppimaan oppimisen taitoja 
korostavien opetusmenetelmien merkitys painottui (faktori 3–2; ka .954). 

Kvalitatiivisen aineistoon kuuluneista opettajista tähän klusteriin lukeutui 
viisi tutkimushenkilöä (A17, L11, L18, L19 ja L20; ks. kuvio 15), joista 
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neljä oli luokanopettajia ja yksi aineenopettaja. Kvalitatiivisen tyypittelyn 
näkökulmasta mielenkiintoista oli se, että tämän klusterin kaikki viisi haas-
tatteluaineiston edustajaa lukeutuivat eri kvalitatiivisiin tyyppeihin: A17 
oli tavoitetietoinen uudistaja (tyyppi 4), L11 ei kvalitatiivisessa tyypittelys-
sä lukeutunut mihinkään tyyppiin, L18 oli opetussuunnitelmallinen uudis-
taja (tyyppi 3), L19 kuului yksilöllisiin uudistajiin (tyyppiin 1) ja L20  oli 
kvalitatiivisessa tyypittelyssä oppimateriaaleihin tukeutuva opettaja (tyyp-
pi 2). Vaikka nämä viisi tutkimushenkilöä kuuluivatkin samaan klusteriin, 
heidän keskiarvoprofi ilinsa poikkesivat jonkin verran toisistaan. Erityisesti 
tyypittelyn ulkopuolelle jääneen tutkimushenkilön (L11:n) profi ili poikke-
si sekä klusterin 2 että muiden tutkimushenkilöiden profi ileista eniten. Tä-
mä profi ili on esitetty myös kuviossa 17 yhdessä klusterin 2 keskiarvopro-
fi ilin kanssa.

Klusteriin 8 kuului yhteensä 16 tutkimushenkilöä (kuvio 18). Myös tämän 
klusterin profi ilissa painottui opetussuunnitelmien perusteiden pohjalta 
laaditut koulukohtaiset opetussuunnitelmat (faktori 4–1; ka .464). 
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KUVIO 18. Klusterin 8 ja yhden tähän klusteriin lukeutuneen kvalitatiivisesti 
tyypitellyn tutkimushenkilön (L3) profi ilit.
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Tähän tyyppiin lukeutuvat opettajat arvostivat opetusmenetelmien osalta 
erityisesti oppilaskeskeisiä (faktori 1-3; ka 1.516), mutta toisaalta myös 
opettajajohtoisia opetusmenetelmiä (faktori 3–3; ka .951). Tässä klusteris-
sa ainoastaan Opettajan työtä helpottava oppimateriaali -faktori (F 2–2) oli 
keskiarvoltaan hieman negatiivinen (ka –.16). Kvalitatiivisen tyypittelyn 
perusteella tarkasteltuna tähän klusteriin kuuluneet kolme haastatteluai-
neiston tutkimushenkilöä olivat luokanopettajia, joista kaksi (L3 ja L12, ks. 
kuvio 15) kuului yksilöllinen uudistaja -tyyppiin ja yksi (L5) opetussuun-
nitelmallinen uudistaja -tyyppiin. Kuviossa 18 on kuvattu tyypin L3 profi i-
li, joka on hyvin samanlainen kuin klusterin 8 profi ili.

Kvantitatiivisen tyypittelyn suurimpaan klusteriin 7 kuului yhteensä 48 tut-
kimushenkilöä. Kuviosta 19 voidaan havaita, että tässä klusterissa mikään 
faktori ei saanut kovin suuria positiivisia keskiarvoja. Faktori, jonka mukaan 
koulujen opetussuunnitelmat olisi tehty pääsääntöisesti oppimateriaalien 
pohjalta (faktori 4–2; ka –.422), sai melko suuren negatiivisen keskiarvon.

Tässä tyypissä myös opettajajohtoisten opetusmenetelmien (faktori 3–3; ka 
–.752) ja opettajan työtä helpottavien oppimateriaalien (faktori 2–2; ka –
.499) faktorit saivat melko suuret negatiiviset keskiarvot. Tähän klusteriin 
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KUVIO 19. Klusterin 7 ja yhden tähän klusteriin lukeutuneen kvalitatiivisesti 
tyypitellyn tutkimushenkilön (L10) profi ilit.
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kuului myös eniten tutkimushenkilöitä eli yhdeksän yhteensä 23 haastatel-
lusta opettajasta. Kolme luokanopettajaa (L6, L9 ja L10) kuului tavoitetie-
toisiin uudistajiin. Myös opetussuunnitelmallisiin uudistajiin lukeutui kol-
me (L2, A8 ja A21) opettajaa. Kaksi aineenopettajaa (A1 ja A16) sijoittui 
kvalitatiivisessa tyypittelyssä oppimateriaaleihin tukeutuviksi opettajiksi. 
Yksi luokanopettaja (L4) kuului yksilöllisiin uudistajiin. Kuviossa 19 on 
klusterin 7 profi ilin rinnalla esitetty myös yhden tyypillisen tavoitetietoisen 
uudistajan  (L10) profi ili, joka muodoltaan muistuttaa melko paljon kluste-
rin profi ilia mutta sijoittuu keskiarvoiltaan selvästi klusterin profi ilin posi-
tiivisemmalle puolelle.

Kvantitatiivisen tyypittelyn ensimmäiseen klusteriin kuului 13 tutkimus-
henkilöä. Siihen kuului vähiten opettajia verrattuna muihin, jo edellä esitel-
tyihin klustereihin. 

Suhteessa koulukohtaiseen opetussuunnitelmatyöhön tässä klusterissa sekä 
opetussuunnitelmien pohjalta (faktori 4–1; ka –.560) että oppimateriaalien 
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KUVIO 20. Klusterin 1 ja yhden tähän klusteriin kuuluvan kvalitatiivisesti 
tyypitellyn tutkimushenkilön (A15) profi ilit.
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perusteella (faktori 4–2; ka –.336) laaditut koulukohtaiset opetussuunnitel-
mat saivat negatiiviset keskiarvot. Opettajajohtoiset opetusmenetelmät 
(faktori 3–3; ka .854) saivat melko korkean positiivisen keskiarvon. Sen si-
jaan sekä oppilaskeskeiset (faktori 3-1; ka –.592) että oppimaan oppimisen 
menetelmät (faktori 3–2; ka –1.189) saivat negatiiviset keskiarvot. Haastat-
teluaineistosta tähän klusteriin kuului kaksi aineenopettajaa (A14 ja A15), 
jotka molemmat kuuluivat kvalitatiivisessa tyypittelyssä oppimateriaalei-
hin tukeutuviin opettajiin. Toisen opettajan (A15) profi ili on esitetty kuvi-
ossa 20. Molempien keskiarvoprofi ilit olivat hyvin samanlaiset, eivätkä ne 
eronneet kovinkaan paljon klusterin 1 profi ilista.

Klusteri 4 oli yksi kolmesta hyvin pienestä ryhmästä. Siihen kuului koko 
kyselyaineistosta ainoastaan kaksi opettajaa ja toinen heistä (A22) kuului 
myös haastateltavien ryhmään. Tässä klusterissa Innostava oppimateriaali -
faktori (F2–1) sai erityisen suuren negatiivisen keskiarvon (ka –4.44) ja 
faktori F 4–1 (oppimateriaalien pohjalta laaditut koulukohtaiset opetus-
suunnitelmat) sai melko korkean positiivisen keskiarvon (ka 1.53). Haas-
tatteluaineistoon ja samalla tähän klusteriin kuuluneen aineenopettajan 
(A22) profi ili oli lähes identtinen klusterin keskiarvoprofi ilin kanssa. Hän 
kuului kvalitatiivisen tyypittelyn perusteella oppimateriaaleihin tukeutu-
viin opettajiin.

Metodologinen johtopäätös edellä esitetyistä kvalitatiivisen ja kvantitatii-
visen tyypittelyn tuloksista on, että tämän tyyppisessä tutkimuksessa sillan 
rakentaminen kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen välille näyt-
täisi hyvinkin mahdolliselta. Kvantitatiiviset tulokset antavat tutkittavalle 
ilmiölle eräänlaiset kehykset. Kvalitatiivisella tutkimusotteella näitä tulok-
sia voidaan syventää ja ilmiötä voidaan tarkastella monipuolisemmin. To-
sin tässä tutkimuksessa haastatteluaineisto olisi voitu kerätä esimerkiksi 
klusteroinnista saatujen tulosten perusteella, jolloin se olisi vielä paremmin 
linkittynyt kvantitatiiviseen aineistoon.

6.2 Muut tutkimustulokset tiivistettyinä
Faktoreiden välisten riippuvuuksien tarkastelulla oli tarkoitus luoda selke-
ämpi kuva tutkimuksen eri osa-alueiden välisistä suhteista. Sen avulla ha-
luttiin myös kuvata prosessin moniulotteisuutta ja auttaa ymmärtämään il-
miöön vaikuttavia tekijöitä. 
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Tuloksista havaitaan, että pedagogisten taitojen merkitystä korostavat opet-
tajat pitävät tärkeänä nimenomaan oppilaskeskeisiä ja oppimaan oppimista 
tukevia opetusmenetelmiä. Nämä opettajat olivat käsityksensä mukaan laa-
tineet myös koulukohtaiset opetussuunnitelmat valtakunnallisten opetus-
suunnitelman perusteiden pohjalta. Voisikin päätellä, että oppilaskeskeis-
ten opetusmenetelmien arvostamisella ja opetussuunnitelman perusteiden 
pohjalta laadituilla koulukohtaisilla opetussuunnitelmilla on yhteyttä toi-
siinsa. Näiden faktoreiden väliset riippuvuudet olivat tilastollisesti merkit-
seviä. Myös käsitykset oppilaita innostavan oppimateriaalin merkityksestä 
ja opetuksen kehittämisen tärkeyttä painottavat näkemykset olivat yhtey-
dessä toisiinsa.

Koulukohtaiset opetussuunnitelmansa oppikirjojen pohjalta laatineiden 
opettajien ja ensisijaisesti opettajan työtä helpottavan oppimateriaalin omi-
naisuuksia korostavien käsitysten välillä havaittiin tilastollisesti merkitse-
vää riippuvuutta. Tilastollisesti melkein merkitsevä riippuvuus löydettiin 
opettajan työtä helpottavien oppimateriaalien ja opettajajohtoisia opetus-
menetelmiä korostavien käsitysten välillä. Oppikirjojen pohjalta tehdyt 
opetussuunnitelmat, ensisijaisesti opettajan työtä helpottavat oppimateriaa-
lit ja opettajajohtoisuus, ovat yhteydessä toisiinsa.

Tutkimustuloksista voidaan tehdä sama johtopäätös, jonka Kansanen ja Uu-
sikylä (1982¸ 94) tekivät observointitutkimuksessaan jo yli 20 vuotta sitten: 
oppimateriaalin runsas käyttö ja siihen pohjautuva opetus sekä opettajajoh-
toiset opetusmenetelmät näyttäisivät liittyvän yhteen. Uutta tässä tutkimuk-
sessa on se havainto, että ensisijaisesti opettajan työtä helpottavaksi tehdyt 
oppimateriaalit liittyvät myös oppimateriaaliin pohjautuvaan opetukseen ja 
opettajajohtoisuuteen. Näitä ominaisuuksia arvostavat opettajat näyttäisivät 
myös tehneen koulukohtaiset opetussuunnitelmansakin oppikirjojen pohjal-
ta. Tekstiä selostava tyyli on siten yhteydessä opettajajohtoisiin opetusme-
netelmiin (ks. Roth 1987; Zahorik 1991; Mikkilä & Olkinuora 1995).

Kumpi opettajien mielestä on tärkeämpää aineenhallinta, 
vai pedagogiset taidot?

Haastatteluaineistossa opettajien käsitykset aineenhallinnan ja pedagogis-
ten taitojen merkityksestä jakautuivat melko tasaisesti. Haastateltuja oli 
vain 23, joten tulokset ovat vain suuntaa antavia. Joka tapauksessa aineen-
hallinnan merkitystä korostavat opettajat olivat sitä mieltä, että opetettavan 
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aineen sisältö täytyy tuntea hyvin, jotta asiat voi opettaa oikealla tavalla. 
Näiden opettajien mielestä on myös tiedettävä, mikä on tärkeää ja olennais-
ta opetettavassa asiassa. Ilman hyvää aineenhallintaa ei opetettavista asi-
oista voi saada aikaan oppilaita kiinnostavia oppitunteja. 

Pedagogisia taitoja korostaneiden opettajien mielestä hyvät pedagogiset 
taidot ja ennen kaikkea hyvä opetusmenetelmien hallinta ovat ensisijaisia, 
koska oppilaat täytyy ensin saada kiinnostumaan ja innostumaan opetetta-
vista asioista, jotta oppimiselle olisi hyvät edellytykset. Opiskelumotivaa-
tiota pidettiin oppimisen edellytyksenä. Etenkin alkuopettajat korostivat 
myös oppilaantuntemuksen tärkeyttä. Kolmas opettajaryhmä arvosti ope-
tuksen kehittämistä eikä se lähtenyt arvioimaan aineenhallinnan ja pedago-
gisten taitojen keskinäistä tärkeysjärjestystä. Verrattuna tilastollisin mene-
telmin saatuun faktoriratkaisuun kvalitatiivisesta aineistosta paljastui, ettei 
23 haastatellusta opettajasta löytynyt yhtään opettajaa, joka ei olisi pitänyt 
joko aineenhallintaa, pedagogisia taitoja tai opetuksen kehittämistä opetus-
työn kannalta tärkeänä. Faktoriratkaisussahan neljäntenä faktorina oli Muut 
tekijät, mikä tarkoitti sellaisia muuttujia, joiden mukaan sen paremmin ai-
neenhallintaan, pedagogisiin taitoihin kuin opetuksen kehittämiseenkään 
liittyvät tekijät eivät olleet opetustyössä tärkeitä.

Millaista on hyvä oppimateriaali?

Kun tarkastellaan yhdessä kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston poh-
jalta saatuja tuloksia, voidaan mainita ainakin seuraavat viisi opettajien 
mielestä tärkeää hyvän oppimateriaalin ominaisuutta:

1. selkeä
2. oppilaita innostava ja motivoiva
3. riittävästi eriyttämisestä helpottava
4. monipuolisesti erilaisten opetusmenetelmien käyttöä tukeva
5. opettajan työtä helpottava (myös hyvät opettajan oppaat).

Opettajaryhmien välillä suurin ero oli suhtautuminen opettajan materiaa-
liin. Erityisesti luokanopettajat korostivat hyvän, selkeän ja samalla moni-
puolisen opettajan materiaalin merkitystä. Luokanopettajien mielestä hyvä 
opettajan materiaali saattoi oppimateriaalivalintaa tehtäessä olla jopa rat-
kaiseva tekijä. Tämä onkin ymmärrettävää, kun ottaa huomioon luokan-
opettajien opetettavien oppiaineiden suuren määrän.
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Molemmissa tutkimusaineistoissa käsitykset hyvän oppimateriaalin kritee-
reistä korostuivat: sen tulee ennen kaikkea olla oppilaita innostava ja opis-
keluun kaikin tavoin motivoiva. Myös oppimateriaalin uusia näkökulmia ja 
ideoita esimerkiksi opetusmenetelmissä pidettiin tärkeänä. Oppimateriaa-
lin selkeyttä ja loogisuutta arvostettiin kaikkein eniten. Haastatteluissa tuli 
esiin, ettei oppikirjan sisältö saa olla laaja vaan perusasioiden oppimiseen 
keskittyvä.

Vaikuttivatko uudet opetussuunnitelmat opetusmenetelmiin?

Opettajajohtoiset opetusmenetelmät ovat opettajien omien käsitysten mu-
kaan edelleen yleisimpiä. Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, että joidenkin 
opettajien opetusmenetelmät muuttuivat vähitellen oppilaskeskeisemmiksi 
ja oppimaan oppimisen taitoja enemmän painottaviksi. Tähän on osittain 
vaikuttanut opetussuunnitelmauudistus. Myös oppilaskeskeiset uudet oppi-
materiaalit ovat tukeneet ja jopa vauhdittaneet kehitystä. Näiden tutkimus-
tulosten kanssa ovat yhdensuuntaisia Opetushallituksen arviointiraportin 
tulokset, joiden mukaan opettajat olivat jonkin verran vähentäneet koko 
luokkana työskentelyä vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen jälkei-
sinä seuraavana kolmena vuotena. Työskentelyn painopiste oli siirtynyt 
pienryhmiin ja erityisesti parityöskentelyyn, jolloin opettaja oli pikemmin-
kin opiskelun ohjaaja kuin tiedonjakaja (Pietilä & Vanne 2000, 71). Useat 
opettajat myös yrittivät monipuolistaa opetustaan, mutta he kokivat henki-
lökohtaisena heikkoutenaan sen, etteivät osanneet tai tunteneet erilaisia 
opetusmenetelmiä. Myös tässä tutkimuksessa etenkin aineenopettajat koki-
vat tarpeelliseksi opiskella uusia oppilaskeskeisempiä opetusmenetelmiä.

Löytyikö opettajien taustamuuttujista yhteksiä tutkimuksen eri 
osien faktoreihin?

Tutkimuksen Opetusmenetelmät -osassa faktorin Oppilaskeskeiset opetus-
menetelmät taustamuuttujissa löytyi eniten tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Luokan-/aineenopettajat -muuttujalla oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 
yhteys oppilaskeskeisiin opetusmenetelmiin (F (4,152) = 22.603 ja Eta = 
.611***). Faktoripistemäärämuuttujia analysoimalla havaittiin, että eniten 
oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä arvostivat äidinkielen opettajat ja luo-
kanopettajat, vähiten taas matemaattisten aineiden opettajat. Äidinkielen ja 
matemaattisten aineiden opettajien käsitysten välinen ero johtuu ainakin 
osittain oppiaineiden erilaisuudesta. Erittäin merkitsevä riippuvuus 
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(F(1,155) = 24.820 ja Eta = .378***) löytyi luonnollisesti myös kouluas-
teessa: luokanopettajat arvostivat aineenopettajia enemmän oppilaskeskei-
siä opetusmenetelmiä. 

Kun analysoitiin opettajien näkemyksiä opetustyöstä, löytyi luokanopetta-
jien ja aineenopettajien väliltä tilastollisesti erittäin merkitsevä (F(4,152) = 
5.527 ja Eta = .356***) ero suhteessa aineenhallintaan. Aineenopettajat pi-
tävät aineenhallintaa opetuksen ja sitä kautta oppimistulosten kannalta tär-
keämpänä kuin luokanopettajat. He myös arvostivat koulutustaustaa enem-
män kuin luokanopettajat. Yksi erittäin merkitsevä riippuvuus (F(4,152) = 
7.660 ja Eta = .410***) luokan- ja aineenopettajien välillä havaittiin käsi-
tyksissä oppimateriaalien vaikutuksista koulukohtaisiin opetussuunnitel-
miin. Faktoripistemäärämuuttujien keskiarvot vaihtelivat mielenkiintoises-
ti eri aineenopettajaryhmien välillä. Kaikkein suurin positiivinen keskiarvo 
(.74) oli vieraiden kielten opettajilla ja toinen aineenopettajaryhmä, jolla 
oli positiivinen keskiarvo (.20), olivat matemaattisten aineiden  opettajat. 
Voisikin päätellä, että nämä kaksi opettajaryhmää olivat tukeutuneet eniten 
oppikirjaan koulukohtaisia opetussuunnitelmia laatiessaan. Luokanopetta-
jien keskiarvo oli hieman negatiivinen (.–11), samoin kuin äidinkielen 
opettajienkin (–.13). Kaikkein negatiivisin keskiarvo oli biologian ja maan-
tiedon opettajilla (–.51). Tulos voidaan ainakin osittain selittää ainedidak-
tiikan perusteella: vieraat kielet ja matematiikka tukeutuvat perinteisesti 
muita oppiaineita enemmän oppimateriaaleihin.

6.3 Ovatko opetussuunnitelmat yhtä kuin oppikirjat?
Varsinkin tutkimustulosten kvalitatiivinen analyysi osoitti, ettei otsikon ky-
symykseen voi vastata yksiselitteisesti kyllä tai ei, vaan tutkittava ilmiö on 
monitahoisempi. Kysymykseen ei saatu riittävän kattavaa vastausta pelkän 
kyselylomakkeen avulla. Voidaan kuitenkin todeta, että oppikirjat olivat 
yleensä hyvin tärkeitä koulukohtaisia opetussuunnitelmia laadittaessa.

Useiden opettajien mielestä koulukohtaiset opetussuunnitelmat tehtiin op-
pikirjojen pohjalta. Ne koettiin konkreettiseksi tueksi opetussuunnitelma-
työssä, koska ne konkretisoivat opetussuunnitelman perusteiden abstrakte-
ja tavoitteita. Koska opetus pohjautui paljolti oppikirjoihin ja niiden mukai-
seen etenemisjärjestykseen, pidettiin myös järkevänä koulukohtaisten ope-
tussuunnitelmien laatimista  oppikirjojen etenemisjärjestyksen mukaan.
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Monet opettajat myös hyödynsivät oppimateriaaleja opetussuunnitelmien 
laadinnassa laajemminkin, vaikkeivät he pelkästään niiden pohjalta koulu-
kohtaisia opetussuunnitelmia tehneetkään. Aina ei myöskään oppikirjojen 
mukaista etenemisjärjestystä noudatettu. Nämä opettajat sovelsivat kuiten-
kin tarpeen tullen oppimateriaaleja opetussuunnitelmatyössään. Oppikirjat 
olivat heille tärkeitä lähdeteoksia – ehkä jopa tärkeämpiä kuin teos Perus-
koulun opetussuunnitelman perusteet 1994. 

Oli myös niitä opettajia, joiden opetussuunnitelmatyöhön ei mikään oppi-
materiaali vaikuttanut. Nämä opettajat pyrkivät jopa tietoisesti välttämään 
oppikirjojen ottamista mukaan opetussuunnitelmatyöhönsä. Etenkin ak-
vaariokokeilukoulujen opettajat laativat omat opetussuunnitelmansa pel-
kästään opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Silloin, kun he joutuivat 
tekemään omat opetussuunnitelmansa, uudet oppikirjat eivät olleet vielä 
käytettävissä. Pikemminkin näiden akvaariokoulujen kokemuksia hyödyn-
nettiin jossain määrin oppikirjoissa. Nämä opettajat olivat paneutuneet ope-
tussuunnitelman perusteisiin huolellisesti.

Kun haastateltujen opettajien käsityksiä luokiteltiin eri kategorioihin, ha-
vaittiin, että yli puolet vastaajista, 13 kaikkiaan 23 opettajasta, oli tehnyt 
koulukohtaiset opetussuunnitelmansa oppimateriaalien pohjalta. Merkittä-
vää eroa ei aineenopettajien ja luokanopettajien välillä huomattu. Ainoas-
taan viisi opettajaa 23:sta oli tehnyt koulunsa opetussuunnitelmat täysin 
oppimateriaalista riippumatta. Heistä kaksi oli rehtoria ja kaksi akvaario-
koulujen opettajaa. Myös klusteroinnissa opettajat jakautuivat suhteellisen 
tasaisesti kolmeen suurimpaan klusteriin (35, 40 ja 48 tutkimushenkilöä), 
ja kaksi seuraavaksi suurinta klusteria (13 ja 16 tutkimushenkilöä) olivat 
nekin lähes samansuuruisia. Ainoastaan klusteriin 3 tyypittyneet tutkimus-
henkilöt (yhteensä 40) korostivat oppimateriaalien merkitystä koulukoh-
taisten opetussuunnitelmien laadinnassa. Muissa klustereissa korostui käsi-
tys, jonka mukaan koulukohtaisten opetussuunnitelmien laadinnassa ope-
tussuunnitelman perusteet olisivat olleet tärkeämmät.         

Haastatteluaineiston suuntaa antavaa tulosta tukee jossain määrin myös 
kvantitatiivisesti analysoitu aineisto. Sen mukaan suurimman keskiarvon 
saanut muuttuja (OPS 02) latautui voimakkaasti Oppimateriaalien pohjalta 
laaditun opetussuunnitelman –faktorille (F 4-2). Muuttujan OPS 02 (Laati-
essamme kouluni opsia käytimme hyväksi myös uusien opsien mukaisia op-
pikirjoja ja niiden sisällysluetteloja) saaman keskiarvon ja -hajonnan (ka 
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3.41 ja s = 1.11) perusteella voisi päätellä, että koulukohtaisten opetus-
suunnitelmien laadinnassa on oppimateriaaleilla ollut merkitystä. Toisaalta 
muuttujan suhteellisen suuri hajonta osoittaa, etteivät käsitykset ole kovin-
kaan yksiselitteisiä.

Etenkin kvalitatiivisissa tuloksissa näkyy, että oppimateriaalit ovat olleet 
melko tärkeitä, kun koulukohtaisia opetussuunnitelmia on laadittu. Saman-
suuntaiseen johtopäätökseen on tultu myös Opetushallituksen opetussuun-
nitelmatyön seurantatutkimuksessa. Sen mukaan ainekohtaisten osioiden 
tavoitteet ja sisällöt oli useasti poimittu lähes suoraan vuoden 1985 opetus-
suunnitelman perusteista tai oppikirjoista (Pietilä & Toivanen 2000, 49). 
Atjosen (1993, 78) mukaan opetussuunnitelman laadinnassa opettajia kiin-
nostavat eniten oppiaineiden sisällöt sekä niihin liittyvät järjestelyt ja ma-
teriaalit. Myös Syrjäläisen (1994, 41) mielestä opettajat lähtevät opetuksen 
suunnittelussa yleensä opetusmenetelmistä, opetusmuodoista ja -järjeste-
lyistä tai oppimateriaaleista, vaikka tutkijat kannattavat tavoitelähtöistä 
opetussuunnitelmaa.

6.4 Onko suomalainen peruskouluopetus 
oppikirjasidonnaista?
Oppimateriaaleja voidaan käyttää opetuksessa hyvin eri tavoin. Oppikirjo-
ja voidaan käydä oppitunnilla läpi juurikaan poikkeamatta niiden asioiden 
käsittelyjärjestyksestä. Yhtä hyvin oppikirja voi toimia lähdeteoksena. On 
myös opetusta, jossa tukeudutaan ainoastaan opettajan itsensä laatimaan 
oppimateriaaliin. Usein oppimisen tueksi tarvitaan kuitenkin jotakin – joko 
painettua tai sähköistä – oppimateriaalia.

Tässä tutkimuksessa ei ollut tarkoituksenmukaista luokitella opettajia joko 
oppikirjasidonnaisiksi tai ei-oppikirjasidonnaisiksi. Opettajat käyttivät op-
pimateriaaleja eri tavoilla ja erilaisiin opetusmenetelmiin tukeutuen. Sto-
dolskyn (1989, 180) tekemässä tutkimuksessa löytyi vain vähän todistetta 
ja tukea sille ajatukselle, että opettajat opettaisivat tiukasti oppikirjan mu-
kaan. Sen sijaan opettajat käyttivät oppikirjoja vaihtelevasti ja sisältöjä so-
veltaen. He laajensivat ja rikastuttivat sisältöjä oppikirjan ehdottamilla ta-
voilla ja noudattivat ehdotettuja pedagogisia lähestymistapoja. Ehdotetut 
sisältöjen laajennukset ja pedagogiset lähestymistavat ovat amerikkalaisis-
sakin oppimateriaaleissa yleensä kirjattu opettajan materiaaleihin. Tämän-
kin tutkimuksen haastatteluaineistosta havaittiin, että oppilaskeskeisiksi 
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tehdyt oppimateriaalit saivat opettajat käyttämään tai kokeilemaan opetuk-
sessaan enemmän oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä. Hieman yli puolet 
vastaajista oli sitä mieltä, että oppimateriaalit olivat innostaneet heitä uusi-
en oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttöönottoon. Vaikka monet 
opettajat etenivätkin opetuksessaan oppikirjan esittämässä järjestyksessä, 
eivät he siitä huolimatta välttämättä tukeutuneet pelkästään oppikirjaan 
vaan käyttivät monipuolisesti muitakin lähdeaineistoja. Myös eriyttämises-
sä oppikirjat koettiin tärkeiksi opetuksen apuvälineiksi.

Useiden tutkimusten mukaan erityisesti suomalaiselle kouluopetukselle 
tyypillinen ilmiö on opetuksen oppikirjasidonnaisuus. Leena Kurki (1987) 
on tutkimuksessaan vertaillut suomalaisten abiturienttien ja irlantilaisten 
jesuiittakoulujen abiturienttien asenteita koulua ja elämää kohtaan. Kurjen 
(1987, 103) mukaan irlantilaisiin jesuiittalukioihin verrattuna suomalaisis-
sa lukioissa yhdeksi ongelmaksi nousi oppikirjasidonnainen opetus sekä 
mielikuvituksen ja ylimääräisten opetussuunnitelmaan kuulumattomien 
aktiviteettien puute. Taulukossa 45 on esitetty suomalaisten ja irlantilaisten 
abiturienttien käsityksiä oppikirjan asemasta oppimisen välineenä.

TAULUKKO 45. Oppikirjasidonnaisuus lukiotasolla Suomessa ja Irlannissa 
(Kurki 1987).

Oppikirjat ovat koulussani tärkein oppimisen väline.

Maa Täysin tai jokseenkin 
samaa mieltä

Täysin tai jokseenkin 
eri mieltä

Suomi 80 % 20 %

Irlanti 39 % 61 %

Oppikirjasidonnaisuutta on useimmissa tutkimuksissa pidetty oppimisen 
kannalta haitallisena. Tässä tutkimuksessa asiaa opettajien käsitysten kaut-
ta analysoitaessa tuli kuitenkin selvästi ilmi, että dimensiolla oppikirjasi-
donnainen  – ei-oppikirjasidonnainen luokkaopetus saadaan hyvin musta-
valkoinen kuva koko ilmiöstä. Asia on todellisuudessa moniulotteinen, sil-
lä oppikirjan ja muun oppimateriaalin käyttötapa vaihtelee eri oppiaineissa 
samankin opettajan opetuksessa hyvin paljon. Jos jossakin oppiaineessa 
opetus tukeutuukin voimakkaasti oppikirjaan ja opettaja käyttää tekstiä se-
lostavaa tyyliä, jossakin toisessa oppiaineessa lähestymistapa ja tyyli saat-
tavat olla jopa käsitteelliseen muutokseen tähtääviä. Tämän tutkimuksen 
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puutteena oli kuitenkin se, että se kohdistui vain opettajien käsityksiin eikä 
todellisiin opetus- ja oppimistapahtumien observointeihin opetustilanteis-
sa. Luokanopettajien käsitysten mukaan peruskoulun luokilla 1–6 edetään 
matematiikassa ja äidinkielessä eniten oppikirjan mukaan. Uskonnossa, 
historiassa sekä ympäristö- ja luonnontiedossa käytetään oppikirjan lisäksi 
paljon muuta oppimateriaalia ja lähdeaineistoja (internettiä, tietokirjalli-
suutta, sanomalehtiä ym.). Myös tehtäväkirjoja hankitaan alakouluissa vä-
hiten juuri reaaliaineissa. 

Tutkimuksen haastatteluaineiston aineenopettajien käsitysten mukaan vain 
kolme opettajaa yhdestätoista (noin 27 %) eteni opetuksessaan koulunsa 
opetussuunnitelman mukaan käyttämällä oppikirjoja valikoiden hyväksi. 
Aineenopettajien opetus pohjautui siten luokanopettajia enemmän oppikir-
joihin. Aineenopettajissakin oli eroja eri oppiaineiden välillä. Matematii-
kassa oppikirja oli kaikkien neljän matemaattisten aineiden opettajan mie-
lestä opetuksen ehdoton runko. Fysiikan ja kemian opetuksessa he käytti-
vät oppimateriaaleja vaihtelevammin. Muiden aineiden opettajat eivät ko-
rostaneet oppikirjojen merkitystä niin paljon kuin matematiikan opettajat. 
Tehtäväkirjojen käyttö vaihteli paljon opettajasta ja oppiaineesta riippuen. 
Eniten tehtäväkirjoja käytettiin kielten opetuksessa.

Oppimistulosten kannalta on tärkeä hyödyntää oppimateriaaleja monipuo-
lisesti. Siksi opettajankoulutuksessa olisi tärkeä kiinnittää huomiota myös 
oppimateriaalien monipuoliseen ja luovaan käyttöön, jotta niistä saataisiin 
oppimisen kannalta mahdollisimman suuri hyöty. Opettajankoulutuksessa 
olisi entistä enemmän korostettava käsitteelliseen muutokseen tähtäävän 
oppikirjan käytön merkitystä. Oppimateriaalien tehtävä on tukea opettajaa 
opetustyössä ja innostaa häntä myös uusiin ratkaisuihin – jopa uusien ope-
tusmenetelmien käyttöönottoon ja uusien opetus- ja oppimiskäsitysten 
omaksumiseen.

6.5  Miten opetus muuttui koulukohtaisten 
opetussuunnitelmien myötä?
Opetushallituksen seurantaraportin (Pietilä & Vanne 2000, 58–73) mukaan 
yli puolet kyselyyn vastanneista opettajista oli sitä mieltä, että koulun oman 
opetussuunnitelman tekeminen oli huomattavasti lisännyt opettajien yh-
teistyötä sekä vaikuttanut työyhteisöön myönteisesti. Se oli ravistellut sekä 
omaa ajattelua että työyhteisöä ja myös lisännyt koulun koko henkilökun-
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nan sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Myös opettajien kokemuksia 
opetuksen toteuttamisesta oli arvioitu. Sen mukaan työskentelyn painopis-
te oli jossain määrin siirtynyt koko luokkana työskentelystä pienryhmiin ja 
erityisesti parityöskentelyyn. Myös omatoimisen työskentelyn ja yhteistoi-
minnallisuuden nähtiin lisääntyneen. Oppikirjan käyttö oli pysynyt lähes 
samana, mutta tehtäväkirjaa opettajat olivat, kielten opettajia lukuun otta-
matta, käyttäneet vähemmän.  Muun oppimateriaalin, kuten kirjallisuuden, 
sanoma- ja aikakauslehtien, tietoteknisen materiaalin, tv- ja video-ohjelmi-
en sekä opettajan itsensä tekemän tai omassa koulussa tehdyn materiaalin 
hyödyntäminen oli lisääntynyt. (Pietilä & Vanne 2000, 58–73)

Tämän tutkimuksen tulokset olivat osittain samansuuntaisia mutta eivät ai-
van niin yksioikoisia kuin edellä esitetyt Opetushallituksen seurantatulok-
set. Eija Syrjäläinen (1993, 49 ja 71) on myös tutkinut akvaariohankkeeseen 
osallistuneiden helsinkiläisten opettajien näkemyksiä opetussuunnitelman 
merkityksestä opettajan työhön. Tutkimustulosten mukaan suurin osa niin 
peruskoulun ala-asteen kuin yläasteenkin opettajista piti opetussuunnitel-
maa opettajan keskeisenä ellei jopa keskeisimpänä työkaluna. Se koettiin 
työskentelyn rungoksi ja työn suunnittelun perustaksi. Suuri osa tutkimuk-
seen osallistuneista ala-asteen opettajista kuvasi opetussuunnitelmaa joka-
päiväiseksi työkaluksi, joka merkitsi enemmän kuin oppikirjat. Siihen, että 
nämä helsinkiläiset akvaariokoulujen opettajat korostivat erityisen voimak-
kaasti opetussuunnitelmien merkitystä arjessaan, vaikutti osaltaan se, että 
akvaariokokeiluun osallistuneet opettajat saivat aikanaan muita enemmän 
koulutusta, ja he olivat jo valmiiksi kiinnostuneita akvaariohankkeesta sekä 
opetussuunnitelmien kehittämisestä. On myös tutkimuksellisesti todistettu, 
että kun koulu on kerran valinnut kehittämisen tien, se on tie, jota kuljetaan 
ja jolta ei enää haluta poiketa tai palata takaisin – olkoonkin, että tuo tie on 
aina mäkinen ja mutkainen (Syrjäläinen 1994b, 100).

Tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston analyysin perusteella päädyttiin 
neljään kategoriaan, joiden avulla opetuksessa tapahtuneita muutoksia voi-
tiin paremmin kuvata. Ensimmäisen kategorian käsitysten mukaan opetus-
suunnitelmauudistus ei vaikuttanut opetustyöhön. Sen mukaan opetussuun-
nitelmiin kirjattiin vain jo aikaisemmin vallinneet käytänteet, minkä takia 
koulukohtainen opetussuunnitelmatyö ei tuonut mitään uutta opetukseen. 
Tätä mieltä olleet opettajat kokivat uudistavansa opetustaan jatkuvasti. 
Opetussuunnitelmauudistus ei heidän opetukseensa käytännössä merkittä-
västi vaikuttanut, vaan enemmän merkitsi muu koulutus. 
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Toisen kategorian muodostivat käsitykset, joiden mukaan oppiaineiden si-
sällöt uudistuivat koulukohtaisten opetussuunnitelmien myötä. Ala-asteel-
la uusi oppiaine ympäristö- ja luonnontieto vaati opetuksen sisällöllistä uu-
distamista. Kolmannen kategorian käsitysten mukaan opetusmenetelmät 
muuttuivat oppilaskeskeisemmiksi. Monet opettajat korostivat erityisesti 
oppimaan oppimista tukevia opetusmenetelmiä. Eniten oli muuttunut nii-
den opettajien opetus, jotka koulukohtainen opetussuunnitelmatyö oli saa-
nut ajattelemaan yleisesti opetustyön ja asioiden merkitystä sekä opetuksen 
tavoitteita. Tästä neljännestä kategoriasta käytettiin nimitystä tavoitetietoi-
suuden lisääntyminen. Korkeakosken (1997, 37) mukaan tavoitetietoisuus 
on opetussuunnitelma-ajattelun kokonaisvaltaista tiedostamista, joka vai-
kuttaa opetus- ja oppimisprosessin etukäteissuunnitteluun, prosessin läpi-
viemiseen ja tulosten toteamiseen.

Tulokset opettajien käsityksistä opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen 
opetuksessa tapahtuneista muutoksista ovat suuntaa antavia. Sekä luokan- 
että aineenopettajat ovat muuttaneet opetusmenetelmiä oppilaskeskeisem-
miksi. Sitä vastoin aineenopettajat olivat paneutuneet omien oppiaineiden-
sa sisältöihin ja oppiaineosioiden sisältökuvauksiin luokanopettajia perus-
teellisemmin. Tähän saattoi vaikuttaa myös luokanopettajien suurempi 
opetettavien oppiaineiden määrä. Erityisesti koulukohtaisten opetussuunni-
telmien oppiaineosioiden sisältökuvauksissa tukeuduttiin oppikirjoihin 
molemmissa opettajaryhmissä. Vajaa neljännes haastatelluista opettajista 
luokittui tavoitetietoisuuden lisääntyminen -ka-tegoriaan. Sekä aineenopet-
tajia että luokanopettajia oli tässä luokassa yhtä paljon.

Kvantitatiivisen aineiston Koulusi opetussuunnitelmat -osassa muuttuja Uu-
det opetussuunnitelmat eivät ole tuoneet merkittäviä muutoksia opetustyö-
höni (OPS12) sai tämän alueen muuttujista kolmanneksi suurimman keski-
arvon (ka 3.29). Tosin hajontakin oli suuri (s = 1.18). Hajonta osoittaa, ett-
eivät opettajat olleet väittämästä kovin yksimielisiä. Tulokset tukevat näke-
mystä, jonka mukaan monet tekijät todellisuudessa vaikuttavat opettajien 
päätöksiin siitä, mitä he opettavat (Porter 2004). Näitä tekijöitä voivat olla 
opettajien käsitykset siitä, mikä on tärkeintä oppiainesta tai mitä he olettavat 
oppilaiden olevan valmiita oppimaan tai mikä asia on mukavaa ja helppoa 
opetettavaa. Kvalitatiivisen aineiston tulosten perusteella muutokset olivat 
huomattavampia ja yleisempiä kuin kvantitatiivisen aineiston tulosten pe-
rusteella voisi päätellä. Kummankaan aineiston tuloksissa ei kuitenkaan ko-
rostunut opetussuunnitelmaprosessin tai uusien opetussuunnitelmien merki-
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tys opettajan työssä läheskään niin paljon kuin edellä esitetyssä Syrjäläisen 
(1993) tutkimuksessa. Tämä johtuu siitä, että tutkimushenkilöistä vain pie-
ni osa oli ollut mukana akvaariokokeilussa, kun taas Syrjäläinen puolestaan 
tutki ainoastaan akvaariokokeiluun osallistuneiden opettajien käsityksiä.

Opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksia opetukseen voidaan tarkastella 
myös systeemisestä näkökulmasta. Systeemillä tarkoitetaan erilaisista yk-
siköistä muodostuvaa kokonaisuutta, jonka tila riippuu kyseisten yksiköi-
den tilasta ja niiden vuorovaikutussuhteista (Lehtinen, Kinnunen, Vauras, 
Salonen, Olkinuora & Poskiparta 1989, 31). Lehtisen ym. (1989, 31) mu-
kaan yksilön ja ympäristön erityyppiset vuorovaikutussuhteet voidaan näh-
dä erilaisten mutta silti samaan kokonaissysteemiin kuuluvien, rinnakkais-
ten ja sisäkkäisten alasysteemien toimintana. Senge (1990, 7) kuvaa systee-
miajattelua käsitteelliseksi viitekehykseksi, tiedonalaksi ja menetelmälli-
seksi perustaksi, jonka tarkoituksena on selkeyttää kokonaiskuvaa ja auttaa 
meitä näkemään, kuinka muuttaa sitä tehokkaammin. Opetussuunnitelma-
uudistus voitaisiin siten nähdä kokonaisuutena, johon merkitsevinä alasys-
teemeinä kuuluvat oppimateriaalit, opetusmenetelmät, opettajien tuki ja 
koulutus, muutosjohtaminen sekä uudistuksen resurssointi. Tätä näkemys-
tä tukee myös Syrjäläisen (1994c, 125) tapaustutkimuksen tulokset Alppi-
lan yläasteen koulukohtaisesta opetussuunnitelmatyöstä osana akvaario-
hanketta. Niiden mukaan opetussuunnitelmatyön myötä opettajien välinen 
pedagoginen keskustelu ja ideointi oli lisääntynyt samoin kuin opettajien 
kiinnostus omaan työhönsä sekä sen kehittämiseen.

6.6  Menetelmällisten ratkaisujen kokoava tarkastelu
Luotettavuuden arviointi ei ole mikään irrallinen vaihe tutkimustyön lopus-
sa, vaan luotettavuutta analysoidaan koko prosessin ajan (Syrjälä 1994, 
48). Kun tässä tutkimuksessa on päätetty taustaosuuteen mukaan otettavas-
ta materiaalista, tutkimuksen näkökulman valinnasta, aineistonkeruun ta-
voista ja menetelmällisistä ratkaisuista, on samalla myös pohdittu tutki-
muksen luotettavuutta. Tutkimuksessa tehtyjä ratkaisuja onkin perusteltu 
luotettavuuden näkökulmasta raportoinnin eri yhteyksissä. Luvussa 4.2 
Tutkimusmenetelmät on tarkasteltu muun muassa tutkimukseen valittujen 
menetelmien valintaa aineistonkeruun näkökulmasta. Faktorianalyysin luo-
tettavuutta on tarkasteltu luvussa 4.3.7 Mittausten luotettavuus. Luvussa 
4.4.3 on tarkasteltu tutkimuksen kvalitatiivisen osan luotettavuutta. Niinpä 
tässä yhteydessä tarkastellaan menetelmällisiä ratkaisuja vain kokoavasti.
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Tutkimusaineisto kerättiin sekä kyselylomakkein että teemahaastatteluin. 
Tutkimuksen menetelmätriangulaatio toimikin hyvin. Kvalitatiivisen ai-
neiston avulla saatiin monipuolisempaa, syvällisempää ja tarkempaa tietoa 
tutkittavasta ilmiöstä kuin pelkän kyselyaineiston perusteella olisi ollut 
mahdollista. Näiden molempien aineistojen analyysit yhdessä vastasivat 
kattavasti asetettuihin tutkimusongelmiin ja loivat kokonaiskuvan tutkitta-
vasta ilmiöstä. Tutkimustulokset täydensivät toisiaan ja lisäsivät siten myös 
tulosten luotettavuutta. 

Arvioitaessa tutkimuksessa käytettyjen kyselylomakkeen ja puolistrukturoi-
dun teemahaastattelun kysymysten toimivuutta voidaan teemahaastattelun 
todeta toimineen paremmin. Kyselyn palautusprosentti oli 52 ensimmäisel-
lä kerralla, ja otos oli koko peruskoulun opettajakuntaa ajatellen taustamuut-
tujien osalta edustava. Se noudatti opettajien ikä- ja sukupuolijakauman se-
kä opettajaryhmien koon ja koulun koon osalta melko tarkasti valtakunnal-
lista jakaumaa. Otoksen koko oli 157 opettajaa. Kyselylomake oli selkeä ja 
siihen oli yksiselitteistä vastata. Lomakkeen mukana lähetettiin saatekirje, 
jossa kerrottiin tutkimuksen tarkoitus ja annettiin lomakkeen täyttöohjeet. 
Kyselylomake koostui viidestä eri osasta. Kun tarkasteltiin faktoreiden reli-
abiliteetteja, parhaiten toimivat Oppimateriaalit- ja Opetusmenetelmät -osat. 
Sen sijaan Käsityksiä opetustyöstä -osan neljästä faktorista kaksi sai reliabi-
liteettitarkastelussa melko huonot Cronbachin alfa-kertoimet ( .546 ja .585). 
Myös Koulusi opetussuunnitelma -osassa oli päällekkäisiä ja huonosti toi-
mineita muuttujia, jotka heikensivät tämän osan tulosten arvoa jatkoanalyy-
seissa. Joitakin toimimattomia muuttujia olisikin pitänyt poistaa ja lisätä tut-
kittavaa ilmiötä  paremmin mittaavia muuttujia. Tämän mittarin validiutta 
on esitelty jo kvantitatiivisten tutkimustulosten esittelyn yhteydessä, kun 
tutkittiin edellytyksiä faktorianalyysin suorittamiselle. Kaiser-Meyer-Olkin 
-testin arvot tutkimuksen neljän eri osan osalta vaihtelivat .700:n ja  .846:n 
välillä. Kaiserin (1974, 35) määrityksen mukaan tuloksia voi pitää keskin-
kertaisina, ja Oppimateriaalit -osassa ansiokkaana. Kaikkien osien tulokset 
osoittivat myös Barlettin testin Khin neliöiden arvojen perusteella jokaisen 
matriisin sopivan hyvin faktorianalyysiin. Vaikka kyselylomakkeessa oli 
puutteensa ja siinä olisi parannettavaa, voidaan edellä esitetyn perusteella 
kvantitatiivisen aineiston analyysia pitää kuitenkin onnistuneena.

Myös teemahaastatteluaineiston luotettavuutta on tarkasteltu jo kvalitatii-
visten tutkimustulosten raportoinnin yhteydessä. Ahosen (1994, 129) mu-
kaan tulkitut merkitykset ja merkityskategoriat ovat laadullisessa tutki-
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muksessa valideja silloin, kun ne vastaavat sitä, mitä tutkittavatkin tarkoit-
tivat, toisin sanoen tutkija ei ole esimerkiksi ylitulkinnut aineistojen ilmai-
suja. Tässä on sovellettu Ahosen (1994, 130)  taulukossa 46 esittämiä laa-
dullisen tiedon luotettavuuskriteereitä.

TAULUKKO 46. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskriteerit (Ahonen 1994, 130).

AINEISTO KATEGORIAT

AITOUS Koskeeko aineisto tutkijan 
ja tutkittavan kannalta 
samaa asiaa?

Vastaavatko kategoriat 
tutkittavien tarkoittamia 
merkityksiä?

RELEVANSSI Onko aineisto relevanttia 
tutkimuksen teorian 
kannalta?

Ovatko kategoriat relevant-
teja tutkimuksen teorian 
kannalta?

Tutkimus täyttää aitouden kriteerin, jos aineiston hankinnassa vallitsee in-
tersubjektiivinen luottamus ja yhteisymmärrys (Ahonen 1994, 130). Ai-
neiston aitouskriteerissä tutkijan ja tutkittavan käsitykset sidotaan aineiston 
kautta yhteen (Viiri 2000, 120). Tämän tutkimuksen aineiston aitoutta tar-
kasteltaessa voidaan todeta teemahaastattelujen olleen suhteellisen yksise-
litteisiä. Kaikki haastateltavat olivat osallistuneet koulukohtaisten opetus-
suunnitelmien laatimiseen, ja jokainen opettaja käytti jotakin sellaista op-
pimateriaalia, johon tutkija oli jo työssään tutustunut. Siten tutkittavien il-
miöiden esiymmärrys oli pitkälti samansuuntainen. Koska tutkittavat ilmi-
öt – opetussuunnitelmat ja oppimateriaalit – olivat haastateltaville jo päivit-
täisestä opetustyöstään tuttuja ja yksiselitteisiä, he vastasivat juuri siihen, 
mitä tutkimus koski. Haastattelutilanteista muodostui välittömiä ja luotta-
muksellisia, sillä haastateltavat eivät pohtineet, mitä vastauksia haastatteli-
ja piti hyvinä tai millaisten vastausten perusteella haastattelija olisi pitänyt 
heitä hyvinä opettajina. Näin haastateltavat ilmaisivat juuri sen, mitä ajatte-
livatkin. Kategorioiden aitous puolestaan pyrittiin osoittamaan tutkimustu-
losten raportoinnin yhteydessä esimerkeillä, jotka osoittivat, ettei opettaji-
en käsityksiä oltu revitty irti yhteyksistään eikä ylitulkittu esimerkiksi tut-
kijan ennakko-odotuksien tueksi. Aineistosta nousi tulkinnan yhteydessä 
myös uusia kategorioita, jotka poikkesivat tutkimuksen ennakkoasetelmas-
ta ja tutkijan ennakko-odotuksista. Haastatteluaineiston pienuuden takia on 
varottava tekemästä ehdottomia tulkintoja. Esimerkiksi määrällisiä tuloksia 
saatetaan kvalitatiivisen tarkastelun yhteydessä ylitulkita. Siksi tulosten ja-
kautumiset eri käsityskategorioihin olivat vain suuntaa antavia.
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Tutkimus on relevantti, jos tutkija pitää teoreettiset lähtökohtansa johdon-
mukaisesti mielessään (Ahonen 1994, 130). Aineiston relevanssin takaami-
seksi tutkija on pyrkinyt osoittamaan teoreettista perehtyneisyyttään tutkit-
tavaan ilmiöön ja käsitteisiin. Tämä ilmenee tutkimuksen teoreettisessa 
osassa ja aineiston pohjalta muodostettujen käsityskategorioiden tarkaste-
lussa. Kategorioiden relevanssi on osoitettu liittämällä ne teoreettiseen tut-
kimuskäsitteistöön sekä tutkimusongelmiin.

Ahosen (1994, 131) mukaan lukija voi arvioida tutkimusprosessin luotetta-
vuutta, jos hän saa tarpeeksi seikkaperäisen kuvauksen prosessista. Siitä tu-
lee löytyä teoreettiset lähtökohdat, niiden liittyminen tutkimusongelmiin, 
tutkimushenkilöt ja -tilanne, aineiston keruun ja tulkintaprosessin periaat-
teet ja kulku sekä esimerkkejä, joiden avulla tulkinta on todennettu. Tämän 
tutkimuksen raportoinnissa on näitä kaikkia kvalitatiivisen tutkimusproses-
sin vaiheita pyritty kuvaamaan mahdollisimman seikkaperäisesti. Myös 
tutkijan roolia ja merkitystä aineiston kokoamisessa ja analyysissa on tar-
kasteltu eri yhteyksissä.
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7 Tutkimustuloksista johdettuja päätelmiä

7.1 Oppimateriaalin ja oppimateriaalitutkimuksen 
tulevaisuus
Kun pohditaan oppimateriaalien ja oppikirjojen tulevaisuutta, on hyvä ker-
rata oppimateriaalikustantamisen määritelmä, jonka mukaan ”se on sisältö-
jen tuottamista eri muodoissa opetusta ja oppimista varten”. Sen mukaan ei 
ole välttämätöntä erotella, onko oppimateriaali tuotettu esimerkiksi kirjana 
vai sähköiseen oppimisympäristöön. Koska oppimateriaalien kustantami-
nen on viime kädessä sisältöjen tuottamista, johon tarvitaan aina alansa 
parhaat pedagogiikan ja sisällön asiantuntijat, ei lopputuotteen eli oppima-
teriaalin muoto ole ratkaiseva. Oleellisinta on nimittäin oppimateriaalin ra-
kenne, sisältöjen oikeellisuus, pedagogiset ratkaisut, tekstin vaikeustaso ja 
kiinnostavuus, opetusmenetelmälliset ratkaisut, kuvituksen havainnolli-
suus, tehtävien monipuolisuus ja monet muut oppimateriaalin laatuun vai-
kuttavat tekijät. Nykyaikainen oppimateriaali rakentuu monista elemen-
teistä, kuten opettajan materiaalista, tehtäväkirjoista, digitaalisesta aineis-
tosta, tehtävien ratkaisuista, äänitteistä ja itse oppikirjasta, joka on tämän 
kokonaisuuden näkyvin osa. Siksi erittäin tärkeää on kustantamon henki-
löstön hyvä ja ajanmukainen ammattitaito niin sisällön asiantuntemukses-
sa kuin pedagogiikassa sekä parhaat mahdolliset kirjantekijät. Lisäksi op-
pimateriaalikustantaja tarvitsee menestyäkseen selkeän vision tuotettavas-
ta materiaalista ja taloudellista riskinottokykyä.

Oppikirjan ja yleensä kirjan tulevaisuus näyttää samanlaiselta, ja esimer-
kiksi lukemaan oppimisessa tai kirjallisuuden opiskelussa kirjan merkitys 
lienee tulevaisuudessakin kiistaton. Monien oppiaineiden opiskelussa säh-
köiset oppimateriaalit tulevat entisestään rikastuttamaan ja tehostamaan 
oppimista. Tämä tuskin merkitsee sitä, että perinteinen oppikirja ja sähköi-
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nen oppimateriaali sulkevat toisensa pois, vaan modernissa oppimisympä-
ristössä ne täydentävät toisiaan. Aina kuitenkin tarvitaan asiantuntijoiden 
pedagogisesti ja sisällöllisesti oikein laatimia oppimateriaaleja, joiden 
avulla opitaan opetussuunnitelmissa tärkeinä pidettyjä asioita. Ilman oppi-
materiaaleja monien asioiden oppiminen on nykyaikana tehotonta.

Oppimateriaalien vaikutusta opetukseen ja oppimiseen on tutkittu yllättä-
vän vähän. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin ainoastaan opettajien käsityk-
siä oppimateriaalien vaikutuksesta opetussuunnitelmiin ja opetukseen sen 
sijaan, että olisi tehty havaintoja itse opetustilanteissa siitä, miten opettajat 
käyttävät oppimateriaaleja opetuksessaan. Olisi myös mielenkiintoista tut-
kia, miten oppimateriaalien käyttö vaihtelee eri oppiaineissa ja onko siinä 
eri opettajaryhmien välillä suuria eroja, kuten tämän tutkimuksen tulokset 
antaisivat olettaa. Tutkimustuloksista saattoi päätellä, että opettajien ja reh-
toreiden tukeminen on tärkeää opetussuunnitelmauudistusten yhteydessä. 
Tärkeää olisikin tarkastella kouluhallinnon organisaatioiden kykyä ja te-
hokkuutta hoitaa uudistamishankkeiden johtamista. Miten suunniteltujen 
uudistusten vaikutukset saadaan toteutumaan opetuksessa?

7.2 Tutkimuksen vaikutukset ja tulosten hyödyntäminen
Tutkimustulosten perusteella oppimateriaali, merkittävimpänä oppikirja, 
vaikutti koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin merkittävästi. Usein se mää-
räsi opetettavat asiat, etenemisjärjestyksen ja ohjasi opetuksessa käytettä-
viä opetusmenetelmä. Kun analysoitiin oppikirjan käyttöä opetuksessa ja 
sen asemaa merkittävänä opiskelun, oppimisen ja opetuksen välineenä, ei 
sen keskeistä asemaa voinut kyseenalaistaa. Etenipä opetus oppikirjan jär-
jestystä noudattaen tai koulun omien opetussuunnitelmien pohjalta oppi-
kirjaa soveltuvin osin hyväksikäyttäen, oppilaat joka tapauksessa opiskeli-
vat asiat yleensä oppikirjasta. Jos asiat opiskeltiin oppilaan omasta vihkos-
ta tai tehtävät tehtiin vihkoon, sisältö ja ideat vihkotöihinkin oli usein saa-
tu oppi- ja tehtäväkirjoista tai opettajan oppaista. Voineekin yhtyä Venez-
kyn (1992, 457) näkemykseen, jonka mukaan on epätodennäköistä, että 
oppikirjat menettäisivät merkitystään tulevina vuosikymmeninä. Myös 
Suomessa oppikirjojen asema opetuksessa näyttäisi ainakin lähitulevai-
suudessa edelleen olevan keskeinen. Ihmetyttääkin, miten vähän oppima-
teriaalien ja erityisesti oppikirjan merkitystä on etenkin uudistamishank-
keiden yhteydessä tutkittu. Oikeastaan on ihme, että uudistamishankkei-
den yhteydessä ei juurikaan ole kiinnitetty huomiota oppikirjaan, vaikka 

J_P_Heinonen s19_286   241J_P_Heinonen s19_286   241 21.3.2005   16:25:1921.3.2005   16:25:19



242 – Juha-Pekka Heinonen

sen merkitys on edelleenkin merkittävä opiskelun ja oppimisen välineenä 
(Duit & Confrey 1996, 87).

Harva tutkimus – kuten ei tämäkään – on tuottanut sellaista tietoa, jonka 
avulla voitaisiin tarkasti ennustaa tulevaisuutta. Toivottavasti tämä tutkimus 
on kuitenkin luonut oppikirjojen vaikutuksesta opetussuunnitelmiin ja ope-
tukseen niin kokonaisvaltaisen kuvan, että se auttaa ennakoimaan tulevai-
suutta. Oppimateriaalin ja etenkin oppikirjan merkitys opetuksen ja oppimi-
sen välineenä  opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä on selvästi näky-
nyt tutkimustuloksissa. Tämä olisi hyvä ottaa paremmin huomioon tulevis-
sa uudistushankkeissa. Näin hankkeiden tavoitteilla olisi paremmat mahdol-
lisuudet toteutua, ja edellytykset haluttuun muutokseen olisivat paremmat.

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää koulutusta koskevassa 
päätöksenteossa, opetussuunnitelmien laadinnassa, oppimateriaalikustan-
tamisessa, oppimateriaalin kirjoittamisessa ja ehkä jossain määrin myös 
opettajankoulutuksessa. Niitä voi hyödyntää myös mahdollisissa jatkotut-
kimuksissa.

Opetussuunnitelmauudistuksia koskevassa päätöksenteossa tämän tutki-
muksen luoma kuva vuoden 1994 uudistuksen vaikutuksista auttaa enna-
koimaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tulevien uudistusten onnistumi-
seen. Niitä ovat luonnollisesti oppikirjojen tärkeä vaikutus niin oppisisäl-
töihin kuin opetusmenetelmiinkin. On myös huomioitava opettajien ja reh-
torien tarvitsema tuki uudistusten läpiviemiseksi. Sahlbergin (1996, 213–
223) mukaan koulun toimintojen muuttuminen on yleensä hidas ja enna-
koimaton prosessi, joka edellyttää koulun monien osa-alueiden samanai-
kaista kehittämistä ja systeemistä kehittämisnäkökulmaa. Rehtorin rooli on 
tärkeä, koska hänellä on hyvät mahdollisuudet auttaa koulunsa opettajia 
kehittämään opetustaan ja muuttamaan koulun toimintoja. Koulutuksen li-
säksi tarvitaan opettajien keskinäistä kollegiaalisuutta ja sitoutumista uu-
distuksiin (vrt. Sahlberg 1996, 213), riittäviä henkisiä ja taloudellisia re-
sursseja, selkeitä visioita ja tavoitteita sekä kouluhallinnon kykyä johtaa 
muutosta. Oman tutkimukseni mukaan oppimateriaalit eivät voi yksinään 
tai edes yhdessä uusien opetussuunnitelmien kanssa muuttaa opetusta. Sii-
hen tarvitaan rehtorin tuen sekä johtamistaitojen ja opettajien kollegiaali-
suuden lisäksi aina yksittäinen opettaja ja hänen innostuksensa. Oppimate-
riaalit eivät kuitenkaan ole kehityksen esteenä, vaan ne voivat olla kannus-
tamassa ja tukemassa opettajia uusiin haasteisiin, jotta oppilaat saavuttaisi-
vat entistä parempia oppimistuloksia.
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Tämä tutkimus on auttanut paremmin ymmärtämään, miten monitahoinen 
opetussuunnitelmauudistus on ja miten monet tekijät ovat vaikuttaneet kou-
lukohtaisten opetussuunnitelmien syntymiseen. Oppimateriaalikustanta-
mista kuvaamalla on myös haluttu lisätä tietoa oppimateriaalien tuottami-
sesta ja siihen liittyvistä taustatekijöistä ottamalla samalla huomioon ne ta-
loudelliset intressit, jotka aina liittyvät liiketoimintaan. Kaikilla edellä ku-
vatuilla asioilla on merkitystä silloin, kun tehdään opetussuunnitelmia kos-
kevia päätöksiä.

Tässä tutkimuksessa on pyritty antamaan yleiskuva kouluissa tapahtunees-
ta opetussuunnitelmatyöstä ja niistä monista tavoista, joilla se on opettaji-
en käsitysten mukaan toteutunut. Oppimateriaali on ollut keskeisessä ase-
massa koko prosessissa. Tästä ymmärryksestä voisi olla hyötyä kenelle ta-
hansa rehtorille ja opettajalle, joka on mukana laatimassa koulunsa tai op-
pilaitoksensa omia opetussuunnitelmia. 

Opettajien käsitysten analysointi osoitti, että heiltä puuttui tietoa koulukoh-
taisten opetussuunnitelmien laadinnasta. Opettajat toivoivatkin enemmän 
koulutusta opetussuunnitelmauudistuksesta ja opetusmenetelmistä (vrt. 
Ropo & Huopainen 2000, 115). Opettajien täydennyskoulutuksessa ja opet-
tajankoulutuksessa pitäisikin näihin asioihin keskittyä nykyistä enemmän. 
Opettajankoulutuslaitosten kurssien yhtenä sisältönä voisi olla opetussuun-
nitelmien laatiminen. Opiskelussa voisi nykyistä enemmän panostaa myös 
oppimateriaalien rakentavaan, kriittiseen analyysiin ja niiden erilaisiin 
käyttömahdollisuuksiin perehtymiseen.

Oppimateriaalien tekijöitä tutkimustulokset saattavat muistuttaa joistakin 
niistä tekijöistä, jotka tulisi ottaa huomioon oppimista hyvin tukevissa oppi-
materiaaleissa. Oppimateriaaleihin sisältöjä tuottavilla asiantuntijoilla ja 
oppimateriaalikustantajilla on suuri vastuu opetuksen kehittämisestä. Ilman 
hyviä ja moderneja oppimateriaaleja opetuksen uudistaminen on vaikeam-
paa ja hitaampaa. Jos kustantajat eivät pidä huolta oppimateriaalien pedago-
gisesta tasosta vaan päätyvät helppoihin ratkaisuihin ajatellen ainoastaan 
opettajan työn helpottamista ja taloudellista voittoa, vaikutukset ulottuvat 
oppimisen ja koulutuksen tason laskun myötä myös koko yhteiskuntaan.

Tutkimukseni luoma kokonaiskuva oppimateriaalien käytöstä opetuksessa 
ja koulukohtaisten opetussuunnitelmien laadinnassa sekä opettajien käsi-
tykset hyvästä oppimateriaalista ovat oppimateriaalikustantajille hyödyksi 
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uusien oppimateriaalien suunnittelussa. Niistä voi olla apua, kun luodaan 
strategioita ja visioita oppimateriaalikustantamisesta ja tulevaisuuden oppi-
materiaaleista. Ehkä nämä tutkimustulokset rohkaisevat myös etsimään uu-
sia innovaatioita ja lähestymistapoja oppimateriaaleihin. Tulokset ovat tuo-
neet ymmärrystä omaan työhöni kustantajana: ne ovat auttaneet huomaa-
maan niitä monia oppimateriaaleihin, opetussuunnitelmiin ja opetuksen 
muutokseen liittyviä tekijöitä, jotka oppimateriaalien kustantamista koske-
vissa päätöksissä tulee ottaa huomioon. Ne ovat myös antaneet uskoa opet-
tajien haluun ja kykyyn uudistaa sekä kehittää opetustaan uusien opetus- ja 
oppimiskäsitysten mukaisesti.

7.3 Oppimateriaalit, opetussuunnitelmat ja opetuksen 
kehittäminen
Jo vuonna 1897 yleinen kansakoulukokous kiinnitti vakavaa huomiota suo-
malaisen koulun oppikirjasidonnaisuuteen, mistä seurasi välittömästi komi-
tean asettaminen pohtimaan niitä periaatteita, joita opetuksen laatu, oppilai-
den kehitys, oppiaika ja muut kansakoululle ominaiset olosuhteet vaativat 
noudatettaviksi oppikirjan tekemisessä (Kari 1988, 47; Telemäki 1979, 75). 
Samoihin asioihin kiinnitetään huomiota tänäkin päivänä. Niinpä tässäkin 
tutkimuksessa on havaittu, että oppikirja on edelleenkin keskeisessä ase-
massa opetuksessa. Usein opetuksessa noudatetaan oppikirjan mukaista ete-
nemisjärjestystä, siitä annetaan läksyä, sen mukaan tehdystä tehtäväkirjasta 
harjoitellaan aiheeseen liittyviä asioita ja siihen liittyvästä opettajan materi-
aalista opettajat etsivät taustatietoa ja pedagogista opastusta opetettavan asi-
an käsittelemiseksi. Koulukohtaisia opetussuunnitelmia oli monasti laadittu 
oppikirjojen pohjalta tai niitä hyväksikäyttäen. Pitäisikö nytkin asettaa ko-
mitea pohtimaan oppikirjasidonnaisuutta? Mistä oppikirjasidonnaisuus joh-
tuu? Pitäisikö siitä päästä eroon? Tulevatko uudet kunta- ja koulukohtaiset 
opetussuunnitelmat olemaan vähemmän oppikirjojen pohjalta laadittuja?

Tutkimustulokset osoittavat, että oppimateriaalit vaikuttivat opettajien kä-
sitysten mukaan ainakin jossain määrin  peruskoulujen koulukohtaisiin 
opetussuunnitelmiin vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksen yhtey-
dessä. Oppimateriaaleilla onkin ehkä suurempi käytännön vaikutus opetuk-
seen kuin on totuttu näkemään. 

Opettajien suhtautumiseen oppimateriaaliin vaikuttavat monet tekijät: luo-
kanopettajat opetettavat montaa oppiainetta, opettajilla on harvoin aikaa 
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laatia omia materiaaleja, opettajan työ on vaativaa, eriyttämisen tarve li-
sääntyy jatkuvasti, opetusperinteet vaikuttavat pitkältä ajalta, kustantajat 
markkinoivat tehokkaasti, myös joidenkin oppimateriaalien laatu on hyvä 
ja ne ovat monipuolisia. Opettajien tarpeet ovat tärkein syy oppikirjojen 
käyttöön. Opettajat tarvitsevat tukea opetustyössään ja – tutkimustulosten 
mukaan – myös opetussuunnitelmatyössään. Oppimateriaalit ja erityisesti 
oppikirjat tarjoavat tätä tukea. Ne konkretisoivat opetussuunnitelmien abst-
raktit lausumat ja ovat usein maan parhaiden asiantuntijoiden tekemiä, jo-
ten sisällölliseenkin asiantuntemukseen voi yleensä luottaa. Opettajan ma-
teriaalista löytyy ideoita, kun omat loppuvat. Hyvät oppimateriaalit – kaik-
ki oppimateriaalithan eivät ole hyviä – ovat opettajan apu ja tuki arkipäivän 
työssä, jossa monet kasvatukselliset ongelmat vain lisääntyvät ja opetuksen 
eriyttämisen tarve kasvaa.

Oppikirjoja voi lähestyä monella eri tavalla: tekstiä selostavalla tyylillä 
(opettaja suunnittelee opetuksensa oppikirjan etenemistavan mukaan), 
tekstistä irtautuvalla tai tekstiä laajentavalla tyylillä (keskustellaan myös 
oppilaiden omista havainnoista ja kokemuksista, jolloin oppikirjateksti on 
toimintojen lähtökohta) ja käsitteelliseen muutokseen tähtäävällä ja ajatte-
lua korostavalla tyylillä (oppikirjatekstistä etsitään ydinkäsitteet, joita tar-
kastellaan erilaisissa konteksteissa) (ks. Mikkilä & Olkinuora 1995 ja Za-
horik 1991). Oppikirjoja tulisi käyttää vaihtelevammin opetuksessa, eikä 
niitä pitäisi välttämättä edetä kannesta kanteen vaan noudattaa koulun omaa 
opetussuunnitelmaa ja käyttää oppikirjoja soveltuvin osin omien opetus-
suunnitelmien mukaan. Itse oppikirjoissa näkyy myös opettamis-, oppimis- 
ja tietokäsitys, jonka perustalle materiaali on rakennettu. Vastaavasti myös 
opettajien tavassa käyttää oppikirjoja heijastuu heidän oppimis-, opetus- ja 
tietokäsityksensä. Oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia tulisi käyttää kriit-
tisemmin,  valikoiden ja samalla muistaen, että oppikirjat ovat vain yhden 
tekijäryhmän näkemys opetettavista asioista. Liiallinen oppikirjaan sitou-
tuminen kahlitsee opettajan omaa pedagogista ajattelua ja voi kaavamaistaa 
opetusta (Uusikylä & Atjonen 2000, 49). Oppikirjasidonnaisuudesta irti 
pääseminen ei kuitenkaan tarkoita oppimateriaalitonta opetusta vaan esi-
merkiksi oppimateriaalin tarjoamien mahdollisuuksien nykyistä monipuo-
lisempaa hyväksikäyttöä. Oppimateriaalejakin voidaan käyttää monella eri 
tavalla eikä esimerkiksi vain opettajajohtoisesti. Olisi voimavarojen haas-
kausta olla hyödyntämättä tasokasta oppimateriaalia opetuksessa. Oppikir-
jatonta opetus on vain kehitysmaissa, joissa yleensä ensimmäisiä opetuk-
sen kehittämiskohteita on omien oppikirjojen tekeminen. Se on ensimmäi-
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nen askel kohti koulutuksellista tasa-arvoa, jonka luomisessa kaikille il-
maiset oppikirjat ovat keskeisiä.

Opetuksen kehittämisessä oppimateriaalit voidaan myös nähdä myönteisi-
nä muutosagentteina, jotka ohjaavat opetusta esimerkiksi oppilaskeskei-
sempään suuntaan, kuten tämänkin tutkimuksen kvalitatiivisten tulosten 
mukaan oli joidenkin opettajien opetuksessa tapahtunut. Vaikka oppikirja-
sidonnainen opetus johtaa useimpien tutkimusten – myös tämän tutkimuk-
sen – tulosten mukaan opettajajohtoisten opetusmenetelmien käyttöön (vrt. 
Kansanen & Uusikylä 1982; Kari 1988), oppikirjat voivat myös tukea opet-
tajia ja antaa virikkeitä oppilaskeskeisempien opetusmenetelmien käyt-
töön. Näyttää siltä, että opetusmenetelmät ovat hitaasti muuttumassa oppi-
laskeskeisemmiksi. Tosin haastatteluista kävi ilmi, että etenkin aineenopet-
tajat kaipaavat myös koulutusta uusien opetusmenetelmien käytöstä. 

Millaista on hyvä oppimateriaali? Opettajien mielestä sen tulee innostaa 
oppilaita ja tarjota opettajalle riittävästi vapautta opettaa omalla tavallaan. 
Opettajat karttavat ajatusta, että oppimateriaalit kahlitsisivat heitä tietyn 
opetusmenetelmän käyttöön. Sen sijaan hyvän oppimateriaalin tulisi tarjo-
ta riittävästi valinnanvaraa eriyttämiseen, koska oppilasryhmät ovat aiem-
paa heterogeenisempia. Myös tämän vuoksi opettajan työ on muuttunut 
raskaammaksi. Opettajat pitivät tärkeänä sitä, että oppimateriaali rohkaisi-
si monipuolisiin opetusmenetelmiin. Näitä tuloksia tukevat myös Mikkilä-
Erdmannin, Olkinuoran ja Mattilan (1999, 446) ajatukset, joiden mukaan 
tarvitsemme edelleen hyviä oppikirjoja opetuksen laadun ja minimitasoi-
sen yhtenäisyyden takaamiseksi eri kouluissa. Toisaalta oppikirjat eivät lii-
aksi saisi rajoittaisi opettajan toiminnan vapautta ja oman pedagogisen ajat-
telun soveltamista.

Opetussuunnitelmauudistuksen oleellinen tehtävä on muuttaa opettajan ja 
oppilaiden vuorovaikutusta, mikä ei ole mahdollista ilman opettajayhteisön 
ja työn organisaation muutosta (Hakkarainen 2002, 353). Opettajien käsi-
tykset opetussuunnitelmauudistuksen vaikutuksista opetukseen vaihtelivat 
suuresti. Joissakin tapauksissa uudistus oli saanut aikaan sekä sisällöllisiä 
että opetusmenetelmällisiä muutoksia. Monet haastatelluista opettajista pi-
tivät vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistusta ja omien koulukohtaisten 
opetussuunnitelmien laatimista mielenkiintoisena ja haasteellisena proses-
sina. Eniten opetussuunnitelmauudistus oli vaikuttanut niihin opettajiin, 
jotka uudistuksen ansiosta alkoivat miettiä arvoja, opetuksen tavoitteita ja 
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yleensä sitä, mikä opetuksessa on keskeistä. Tulosten perusteella voidaan 
todeta, että joidenkin opettajien tavoitetietoisuus lisääntyi. Tällöin rehtorin 
ja opettajakollegojen tuki koettiin tärkeäksi. Toisaalta osa tutkimuksessa 
haastatelluista opettajista koki, ettei uudistus muuttanut opetusta juuri lain-
kaan. Siinä vain kirjattiin ne käytänteet, jotka koulussa jo muutenkin vallit-
sivat. Uudistukset vaikuttivat siis eri opettajiin hyvin eri tavoin. Teema-
haastattelun tulosten perusteella olisi väärin pitää opettajia konservatiivisi-
na ja muutoksia vastustavina. Päinvastoin vähäisestä tuesta ja resurssien 
niukkuudesta huolimatta suuri osa haastatelluista suhtautui uusiin opetus-
suunnitelmiin myönteisesti. He olivat myös osallistuneet koulukohtaiseen 
opetussuunnitelmatyöhön intensiivisesti ja tunnollisesti. Lähes kaikkia 23 
haastateltua peruskoulun opettajaa voidaan pitää uudistusmielisinä ja työ-
hönsä – myös opetussuunnitelman tekemiseen – sitoutuneina.

Tuskin missään uudistuksessa kaikkia opettajia saadaan sitoutettua. Vuo-
den 1994 uudistuksella saavutettiin kuitenkin merkittäviä muutoksia, jotka 
opettajien käsitysten mukaan näkyivät usein myös opetuksessa. Herääkin 
kysymyksiä siitä, olisivatko muutokset olleet vielä merkittävämpiä:

1. jos opetussuunnitelman perusteiden visiot olisivat olleet selkeämmät
2. jos opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet olisivat olleet 

konkreettisemmat
3. jos opettajat olisi sitoutettu uudistukseen paremmin
4. jos opettajat olisivat saaneet riittävästi koulutusta opetussuunnitelmien 

laatimiseen
5. jos rehtorit olisivat saaneet enemmän valmiuksia ja tukea muutoksen 

johtamiseen
6. jos taloudellisia resursseja olisi käytetty uudistukseen enemmän
7. jos ei olisi ollut lama, eikä opettajien lomautuksia tai muita 

säästötoimia.

Vähillä resursseilla ja tutkimustulosten mukaan opettajien saamasta hei-
kosta tuesta huolimatta vuoden 1994 opetussuunnitelmauudistuksella saa-
tiin aikaan yllättävän paljon muutoksia, vaikka esimerkiksi opetusmenetel-
mät ovat muuttuneet toivottua hitaammin (ks. Norris ym.1996). Pelkät yl-
häältä annettavat määräykset ja ohjeet eivät välttämättä ole paras tapa joh-
taa ja hallita uudistuksia. Opettajien visioihin ja tavoitteisiin sitouttaminen 
on onnistumisen kannalta tärkeää. Tähän tarvitaan muutosjohtamista ja 
opettajien kouluttamista. Klein (1989) pitää opetussuunnitelmatyön onnis-

J_P_Heinonen s19_286   247J_P_Heinonen s19_286   247 21.3.2005   16:25:1921.3.2005   16:25:19



248 – Juha-Pekka Heinonen

tumisen edellytyksenä sitä, että kaikki osapuolet sitoutetaan uudistustyö-
hön, toimintatutkimusta painotetaan, tarvittavaa tukea ja uudistuksen mah-
dollisia esteitä arvioidaan sekä perustetaan tarpeeksi laaja yhteisöpohja 
(Atjonen 1993, 73). Jotta opettajat voitaisiin Atjosen (1993, 84) mukaan si-
touttaa opetussuunnitelmatyöhön, tulisi kouluissa tarkistaa valtasuhteet, li-
sätä taloudellisia ja henkisiä resursseja ja mahdollisesti myös muuttaa va-
litsevia asioiden hoitamistapoja. Syrjäläisen (1994, 56) mukaan opettajat 
tarvitsevat jatkuvaa täydennyskoulutusta, jota ei missään tapauksessa saisi 
kuitata lyhyillä kursseilla, vaan suositeltavin tapa olisi perustaa ns. opetta-
jakeskuksia, joissa opettajat saisivat rauhassa perehtyä opetuksen ongel-
miin. Hakkarainen (2002, 354) näkee, että opetussuunnitelman käsitettä tu-
lisi laajentaa ohjaamaan sitä, miten opetuksellinen yhteistyö organisoidaan, 
miten toisten avustaminen tapahtuu, miten opetuksesta ja oppimisesta kes-
kustellaan, miten kehitetään uusia työmenetelmiä jne. 

Opetussuunnitelmien uudistus voitaisiin mielestäni nähdä myös opettajien 
oppimisprosessina eikä pelkästään oppisisältöjen, opetusmenetelmien ja 
arvioinnin muutoksina. Myös Sulonen (2004, 136) ja Hakkarainen (2002, 
353) korostavat opetussuunnitelmien uudistuksen ja opettajan työn sekä 
ammatillisen kasvun yhteyttä. Opetussuunnitelmaa menestyksellisesti uu-
distettaessa opettajien koulutuksen lisäksi tärkeä on tukea opettajia. Opet-
tajat tarvitsevat myös oppimateriaalien välittämää apua, joka yhdessä muun 
ammattikirjallisuuden kanssa voi omalta osaltaan tukea opettajien amma-
tillista kasvua. Oppimateriaalit ovatkin tärkeitä koulukohtaisia opetussuun-
nitelmia tehtäessä. Erityisesti oppikirjoista ja oppikirjojen tekijöiltä opetta-
jat ovatkin saaneet varmuutta opetussuunnitelman perusteita koskeneille 
tulkinnoilleen, kun he ovat soveltaneet niitä omiin koulukohtaisiin opetus-
suunnitelmiinsa. Tutkimustulokset vahvistavat näkemystä, jonka mukaan 
uudistus ei sinällään muuta koulua, vaan se pitää myös levittää opettajien 
keskuuteen. 

Oppimateriaalien merkitys suomalaisessa peruskouluopetuksessa on ollut 
aina tärkeä. Oppimateriaalit ovat varmistaneet, että oppilaat ovat saaneet 
jonkintasoista opetusta epäpätevänkin opettajan tunnilla. Koska oppilailla 
on ollut käytössään omat oppikirjat, he ovat voineet opiskella itsenäisesti 
kaikissa tilanteissa. Viimeaikaiset suuret oppikirjoihin kohdistuneet säästöt 
ovat heikentäneet oppilaiden tasavertaisuutta ja hidastaneet opetussuunni-
telmauudistuksen etenemistä. Oppimateriaalit, oppimateriaalikustantami-
nen, kouluorganisaatio tai oppimis-, opetus- ja tietokäsityksetkään eivät ole 
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irrallaan muusta yhteiskunnasta. Niihin vaikuttaa voimakkaasti koulutus-
poliittinen päätöksenteko, mikä näkyy muun muassa yleisenä koulutuksen 
arvostuksena suomalaisessa yhteiskunnassa. Koulutuksen arvostus on vä-
henemässä, mikä näkyy selvästi niukempana taloudellisena panostuksena 
koulutukseen. Koulut joutuvat kuntatalouden heikon tilanteen takia sopeu-
tumaan jatkuviin säästöihin. Tämä näkyy myös oppikirjojen vuodesta toi-
seen jatkuvana kierrättämisenä. Vaikka osa oppilaista motivoituisikin opis-
kelemaan risoista oppikirjoista, vuosikausia vanhat yhteiskunnallisten tai 
luonnontieteellisten oppiaineiden kirjat eivät pysty tarjoamaan riittävän 
ajan tasalla olevaa tietoa. Tämä ei voi olla vaikuttamatta myös opetuksen 
tasoon. Tutkimuksen haastatteluaineiston mukaan eri kunnat ja koulut vai-
kuttavat olevan taloudellisten resurssien suhteen eriarvoisessa asemassa. 
Koska koulut eivät pysty hankkimaan oppimateriaaleja, oppimateriaalien 
tarjonta vähenee. Kehitys voikin tulevaisuudessa johtaa keskittyneempään 
oppimateriaalituotantoon ja sitä kautta yksipuolisempaan oppimateriaali-
tarjontaan, mikä ei välttämättä edistä opetusta.

Ovatko kirjantekijät ja kustantajat riittävästi miettineet opetussuunnitelma-
uudistuksen yhteydessä myös opetuksen kehittämistä? Kustantajien toi-
mintaa säätelevät taloudelliset arvot. Sen takia kustantajien toimintaan ei-
vät välttämättä ensisijaisesti vaikuta opetuksen kehittämistavoitteet. Pää-
töksiin on vaikuttanut ja vaikuttaa enemmänkin markkinoiden tarpeet: teh-
dään sellaista oppimateriaalia, joka menee kaupaksi ja jota opettajat käyt-
tävät. Siksi oppimateriaalikustantaminen on taiteilua uusien opetuksellis-
ten innovaatioiden ja opettajien tarpeiden välillä. Viiri (2000, 163) toteaa, 
että jos halutaan, että oppikirjojen avulla todella opitaan, kirjoittajien tulisi 
hallita sekä aiheen sisältö että pedagoginen sisältötieto. Opettajan harkinta-
kyky joutuu nykyisessä laajassa oppimateriaalitarjonnassa ja oppimateriaa-
lien eritasoisuudessa koetukselle. Olisikin tärkeää opettajankoulutuksessa 
tarkastella oppimateriaaleja kriittisesti. Myös puolueettomien asiantunti-
joiden – jos sellaisia löytyy – tekemät oppimateriaaliarvioinnit saattaisivat 
auttaa opettajia oppimateriaalien valinnassa.

Vakavasti otettavalla oppimateriaalikustantajalla on myös yhteiskunnalli-
nen vastuu siitä, millaista oppimateriaalia se tuottaa. Taloudelliset arvot ja 
oma etu eivät yksin saisi ohjata oppimateriaalien kustantamiseen liittyviä 
päätöksiä, vaikka taloudelliset arvot yhteiskunnassa ja jopa koulutuksessa 
ovatkin hallitsevia. Opetuksen kehittämisen pitäisi olla yksi tärkeä tavoite 
uusia oppimateriaaleja tehtäessä. Haastattelujen mukaan opettajat arvosta-
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vat edistyksellisyyttä ja pitävät hyvinä opiskeluun innostavia oppimateriaa-
leja, joiden avulla saavutetaan hyviä oppimistuloksia. Varsinkin tutkimuk-
sen teemahaastattelussa tuli selvästi ilmi opettajien voimakas uudistumis-
halukkuus ja kiinnostus uusia pedagogisia innovaatioita kohtaan. Opettaji-
en ammattietiikka on korkea ja he haluavat saada aikaan hyviä oppimistu-
loksia. Opettamisen helppous ei ollut opettajien mielestä tärkeintä. Menes-
tyvä oppimateriaalikustantaja uskaltaakin ottaa riskejä ja tuoda markki-
noille uusia innovaatioita samalla muistaen, että oppimateriaalin täytyy 
myös toimia opetuksessa. Etenkin tutkimukseen ja tuotekehittelyyn panos-
taminen on ensiarvoisen tärkeää. Vain uutta luomalla ja kehityksen suuntaa 
viitottamalla voi oppimateriaalikustantajana päästä myös taloudellisesti 
kestäviin tuloksiin. 
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Liitteet – 267

Teemat: 

1. Oppimateriaalien käyttö opetuksessanne
 – Miten käytätte oppikirjaa opetuksessanne?
 – Miten luonnehtisitte oppikirjan asemaa opetuksessanne?
 – Miten usein käytätte tehtäväkirjoja?
 – Millaiset tehtävät ovat parhaita?
 – Mitä muita oppimateriaaleja käytätte?
 – Miten ne tukevat opetustanne?
 – Millainen on hyvä oppimateriaali (oppikirja/työkirja/muu 

materiaali)?
 – Miten nykyisiä käytössänne olevia materiaaleja tulisi kehittää?
 – Millaiset taloudelliset resurssit koululanne on hankkia 

oppimateriaaleja?
 – Mikä on mielestänne tärkeintä opettamisessa: aineen hyvä hallinta 

vai monipuolisten opetusmenetelmien hyvä hallitseminen?

2. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien tavoitteet omassa koulussanne
 – Kävittekö arvokeskusteluja?
 – Mitä päätekijöitä löysitte?
 – Miten arvot näkyvät opetustyössä ja koulutyöskentelyssä?
 – Mikä kolunne ops:ssa on nähty opetuksen tehtäväksi?
 – Millaisia opetusmenetelmällisiä tavoitteita ops:ssanne on mainittu?
 – Millaisia henkilökohtaisia/ammatillisia tavoitteita ops:nne löytyy?
 – Miten vallitsevat oppimateriaalit vaikuttivat koulunne 

opetussuunnitelmiin?

Liite 2. Teemahaastattelujen runko
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3. Opetussuunnitelmaprosessin eteneminen
 – Miten  opetussuunnitelmaprosessi eteni koulussanne?
 – Miten ops:n toimivuudesta on ajateltu kerättäväksi palautetta?
 – Miten palautejärjestelmä on rakennettu?
 – Mitä muutoksia olette tehneet?

4. Uusien koulukohtaisten opsien vaikutus omaan työhönne
 – Miten uudet opsit ovat vaikuttaneet työhönne?
 – Onko opetuksen sisällöissä tapahtunut muutoksia?
 – Missä oppiaineissa eniten / missä vähiten?
 – Mitä nämä muutokset ovat?
 – Miten uusi ops näkyy opetusmenetelmissänne?
 – Mitkä menetelmät ovat saaneet eniten painoa?
 – Miten määrittelisitte käyttämänne uudet opetusmenetelmät?
 – Mitä teille uusia opetusmenetelmiä olette harkinnut kokeilla 

lähitulevaisuudessa?

5. Uusien opsien vaikutus oppimateriaalivalintoihinne
 – Oletteko uusien opsien myötä hankkinut uusia oppimateriaaleja?
 – Mihin (aineisiin) näitä materiaaleja on hankittu?
 – Mitä materiaaleja (oppikirjoja, tehtäväkirjoja, tietokoneohjelmia..)?
 – Vaativatko käyttämänne uudet materiaalit uusia opetusmenetelmiä?
 – Millä perusteilla olette valinneet uudet materiaalit (sisältö/ulkoasu/

markkinointi)?
 – Oletteko voineet mielestänne itse riittävästi vaikuttaa uusien 

materiaalien valintaan?
 – Onko koulullanne ollut riittävästi mahdollisuuksia hankkia uusia 

materiaaleja?
 – Miten ops:t ovat vaikuttaneet muuhun oppimisympäristöön?
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