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1  Oi, niitä aikoja...

Pakko ei ole kuin syntyä ja kuolla - niin, ja käydä koulua. Kaikilla meillä on
koulusta muistoja, joskus valoisia, usein hämäriä, täynnä omituisuuksia. Koulu
vaikuttaa koko elämään ja kokemukset myös tulevaisuuden päättäjien koulua
koskeviin ratkaisuihin.

Naisten aikakauslehdessä kysyttiin eri julkisuuden henkilöiltä heidän
koulumuistoistaan. Nuori lupaava artisti kertoi: ”Sikäli koulusta jäi hyvät
fiilikset, että siellä oli hyviä ystäviä, mutta muuten en siitä systeemistä tykkää.
Minkä koulussa oppii, sen tietävät muutkin.” Kaupunginteatterin
markkinointipäällikön muistoihin koulusta liittyi ” kauheaa angstia ja
ahdistusta, ja siksi en opiskellut lukion jälkeen enää mitään”. Silti kyseisen
henkilön mielestä koulu teki hänestä vahvan, ja nykyään hän arvostaa koulua
ja pitää sitä vaarallisen merkittävänä lapsen kehityksen kannalta. Nykyinen
opetusministerimme kertoo koulukokemuksestaan: ”Oli hienoa huomata
oppivansa ja saada siitä positiivista palautetta.” Hänestä koulussa pärjääminen
on ollut hyvä pohja itsetunnolle.

Kaksi vuotta sitten päätin aloittaa gradun teon pyöriteltyäni aihetta mielessäni
jo pitemmän aikaa. Tuona keväänä sain tutkimusseminaariryhmältä arvokkaita
neuvoja ja ideoita aiheeni rajaamiseen ja spesifioimiseen ja lopulta pääsin
sovintoon myös itseni kanssa. Kirjoitin silloin tutkimusongelmakseni
kysymyksen: mitä jäi mieleen koulusta? Pääkysymystäni seurasi joukko muita
kiinnostavia lisäkysymyksiä, kuten mikä on koulukasvatuksen ja -opetuksen
merkitys ihmisen elämässä, mitä hyötyä on koulun antamista tiedoista ja
taidoista, mikä on opettajan merkitys tai tärkein tehtävä… Aloin vähitellen
huomata, että olin yrittämässä selvittää kasvatuksen ydinkysymystä, johon ei
välttämättä löytynyt edes vastausta tai sitten vastauksia oli luultavasti liian
monta, ainakin yhtä gradua varten. Niinpä tutkimustyö jäi taas kypsymään.

Kiinnostukseni koulukokemuksia kohtaan syntyi jutellessani kerran isäni
kanssa automatkalla omista koulumuistoistamme. Isä kertoi, että ensimmäinen
asia, jonka hän muisti hyvin ala-asteen ajoilta, siis silloisesta kansakoulusta, oli
eräs erikoinen maantiedon opettaja, joka aina aamuisin joi salaa kaapin oven
takana lasillisen maitoa. Toinen mieleen jäänyt muisto oli käsityön opettajasta,
joka vaati saada haistella oppilaidensa takamukset selvittääkseen, kuka oli
kehdannut pieraista luokassa. Yleensäkin, kun mainitsin jossakin seurassa
opiskelevani luokanopettajaksi, alkoivat  ihmiset muistella omaa
kouluaikaansa ja vanhoja opettajiaan. Kaikilla oli koulusta yhteisiä
kokemuksia, kaikki olivat koulu-aiheessa asiantuntijoita.

Vaikka aihevalintani alkoikin tuntua mahdottoman laajalta ja liian
yksilökeskeiseltä tutkimuksen kohteeksi, sain rohkaisua opiskelutovereiltani
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aiheen kiinnostavuudesta. Vaikka välillä päätinkin luovuttaa ja siirtyä
tutkimaan sellaisia asioita kuin matemaattisesti lahjattomien
kuudesluokkalaisten itsetunnon kehitys tai liikuntapelien vaikutus
seitsemänvuotiaiden tyttöjen moraalikäsityksiin, en päässyt enää irti
kunnianhimoisesta tavoitteestani tehdä tutkielma aiheesta, joka todella
kiinnosti minua ja jolla uskoin olevan merkitystä kehitykselleni tulevana
opettajana.

Yleisesti hyväksytty tosiasia lienee, että koululla on aina ollut ja on edelleen
oleva suuri ja merkittävä asema ihmisen elämässä. Koti on paikka, jossa
ihminen kasvaa ensisijaisesti omaksi yksilökseen, mutta koulu on se kenttä,
jossa kotoa saatuja materiaaleja otetaan esille ja muokataan. Kotiolot asettavat
lapset kuitenkin jossain määrin eriarvoiseen asemaan ja oppimisedellytyksiin
vaikuttavat monet muutkin erottelevat tekijät. Lea Pulkkisen
pitkittäistutkimuksessa (luento Helsingin yliopistossa keväällä -98) selvitettiin
muun muassa, miten lapsi- tai aikuiskeskeinen kotikasvatus vaikutti lasten
kouluodotuksiin. Jos kotona oli toteutettu lapsikeskeistä kasvatustapaa,
odottivat lapset koululta erityisesti hyvää opetusta, kun taas lapset, joiden
kotona vallitsi aikuiskeskeisyys, kaipasivat enemmän opettajan ymmärtämystä
kuin opetuksen korkeaa tasoa. Samaisessa tutkimuksessa kartoitettiin koulun
tehokkuutta ja merkitystä yleensä ihmisten elämässä. Tärkeimmiksi
vaikuttajiksi muodostuivat opettaja ja koulun ilmapiiri.

Kaikkien lasten tulisi saada samanlaiset mahdollisuudet oppimiseen, sehän on
Suomen kansalaisen yksi laillinen perusoikeus. Kodin ja koulun välillä on
käyty keskustelua siitä, kumpi osapuolista oikeastaan kasvattaa lasta.
Vanhempien taipumuksena on sysätä vastuuta koululle, kun yhteiskunta
arvostaa nykypäivänä yhä enemmän urakehitystä ja muokkaa samalla
perheiden kulutustottumuksia. Jos äiti ja isä ostavat hampurilaiset, niin kyllä
koulu saa sitten opettaa pöytätavat. Tällaisessa tilanteessa koulun on
tarkistettava omia tavoitteitaan, löydettävä olennaiset oppisisällöt ja ennen
kaikkea lujitettava yhteyttä koteihin. Koulu ei voi ikinä korvata kodin
merkitystä. Eikä opettaja voi toimia kahdenkymmenen koululaisen
vanhempana. Silti opettajan asema merkittävänä aikuisena vahvistuu edelleen.
Mielestäni on tarpeellista kysyä tulevilta opettajilta heidän oman kouluaikansa
kokemuksista ja saattaa heidät tätä kautta tietoisiksi opettajan roolista
merkittävänä vaikuttajana.

Kun koulumuistoja aletaan penkoa, nousee tärkeimmäksi persoonaksi
useimmiten juuri opettaja. Näin kävi myös minun tutkimuksessani, jossa 101
opettajaopiskelijaa kertoi parhaimmasta ja huonoimmasta koulumuistostaan.
Oletukseni on, että opettajaksi opiskelevien henkilökohtaisilla muistoilla on
piilovaikutuksensa tulevaisuudessa omaksuttavaan opettajan rooliin ja
opetustyyliin, ja yleensä suhtautumisessa opettajan työhön, sekä asenteisiin
kouluopetusta ja -kasvatusta kohtaan. Koulukokemukset vaikuttavat myös
tulevien koululaisten vanhempien ennakkokäsityksiin koulusta ja saattavat olla
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merkittävä este tai apu koulun ja kodin yhteistyölle. Negatiivisella asenteella
kouluun suhtautuvat vanhemmat voivat esimerkiksi kokea yhteistyön opettajan
kanssa tarpeettomaksi ja merkityksettömäksi.

Sen vuoksi on mielestäni tärkeää, että tulevat opettajat (ja mikseivät oppilaiden
vanhemmatkin) löytävät keinon tuoda alitajuisesti omaksutut mallit ja asenteet
tietoisuuteen, missä niiden vaikutusta on paljon helpompi käsitellä. Yksi
tällainen tapa on muistoista kirjoittaminen. Valitsin tutkimukseni metodin
myös tässä tarkoituksessa. Vastaavanlaista menetelmää on käytetty parissa
aikaisemmassakin tutkimuksessa, joiden tarkoituksena oli selvittää
koulukokemuksia ja niiden vaikutuksia oppimiseen ja yleensä myöhempään
elämään. Miksi sitten toistaa kyseistä tutkimusasetelmaa uudestaan?
Ensinnäkin käsiin saamani aikaisemmat tutkimukset oli tehty Amerikassa ja
Ruotsissa ja minua kiinnosti tietää, olivatko muistot koulusta todellakin niin
universaaleja, kuin tutkimusten perusteella esitettiin. Lisäksi tutkimuksissa oli
keskitytty tarkemmin joko haastateltavien elämänhistoriaan kokonaisuutena tai
sitten kysyttiin, mitä muistoista voitiin oppia. Omassa suppeammassa
tutkimuksessani haluan kuitenkin keskittyä analysoimaan muistojen luonnetta
kysymällä, mitä esimerkiksi opettajista muistettiin ja miksi.
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2  Kokemus opettajana

2.1 Kokemus ja kasvatus

John Dewey, joka oli 1900-luvun vaikuttavimpia kasvatusfilosofeja, alkoi
ensimmäisten pedagogien joukossa tutkia kokemusta ja sen merkitystä
kasvatukselle ja oppimiselle. Dewey piti tärkeänä kokemuksen teorian
muodostamista, sillä hän vaikutti aikana, jolloin kasvatuksen alalla käytiin
keskustelua traditionaalisen ja progressiivisen kasvatusnäkemyksen eduista ja
haitoista. Edistyksellinen näkemys oli syntynyt perinteisen näkemyksen
tyydyttämättömyydestä. Tämä niin sanottu uusi kasvatus korosti ihmisen omia
kokemuksia oppimisen lähteenä ja otti käyttöön luonnontieteille ominaisen
kokeilun tiedonhankintamenetelmänä. Uuden kasvatusfilosofian
perusajatuksena oli, että kokemuksen ja kasvatuksen välillä oli tiivis ja
välttämätön yhteys. (Dewey 1951.)

Deweyn mukaan kokemukseen liittyy kiinteästi kaksi toisiinsa kytkeytynyttä
periaatetta, jotka ovat jatkuvuus ja vuorovaikutuksellisuus. Jatkuvuuden
käsitteellä hän tarkoittaa sitä, että uusi kokemus ei ole rakennettu vain
aikaisempien kokemusten varaan, vaan on myös syy niiden esiintymiseen, sillä
kokemus muokkaa aina uudestaan henkilön asenteita ja intressejä. Jokainen
kokemus vaikuttaa myös niihin objektiivisiin olosuhteisiin, joissa kokemuksia
saadaan. Objektiivisilla olosuhteilla Dewey tarkoittaa kasvatuksesta
puhuessaan opettajan toimintaa, opetusvälineistöä, materiaalia ja muuta
sosiaalista ympäristöä. (Mt., 33, 41-42.)

Vuorovaikutuksen käsite liittyy erottamattomasti tilannekäsitteeseen. Kokemus
ilmenee aina tietyssä ympäristössä ja tilanteessa, kuten esimerkiksi
keskustellessa muiden henkilöiden kanssa, jolloin puheenaihe on osa
tilannetta, tai vaikka lukiessa kirjaa, jolloin ympäröivät olosuhteet voivat olla
kirjasta riippuen vaikka antiikin Kreikassa. Ympäristöllä Dewey tarkoittaa
niitä olosuhteita, jotka ovat vuorovaikutuksessa henkilön tarpeisiin,
tarkoituksiin ja kykyihin. (Mt., 41-42.)

Jokainen oppilas on varmaan jossain vaiheessa elämäänsä muistellut vanhoja
kouluaikojaan ja miettinyt, miksi monet koulussa opitut taidot on täytynyt
opetella myöhemmin uudestaan ja vieläpä muuttuneessa muodossa. Joku on
saattanut jopa joutua poisoppimaan koulussa hankkimansa taidon edistyäkseen
omassa ammatissaan. Deweyn mukaan tarve asioiden uudelleen oppimiseen
johtuu siitä, että kyseiset tiedot ja taidot on opittu tietyissä olosuhteissa,
eristyksissä käytännön elämästä ja oppilaan muista kokemuksista. Koulussa
hankittu tietotaito olisi todennäköisesti yhä saatavilla, mutta vain
oppimistilannetta vastaavassa ympäristössä. Oppilas ei myöskään opi
pelkästään sitä, mitä hän tietoisesti opiskelee, vaan hän omaksuu samalla
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esimerkiksi erilaisia asenteita, joista merkittävimpiä on asenne oppimista
kohtaan. Oppiminenhan on aina varautunut sekä affektiivisesti, kognitiivisesti
että toiminnallisesti, ja näitä osapuolia on mahdoton erottaa tosistaan. Samalla
tavoin on kokemuskin kokonaisvaltainen. (Mt., 48-49.)

Monella oppilaalla on varmasti myös kokemus turhauttavasta pulpetissa
istumisesta, kun opettajan puhe ei millään tavalla koskettanut omaa
elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa. Kun opettaja sattui sitten käsittelemään
aihetta, joka kosketti omia kokemuksia, tuli pulpetissa istumisesta heti
merkityksellistä ja taas jaksoi keskittyä työskentelyyn. (Boud, Cohen & Walker
1993, 9.)

2.2 Merkitykselliset ja merkityksettömät kokemukset

Oppiminen alkaa aina kokemuksesta, ja kokemuksen käsittelyä voidaan pitää
oppimisprosessina. Elämä on näin ollen täynnä potentiaalisia
oppimiskokemuksia. Nämä kokemukset voivat olla luonnollisia tai
keinotekoisesti luotuja, eri aistien kautta vastaanotettuja, yksittäisiä
ajatteluprosesseja tai erityisiä tilanteita. Kokemukset voivat olla myös joko
merkityksellisiä tai merkityksettömiä. (Jarvis 1987b, 164.)

Jarvis (mt., 165-166) kuvaa oppimisprosessia kompleksisena mallina, jossa
olennainen vaihe on reflektointi ja sen vuorovaikutteisuus kokemusta
soveltavan toiminnan kanssa. Tuloksena onnistuneesta oppimisprosessista voi
olla henkilön aikaisemman kokemuksen varmistuminen tai sitten uuden tiedon
sisäistäminen ja käytöksen muuttaminen. Kuviossa 1 tulee esiin mallin
syklinen luonne. Kokemusta käsitellään eri vaiheissa, jotka toimivat myös
päällekkäisinä prosesseina. Jarvis itse kritikoi mallinsa osittaista
keskeneräisyyttä.

KUVIO 1. Oppimisprosessi (Jarvis 1987b)

Minä ja henkilö-
kohtainen historia

Soveltava
toiminta Reflektio

Aikaisemman kokemuksen
varmistuminen: minän
vahvistuminen

Potentiaalinen
oppimiskokemus

Sisäistäminen

Kokeneempi henkilö

Arviointi
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Kuten jo aikaisemmin tässä luvussa todettiin, kasvattajalla on mahdollisuus
vaikuttaa kasvatettavan kokemuksiin ympäröivien olosuhteiden kautta.
Kasvattaja on vastuussa siitä ympäristöstä, joka on vuorovaikutuksessa
kasvatettavan tarpeisiin ja kykyihin. Deweyn (mt., 44-45) mukaan perinteisen
kasvatusnäkemyksen ongelma oli se, että opettajat eivät ymmärtäneet oppilaan
henkilökohtaisen kapasiteetin merkitystä, vaan olettivat, että tietyt optimaaliset
olosuhteet takaisivat kaikille oppilaille samanlaiset kokemukset. Ne, joille
olosuhteet olivat suotuisat, saivat onnistuneita oppimiskokemuksia, ja muut
yrittivät selvitä parhaansa mukaan. Ei siis riitä, että tietyt materiaalit ja metodit
ovat toimineet joskus joidenkin yksilöiden kohdalla.

Jarvis käsittelee myös kokemuksen henkilökohtaista luonnetta. Samassa
sosiokulttuurillisessa tilanteessa olevat henkilöt tulkitsevat kokemuksensa eri
tavoin, eivätkä tulkintaerot johdu pelkästään siitä, että kyseisillä henkilöillä on
mahdollisesti erilaiset kokemukset samasta tilanteesta, vaan että he tuovat
tilanteeseen ainutlaatuisen kokonaisuuden aikaisempia kokemuksiaan. Dewey
(1951, 35) painotti, että kasvattajan ensisijainen vastuu on luoda sellaiset
olosuhteet oppimiselle, jotka voivat johtaa kasvuun ja ovat hyödyksi
kasvatettavalle. Jarvisin mukaan merkityksettömät kokemukset voivat
ainoastaan vahvistaa samansuuntaista toimintaa tulevaisuudessa, vaikka niitä
ei varsinaisesti voi pitää merkityksellisinä oppimiskokemuksina (Jarvis 1987b,
166-168).

Kaikki kokemukset eivät ole Deweyn mielestä tasavertaisesti kasvatuksellisia,
vaikka hän kirjoittaa, että aito kasvatus toteutuu kokemusten kautta.
Kokemukset, jotka häiritsevät ja vääristävät uusien kokemusten
muodostumista, ovat epäkasvattavia. Jokaisen kokemuksen tulisi valmistaa
henkilöä laadultaan yhä syvällisempiin ja arvokkaampiin kokemuksiin. Siinä
on koko jatkuvuuden periaatteen idea. On harhaanjohtavaa ajatella, että tietty
määrä matematiikkaa, maantietoa ja musiikkia (joita opiskellaan tulevaisuuden
hyötynäkökulmasta) takaisi automaattisesti oppiaineiden oikean ja tehokkaan
käytön, varsinkaan muissa kuin niissä olosuhteissa, joissa niitä on opiskeltu.
(Mt.,13, 47.)

Amerikkalaisessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin haastattelemalla aikuisten
merkittäviä oppimiskokemuksia, saatiin seuraavanlainen tulos: jotta kokemus
olisi merkityksellinen oppimisen kannalta, täytyy siihen sisältyä reflektiota.
Reflektiolla tarkoitetaan tässä kokemuksen tietoista tutkistelua. Koska
reflektioprosessi on henkilö- ja yksilökohtainen, myös kokemukselle annettava
merkitys on luonteeltaan subjektiivinen ja sen antama tieto synteesi
aikaisemmista tiedoista ja tulkitusta nykyhetken kokemuksesta. (Jarvis 1987b,
168-169; Merriam & Clark 1993, 136.)

Kokemus on merkittävä oppimisen kannalta, jos sitä arvioidaan
subjektiivisesti, mutta lisäksi kokemuksen tulee myös vaikuttaa kokijan
taitojen tai näkökulmien laajenemiseen tai transformaatioon. Tutkittaessa
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merkittäviä oppimiskokemuksia huomattiin, että ne olivat yhteydessä joko
henkilön kykyjen ja taitojen laajentumiseen (esim. tietokoneen käytön
oppiminen tai sosiaalinen kasvu) tai sitten persoonallisuuden kehittymiseen
(esim. itsenäistyminen tai sitoutuminen). Oppimiskokemukset saattoivat
vaikuttaa myös koko henkilökohtaisen merkityssysteemin muuttumiseen
riippuen kokemuksen aiheuttamasta ymmärryksen laajentumisesta. Samaisessa
tutkimuksessa tärkeät oppimiskokemukset eivät olleet läheskään aina olleet
helppoja ja miellyttäviä. Päinvastoin monet niistä olivat jopa tuskallisia.
Kaikista nopeimmin henkilön merkitysrakennetta muuttaneet kokemukset
olivat olleet vaikeita ja jopa traagisia tilanteita, kuten esimerkiksi rakkaan
ihmisen kuolema. Jotkut voimakkaasti negatiiviset kokemukset olivat saaneet
henkilön myös vetäytymään tai katkeroitumaan luoden näin esteen jatko-
oppimiselle. (Merriam & Clark 1993, 137-138.)

2.3 Kokemusten tulkinta

Ihmiset kertovat toisilleen ennemmin kokemuksistaan kuin käyttäytymisestään.
Toisaalta ihmiset kuvaavat toisten ihmisten käyttäytymistä eivätkä niinkään
heidän kokemuksiaan. Kerrotut kokemukset sisältävät toimintaa ja tunteita,
mutta myös toiminnan ja tunteiden reflektointia. Toisen ihmisen kokemuksen
täydellinen ymmärtäminen on mahdotonta, vaikka apuna olisi monia
johtolankoja ja vastaavia omia kokemuksia. Miten on sitten mahdollista ylittää
kokemuksen yksilöllisyyden asettamat rajoitukset? Mahdollisuudeksi jää
kokemuksellisten ilmaisujen tulkitseminen tulkitsijan omien kokemusten ja
itsetuntemuksen pohjalta. (Bruner 1986, 5-6.)

Ihmiset liittävät automaattisesti jokaiseen tilanteeseen omat vastaavanlaiset
kokemuksensa, kuten myös tulkitessaan toisten ihmisten kokemuksia. Ihmiset
yrittävät välittää kokemuksensa eri tavoin, esimerkiksi kirjoitetun kielen
avulla, mutta lopulta vain kokija voi antaa merkityksen omalle
kokemukselleen. Kokemus on silti joka tilanteessa tulkinnan kohde. Kokijat
muokkaavat tulkintojaan myös uudelleen ja niihin vaikuttavat odotukset,
asenteet ja tunteet. Kirjoittaminen on yksi apuväline tulkintaprosessissa, mutta
kokemuksen kanssa työskentely millä tahansa keinoin on hyödyksi tuleville
kokemuksille. Kokemuksen uudelleenrakentaminen onkin loppumaton
prosessi. Tapa, jolla ihmiset tulkitsevat kokemuksiaan, on läheisessä
yhteydessä siihen, miten he näkevät itsensä. Itsetunnon ja -luottamuksen
rakentuminen on samalla sekä seuraus että välttämättömyys kokemuksesta
oppimiselle. (Boud ym. 1993, 10-12,15.)

Muiden ihmisten kokemusten tulkintaa vaikeuttaa erityisesti kokemuksen
ilmaisun kielisidonnaisuus. Todellisuus, kokemus ja sen tulkinta eroavat kaikki
toisistaan. Joskus henkilö ei välttämättä ymmärrä omaa kokemustaan, sillä se
on joko mahdoton muuttaa kielelliseen muotoon, tai sitten häneltä puuttuvat
kerronnan keinot tai hänen sanastonsa on muuten puutteellinen. Yrittäessään
myöhemmin kuvata kokemustaan muille henkilö tajuaa, että kieli ei riitä täysin
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kuvaamaan koettua. Kokemuksen, sen ilmaisun ja todellisuuden välissä olevan
kuilun takia kokemuksen ilmaisu tulisi nähdä liikkuvana, uudelleen
muovautuvana, moniulotteisena ja ympäristöstä ja ajasta vaikutuksia hakevana.
(Bruner 1986, 6-7.)

Myös ilmaisun keinot voivat muokata kokemusta. Tästä ovat esimerkkinä eri
aikakausien musiikilliset ja muut taiteelliset teokset, jotka intensiivisyydessään
ja kompleksiivisuudessaan edelleen rikastavat ja selventävät nykypäivän
kokemuksia. (Bruner 1986, 6.)

2.4 Muistamisen ja unohtamisen sosiaalinen rakenne

Kielen kautta välittyy kaikista voimakkaimmin oppimisen sosiaalinen ja
kulttuurinen konteksti. Joillekin kokemuksille on olemassa niitä kuvaavia
sanoja ja käsitteitä, toisille ei. Ei ole olemassa oppijaa, joka eläisi yksin ja
eristyksissä omassa ympäristössään. Sosiaalinen ympäristö ja kulttuuriset arvot
rajoittavat oppimista ja vaikuttavat myös kokemusten ilmaisukeinoihin. (Boud
ym. 1993, 13.)

Silti henkilökohtaisiin kokemuksiin luotetaan nykypäivänä, niin kuin ne
olisivat syntyneet täysin muista ihmisistä ja kokemuksista sekä materiaalisesta
maailmasta riippumattomina, henkilön oman sisäisen maailman ainutlaatuisina
tuotteina. Muistellessaan kokemuksiaan ihminen luulee pääsevänsä
kosketuksiin alkuperäisten, muotoilemattomien tunteidensa kanssa ja tulkitsee
niiden perusteella omaa toimintaansa sisäisinä muistikuvina. Millä ihminen
sitten voi perustella muistikuvansa oikeellisuuden, kun joku sattuu
kyseenalaistamaan hänen asiantuntemuksensa? (Shotter 1990, 121-122, 126.)

Sosiaalinen organisaatio antaa pysyvät raamit, joihin kaiken muistiaineksen
tulee sopia yksityiskohtineen. Nämä raamit vaikuttavat voimakkaasti muistojen
luonteeseen sekä tapaan muistaa. Ne mahdollistavat myös muistojen
oikeellisuuden perustelemisen. Ilman minkäänlaista järjestäytynyttä asetelmaa
kognitiivinen maailmamme olisi lähes kaoottinen ja hallitsematon. Muisti
toimii valikoivasti, ja valikoinnin periaatteet nousevat jokapäiväisen elämän
sosiaalisista aktiviteeteista. Muistelu on siksi tärkeä osa arkipäivää ja kehittyy
sitä mukaa, kun sitä harjoitetaan. Jos koetut tapahtumat eivät sovi yleisiin
sosiaalisen instituutin asettamiin kehyksiin, joihin henkilö on sosiaalistettu, ei
niitä myöskään muisteta. (Shotter 1990, 128-131.)

Jos kokemuksia ei pystytä käsittelemään millään sosiaalisesti järjellisellä
tavalla, ne jäävät vain erittelemättömäksi, ajelehtivaksi kokemusmassaksi.
Tästä massasta on vaikea saada myöhemmin irti mitään, mitä reflektoida tai
muistella. Varsinainen muisteluprosessi on vaikea määritellä tarkasti, mutta
useimmiten muistot liittyvät tiettyihin asenteisiin. Muisto on siis muodostunut
asenteesta, jonka oikeellisuutta se käsittelee omassa ajassaan. (Shotter 1990,
132-133.)
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Muiston ja sen merkityksen tulkinnan perusteeksi eivät riitä pelkät havainnot.
Henkilön täytyy myös ymmärtää aistiensa välittämä viesti. Merkityksen
tulkinta koostuu kokemuksen jälkiseurauksista. Ei kukaan laita tahallaan kättä
tulen liekkiin, jos hänellä on kokemus sen polttavuudesta. Vaikka uusissa
tilanteissa ei olekaan käytettävissä tietoa havaittujen olosuhteiden seurauksista,
voidaan niitä ennustaa reflektoimalla muistissa olevia, vastaavanlaisia
tilanteita. Merkitysten muodostaminen edellyttää siis olosuhteiden
havainnoinnin lisäksi aktiivista muistelua sosiaalisessa viitekehyksessä,
kokeneempien ihmisten neuvoja sekä arviointia, jossa havainnot ja muistot
yhdistyvät. (Dewey 1951, 79-80.)
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3 Opettaja ja koulukokemukset

3.1 Opettajiksi opiskelevien merkittävät koulukokemukset

Opettamaan oppiminen on jatkuva prosessi opettajien elämässä. Jo
lapsuudessa, koululaisen roolissa, tulevat opettajat sisäistävät tietyt odotukset
ja kulttuuriset normit opetukselle. Kahdentoista vuoden ajan he tarkkailevat
opettajia työssään. Käsitykset ja uskomukset opettajista, opettamisesta,
opetussuunnitelmasta ja oppimisesta muodostuvat jo hyvin varhain.
Persoonallisesti merkittävät oppimiskokemukset vaikuttavat opettajaopintonsa
aloittavien opiskelijoiden ennakkokäsityksiin, arvoihin, asenteisiin ja
roolimalleihin. Muistot toimivat viitekehyksenä ja suodattimena
opettajankoulutuksessa sisäistettäville asioille. Ajan kuluessa käsitykset ja
asenteet muokkaantuvat ja muuttuvat erilaisten kokemusten kautta, kun
opettajat kouluttautuvat, päätyvät lopulta ammattiinsa ja jatkavat ammatillista
kehittymistään läpi koko uransa ajan. (Carter 1994, 235; Silkelä 1996, 125-
126.)

Knowlesin (1992) mukaan opettajan rooli-identiteettiin ovat vaikuttamassa
muun muassa perhe- ja lapsuuden kokemukset, persoonallisuus,
sosialisaatiotaidot, omien opettajien antamat mallit ja persoonallisesti
merkittävät henkilöt. (Silkelä 1996, 127.) Kasvatuksen alalla on tutkittu
verrattain vähän sitä, miten opettajat ymmärtävät opetusprosessin, oppilaansa
ja opetussuunnitelman suhteessa omaan tietoonsa, ja mitä he todellisuudessa
oppivat opettamisesta koulutuksensa aikana. Mikä on se pohja, jolle
koulutuksen tarjoamat tiedot rakentuvat, ja miten kaikki eri yhteyksissä
omaksutut käsitykset sulautuvat yhteen kokonaiskäsitykseksi opettamisesta,
oppimisesta ja opettajan roolista? (Carter 1994, 235; Syrjälä, Estola, Mäkelä
& Kangas 1996, 137-138.)

Opettajan opettamaanoppimisprosessiin on päästy parhaiten käsiksi
selvittämällä opettajien henkilökohtaista historiaa esimerkiksi elämäkertojen
kautta. Moni kasvatustieteilijä on ottanut käyttöönsä muun muassa
historiantutkimukselle tyypillisen biografisen metodin. Tutkimusaineistoksi on
saatu tarinoita, joissa opettajat kertovat kokemuksistaan ja luovat samalla uusia
tarinoita opettaen niiden avulla sekä itseään että muita. Elämäkerrallisessa
näkökulmassa on keskeistä opettajan subjektiivinen tulkinta ammatillisista
elämänmuutoksistaan. Lähtökohtana on käsitys siitä, että aikaisemmat
elämänkokemukset ja tulevaisuuden odotukset vaikuttavat
tutkimushenkilöiden näkemyksiin. Opettajien kertomien tarinoiden ja erilaisten
narratiivien koontia ja käyttöä opettajankoulutuksessa perustellaankin sillä,
että ne voivat lisätä opettajien tietoisuutta itsestään ja kehittää näin kriittisen
reflektion taitoa. (Syrjälä ym. 1996, 137-138.)
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Jakaessaan kokemuksiaan opettajat muodostavat virtuaalisen maailman, jossa
he voivat aikaisempia kokemuksiaan hyödyntäen simuloida oman opetuksensa
mahdollisia tulevia vaikutuksia. Opettajien tulisi keskittyä omien
mielikuviensa ja luokkahuoneen todellisuuden sekä laajemman
kasvatuskäsitysten maailman väliseen vuorovaikutukseen eikä jäädä
henkilökohtaisten kokemustensa vangiksi. (Carter 1995, 326.) Richardson-
Koehlerin ja Fenstermacherin tutkimus osoitti, että kuudennen luokan
matematiikan opettajan uskomukset siitä, miten lapset oppivat lukemaan,
olivat vahvasti sidoksissa opettajan käsityksiin itsestään lukijana sekä
henkilökohtaiseen kokemukseen lukemaanoppimisesta. (Richardson 1990, 13.)

Opettamaanoppimista käsittelevä kasvatustieteellinen kirjallisuus tuo esiin
kysymyksen opetusharjoittelun vaikuttamasta muutoksesta ja korostaa sen
yhteydessä opettajan henkilökohtaisen historian ja koulutuksen aikana saatujen
kokemusten välistä suhdetta. Aihepiirin kirjallisuus johdattaa ajatukseen, jonka
mukaan opettaja opettaa sitä, mitä itse on. Tästä syystä tehokas muutos on
mahdollista vain individualistisen lähestymistavan kautta. (Richardson 1990,
13.)

Myös tutkittaessa opettajan käyttäytymistä erilaisissa arkipäivän tilanteissa
osoittautuu henkilökohtaisten kokemusten tuntemus hyödylliseksi. Kokemus
voidaan useimmiten käsitteellistää skeemoiksi, jotka vaikuttavat uuden
aineksen omaksumisessa ja tulkitsemisessa. Opettajan omaan kokemukseen
perustuvat skeemat vastaavat täydellisemmin esimerkiksi luokkatilanteessa
ilmenevää käyttäytymistä ja siihen liittyviä olosuhteita, tunteita ja
jälkiseurauksia, kuin esimerkiksi tilanteen ulkoisen observoinnin välittämä
tieto. Henkilökohtainen kokemus on lisäksi aina saatavilla toisin kuin
observointilanteet. (Gliessman 1991, 3-4.)

Clandinin (1986) opettajan ajatteluun kohdistuvan tutkimuksen tavoitteena oli
käsitteellistää opettajan kokemuksellinen, käytännöllinen tieto. Hänen
mukaansa opettajien kokemukselliselle tiedolle ei ole osattu antaa tarpeeksi
arvoa tutkimuksen kohteena. Opettaja on nähty ennemmin ulkopuolisen,
yleisesti tunnetun tiedon välittäjänä. Todennäköisempää hänestä on kuitenkin,
että opettaja käyttää aikaisempien kokemustensa antamaa tietoa hyödykseen
esimerkiksi spontaanissa opetustilanteessa, kuin että toimii irrallisena omasta
historiastaan. (Mt., 3-4.)

3.2 Koulumuistoja ja kokemuksia opettajista

Opettajia neuvotaan usein asettamaan kauaskantoisia tavoitteita
kasvatukselleen ja opetukselleen. Monesti opettajat jäävät kuitenkin ilman
palautetta tulevaisuuteen suunnattujen tavoitteidensa toteutumisesta.
Palautteen puute saattaa aiheuttaa turhautumista ammatissa ja tyrehdyttää
opettajana kasvun. Pahimmassa tapauksessa siitä voi seurata
loppuunpalaminen. Marks (1985) toteaa opettajamuistoja käsittelevän
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tutkimuksensa alussa, että systemaattiselle, yleisen aikuispopulaation
koulumuistojen dokumentaatiolle ja analyysille on selvä tarve. Sitä kautta
opettajat voivat saada palautetta niin työssään onnistumisesta kuin myös
käytännön epäkohdista. (Mt., 2-3.)

Marksin tutkimuksessa pyydettiin tutkimushenkilöitä listaamaan parhaimman
ja huonoimman opettajan viisi tärkeintä ominaisuutta. Mainitut ominaisuudet
jaettiin opettajan persoonan ja opetuskäyttäytymisen kuvauksiin.
Persoonakohtaisten attribuuttien määrä oli merkittävin kahdesta edellä
mainitusta ryhmästä. Opettajan persoonaan kohdistuvista maininnoista suurin
osa liittyi opettajan temperamenttiin. Toimeentulo oppilaiden kanssa oli myös
merkittävä teema, kun taas ulkoinen olemus oli harvemmin mainittu
ominaisuus. Opetuskäyttätymisen kohdalla tärkeimpänä ominaisuutena
pidettiin opetusmetodeja ja vähemmän tärkeänä oppiaineen tuntemusta.
Verrattaessa tutkimustuloksia 50 vuotta aikaisemmin suoritettuun
vastaavanlaiseen kyselyyn todettiin opettajamuistojen luonteen pysyneen hyvin
samanlaisena. Molemmat tutkimukset tehtiin Yhdysvalloissa. (Marks 1985, 5-
6.)

Simosen (1995) vetämässä body-projektissa suomalaiset naiset kokoontuivat
vuoden ajan yhteen jakamaan kokemuksiaan ja naiseuteen liittyviä muistojaan.
Elämäkerran kirjoittamisen sijaan käytettiin muistelutyöksi kutsuttua
tutkimusmenetelmää. Sen avulla muistoille voidaan antaa uusia merkityksiä ja
niihin voidaan palata uudelleen joko toisesta näkökulmasta tai asettamalla
muistot kokonaan uuteen kontekstiin. Muistelutyön kehässä menneisyys
limittyy nykyisyyteen. Liikkeelle lähdetään kokemuksellisuudesta ja
yksityiskohtaisista muistoista, mutta näkökulma voi kuitenkin laajeta
yleisempään havaintoon, kun sitä työstetään yhdessä ryhmän kanssa. (Eskola
& Suoranta 1998, 136-137.)

Eräs Simosen naistutkimuksen aihepiiri oli koulu, joka tuli naisten muistoissa
esiin kurin ja järjestyksen instituutiona. Ystävyyssuhteita ei muistettu ja
mukavat opettajat olivat harvassa. Koulu nähtiin laitoksena, joka organisoi
ruumiita ei vain älyn ja tietämisen, vaan myös urheilun ja muun suorittamisen
mielessä. Opettajia pidettiin vanhempien ohella keskeisinä vaikuttajina
sosialisaatiohistorioissa. Koululaitoksen kokonaisvaltainen vaikutus nuoren
tytön elämään tuotiin esiin, ja erityisesti liikuntamuistot ja kouluruokailu olivat
seikkoja, jotka muovasivat naisten ruumiin kuvaa. (Simonen 1995, 71-75.)

Uusikylä (1996, 229, 234) tutki luovaksi lahjakkuudeksi kehittymistä keräten
aineiston 148:lta taiteiden, tieteiden ja urheilun alaa edustavalta suomalaiselta.
Tutkimuksen ensimmäisenä pääongelmana haluttiin selvittää, miten
ympäristötekijät, kuten kodit, vanhemmat, koulut ja työpaikat ovat edistäneet
tai tukahduttaneet lahjakkuuden kehitystä. Haastateltavia pyydettiin
kertomaan, miten koulu oli vaikuttanut heidän lahjakkuutensa kehittymiseen,
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ja myönteisen arvion antoi vastaajista 24 %, neutraalin tai ristiriitaisen 64% ja
kielteisen 21%.

Muusikot arvioivat ylivoimaisesti useimmin koulun vaikutuksia myönteisesti,
kun taas keksijät, kuvataiteilijat, kirjailijat, näyttelijät ja urheilijat uskoivat
vähiten koulun edistäneen lahjakkuuttaan. Tutkimuksen mukaan nimenomaan
luova lahjakkuus jäi koulussa ilman tukea. Esimerkiksi kaikki taiteilijaryhmät
katsoivat, että koulu oli heidän lahjakkuutensa kannalta yhdentekevä tai
kielteinen paikka. Keksijät taas kertoivat, että koulussa ei koskaan ihmetelty
mitään, eikä asioita saanut kyseenalaistaa. Joku kirjailija kertoi, että opettajat
yrittivät nujertaa hänet huonoilla numeroilla, koska hän kyseli ja oli opettajien
kanssa eri mieltä. (Uusikylä 1996, 234-235.)

3.3 Opettaja merkittävänä henkilönä

Vanhemmat ovat ensisijaisesti merkityksellisiä henkilöitä lapsen elämässä,
mutta seuraavalla sijalla ovat useimmiten kaverit ja opettaja. Kehitysvaiheesta
riippuen näiden henkilöiden tärkeysjärjestys vaihtelee. Peruskoulun
kolmasluokkalaisille tärkeimpiä ovat vanhemmat ja opettaja, kun taas
kuudesluokkalaisilla vanhempien tilalle tulevat toverit, mutta opettaja pysyy
heille edelleen hyvin tärkeänä henkilönä. (Korpinen 1993, 14.)

Galbon ja Demetruliasin (1996) kuvailevan tutkimuksen tarkoituksena oli
selvittää yliopistoopiskelijoille merkittävien aikuisten ominaispiirteitä, ja
opiskelijoita pyydettiin muistelemaan ala-asteaikaisia tärkeitä aikuisia. Ilman
sukulaissuhdetta olevilla merkittävillä henkilöillä oli tutkimuksen mukaan ollut
suuri vaikutus koko opiskelijan elämänkaareen. Useimmin mainittu
merkityksellinen persoona oli opettaja. Varsinkin epäedullisista lähtökohdista
tulevalle alisuoriutujalle, kuten esimerkiksi potentiaaliselle koulunkäynnin
keskeyttäjälle, opettajan läsnäolo oli saattanut merkitä suunnan muutosta.
Samoin oppilaalle, joka oli akateemisesti tai urheilullisesti lahjakas, oli
opettaja ollut monesti erittäin tärkeä ihmissuhde. (Mt., 403, 418; Galbo 1989,
551.)

Jotta opettajan ja oppilaan välinen suhde kehittyisi merkitykselliseksi, täytyy
sen olla henkilökohtainen ja molempia osapuolia tyydyttävä. Keskinäisen
kommunikaation tulee olla syvällisempää, kuin mitä se on yleensä
opetustilanteessa. Oppilaat, ja etenkin jo murrosikäiset koululaiset, toivovat
opettajan kohtelevan heitä tasavertaisina itsensä kanssa. Opettajalta odotetaan
myös kiinnostusta oppilaisiinsa henkilökohtaisella tasolla ja tuttavallista
vuorovaikutusta sekä ymmärtämystä. Merkityksellisellä opettajalla on
mahdollisuus vaikuttaa niin oppilaan itsetunnon kehittymisessä kuin älyllisessä
ja sosiaalisessakin kasvamisessa. (Galbo 1989, 549-552.)

Lapsen on helpompi kokea opettaja itselleen tärkeäksi, jos opettajan arvot,
asenteet ja uskomukset sekä lapsesta tehdyt havainnot ovat samankaltaisia kuin
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lapsen vanhemmilla. Oppilas sisäistää opettajan kuvan itsestään osaksi
minäkäsitystään. Tämän takia opettajan on tärkeää tiedostaa oma
vaikutusvaltansa voidakseen toimia parhaalla mahdollisella tavalla oppilaalle
merkityksellisen ihmisen roolissa. (Korpinen 1993, 14.)

3.4 Opettajan ja oppilaan välinen suhde

Kasvatustieteen alalla on tutkittu paljon opettajan ja oppilaan välistä
vuorovaikutusta. Mitkä eri seikat vaikuttavat opettajan suhtautumisessa
oppilaaseen ja päinvastoin? Opettajan asenteita muokkaavat tutkimusten
mukaan etenkin oppilaan sosiaalinen luokka, kansallisuus ja sukupuoli.
Todellisuudessa opettajan käyttäytymiseen luokassa näyttävät vaikuttavan
sellaisetkin asiat kuin oppilaan pärjääminen ja saavutukset, persoonallisuus,
fyysinen olemus, istuinpaikka, käsiala ja puhetyyli. Näiden ominaisuuksien on
todettu vaikuttavan esimerkiksi opettajan odotuksiin oppilasta kohtaan.
(Brophy & Good 1974.)

Jokainen oppilas on erilainen, ja nämä yksilölliset eroavaisuudet saavat myös
opettajan suhtautumaan oppilaisiinsa eri tavoin. Opettajat suosivat  helpommin
ystävällisiä ja oppimisesta motivoituneita oppilaita kuin laiskoja ja rauhattomia
häiritsijöitä. Monesti opettajan suhtautuminen riippuu hänen henkilökohtaisista
tarpeistaan ja arvoistaan. Kaikille oppilaille ei tule kuitenkaan asettaa
samanlaisia tai yhtä korkeita odotuksia, sillä tasa-arvoisuus ei merkitse
yksilöllisyyden hylkäämistä. Sen sijaan opettajan tulisi huolehtia, että kaikki
oppilaat saavuttavat tietyn perustason, sekä antaa palautetta oppimisesta
kohtuudella ja oikeudenmukaisesti. Opettajan asenteen tulisi olla sellainen, että
oppilaat pitävät oppimisesta, ja että he ovat persoonia eivätkä joukkoja ja
stereotypioita. (Brophy & Good 1974, 130, 271, 342-347.)

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus tulee parhaiten esiin
opetustilanteessa. Bjerstedtin mallin mukaan (ks. Gröhn 1979, 6-7) interaktio
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Valmistautumisvaihe sisältää opettajan ja
oppilaan ominaisuudet ja aikaisemmat kokemukset, prosessivaiheessa opettaja
ja oppilas käyttäytyvät itselleen tyypillisillä tavoilla vuorovaikutuksessa, ja
tulosvaihe sisältää erilaiset interaktiovaikutukset, kuten mahdolliset muutokset
opettajan ja oppilaan toiminnassa.

Gröhn (1979) tutki opettajien ongelmallisina kokemia koulutilanteita ja selvitti
muun muassa syitä opettajan toiminnalle näissä tilanteissa. Ongelmatilanteen
ratkaisemiseksi ovat Gröhnin mukaan vaikuttamassa opettajan persoonallisuus,
koulutus ja aikaisemmat kokemukset. Lisäksi opettajan toimintaan ovat
vaikuttamassa koulun materiaalinen ympäristö, opetukselle asetetut yleiset
tavoitteet, muu opettajakunta, lasten vanhemmat sekä tietysti itse oppilas.
Gröhn toteaa, että ongelmatilanteissa opettajat toimivat tavallisesti
tiedostamattomasti  käyttäytyen samalla tavalla kuin aikaisemmissa vastaavissa
tilanteissa, henkilökohtaisten kokemustensa pohjalta. (Mt., 7, 11.)
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Opettaja luo toiminnallaan luokkaan ilmapiirin, jolla on tärkeä merkitys
oppilaan minäkäsityksen kehitykselle. Parhaiten oppilaan itseluottamusta
edistää tutkimusten mukaan luokkailmapiiri, jossa oppilaita huomioidaan
yksilöinä ja heidän mielipiteitään kunnioitetaan ja jossa opettaja on innostava
ja rohkaiseva. Beane ja Lipka (1984) käsittelevät kahta erilaista koululuokan
vuorovaikutusilmapiiriä: valvovaa ja humaania. Valvovalle ilmapiirille he
määrittelevät ominaiseksi muun muassa sääntöjen ylläpidon,
opettajajohtoisuuden, autoritaarisuuden, rangaistukset, persoonattomuuden ja
oppilaiden luokittelun. Humaaniin ilmapiiriin kuuluvat vastaavasti
demokraattisuus, henkilökohtaisuus, yksilön arvostus, joustavuus ja
päätöksentekoon osallistuminen. (Korpinen 1993, 16.)

Myös rankaisijana opettaja voi toimia joko autoritaarisesti tai demokraattisesti.
Luokan henkeen vaikuttavia seikkoja ovat opettajan ja oppilaiden käsitykset
koulurangaistuksista sekä itse käytetyt rangaistukset. Edellisiä tärkeämpi
kriteeri luokan hengen laadulle on kuitenkin oppilaiden asennoituminen
yleensä kouluelämään. Luokan henki tai ilmapiiri on vaikeasti määriteltävä
käsite, koska se ilmenee monitahoisena, tunteenomaisena, ajassa muuttuvana
elementtinä. Luokkahenkeä voisi myös verrata opettajan ja oppilaiden
muodostaman sosiaalisen ryhmän vuorovaikutuksen laatuun. (Sipinen 1969,
11, 15.)

Oppilaskeskeisessä, demokraattista järjestystä noudattavassa opetuksessa
ilmenee seuraavanlaisia piirteitä: säännöt ja niiden laatiminen, sisäisen tai
ulkoisen kontrollin tavoite, opettajan ja oppilaan tasavertaisuus, oppilaan
arvokkuuden vaaliminen sekä konfliktit ja niiden ratkaiseminen.
Demokraattisessa luokassa säännöt laaditaan yhdessä ja ne ovat
oikeudenmukaisuuden perusta; ulkoisesta valvonnasta siirrytään sisäiseen
kontrolliin; loukkaavia ja nolaavia rangaistuksia vältetään, kuten myös
uhkailua ja pakon käyttöä; konfliktitilanteissa käytetään avointa
kommunikaatiota; opettaja ei myöskään korosta omaa statustaan, vaan tukee
oppilaiden auktoriteettikäsitysten kehittymistä. Edellä luetellut osa-alueet
tulevat usein esiin myös koulumuistojen yhteydessä olennaisina
kouluviihtyvyyden edistäjinä. (Horppu 1993, 43-51.)
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4  Kaksi aikaisempaa tutkimusta

Tässä luvussa kuvaan melko seikkaperäisesti kahta tutkimusta, joista
ensimmäinen on ruotsalaisen Pérez Prieton Skola och erfarenhet: elevernas
perspektiv (1992) ja toinen amerikkalaisen Johnson Rothenbergin Memories of
schooling (1994). Näiden tutkimusten asetelmat liittyvät olennaisesti omaan
tutkimusaiheeseeni ja käytän niiden antamaa tietoa hyväksi erityisesti tulosteni
analysoinnissa. Selvitän tutkimusten menetelmäpuolta ja tuloksia tarkemmin
vasta seuraavan luvun yhteydessä.

4.1 Koulu ja kokemukset ruotsalaisten oppilaiden perspektiivistä

4.1.1 Taustaa ja tutkimusstrategiaan vaikuttaneita syitä

Upsalan yliopistossa suoritetun pitkittäistutkimuksen tavoitteena oli seurata
erään oppilasjoukon matkaa läpi virallisen kasvatusorganisaation kohti
työelämää ja selvittää oppilaiden kokemuksia kuljetun reitin varrelta.
Tarkoituksena oli siis kuvata, mitä koulunkäynti merkitsee oppilaan
perspektiivistä katsottuna. Tutkimuksen ensimmäiseen, kvantitatiiviseen osaan
valittiin suuri otos keskikokoisen ruotsalaisen kaupungin oppilaista.
Analyysissä otettiin muuttujiksi henkilöiden sosiaaliluokka ja asema
yhteiskunnassa suhteessa koulumenestykseen, suuntautuminen jatko-
opinnoissa ja yleinen suhtautuminen kouluun niin kouluvuosien aikana kuin
myöhemmin koulun loputtua. Tutkimuksen toisessa, kvalitatiivisessa vaiheessa
haastateltiin pienempää oppilasjoukkoa heidän koulumuistoistaan ja niistä
merkittävyyksistä, mitä henkilöt itse antoivat menneille koulukokemuksilleen.
Kaikki haastateltavat olivat päättäneet peruskoulunsa jo kymmenen vuotta
aikaisemmin. (Mt., 121.)

Pérez Prieton mielestä se, mitä oppilaan ja koulun välillä todellisuudessa
tapahtui, ei ollut tärkein kysymys. Hän korosti alusta lähtien olevansa
kiinnostunut siitä, miten kuvattu tilanne koulussa oli vaikuttanut oppilaaseen.
Tarkoituksena ei ollut siis niinkään jäljittää täydellistä ja autenttista prosessia
vaan ne jäljet, joita prosessi oli jättänyt oppilaaseen.

Tutkimusaiheen retrospektiivinen luonne merkitsi, että oppilaiden kertomukset
kouluajastaan olivat uudelleen muotoutuneita oppilaan myöhempien
kokemusten vaikutuksesta eivätkä siis pelkästään puhtaasti menneitä
koulukokemuksia. Toisaalta koulukokemukset ovat olleet pohjana myös
myöhempien kokemusten synnylle. Tämä seikka ei ollut tutkijoiden mielestä
kuitenkaan ongelma vaan pikemminkin toi uuden ulottuvuuden tutkimukseen:
kokemukset voivat vahvistaa tai muuttaa toisiaan, ne avaavat ja sulkevat
valintamahdollisuuksia ja johtavat eteenpäin erilaisiin elämäntilanteisiin.
Oppilaiden raportoimat yksilölliset koulukokemukset haluttiin myös suhteuttaa
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kollektiiviseen, kulttuurilliseen kontekstiin. Sen vuoksi aineiston analyysissä
keskityttiin pääasiassa yhteisten elementtien ja niiden välisten suhteiden
etsimiseen. (Mt., 26.)

4.1.2 Koulukokemusten luonne ja merkitys

Tutkimusaineistonsa perusteella Pérez Prieto toteaa, että tärkeimmällä sijalla
koulumuistoissa olivat konkreettiset tilanteet ja niissä esiintyvät yksilöt eli
luokkatoverit ja opettajat. Tästä syystä hän päättelee, että koulun
opetussuunnitelmalla, työtavoilla tai välittämillä tiedoilla ei ole ollut yhtä
suurta merkitystä tutkimukseen osallistuneille oppilaille. Kertomukset eivät ole
niinkään tuoneet esiin sitä, minkälainen opettajan pitäisi olla, vaan
minkälainen opettaja muistetaan ja miksi. Muistojen lokeroon ei ole yleensä
jäänyt kuvaa opettajasta, joka ”osasi aineensa”, vaan ennemminkin se maikka,
joka ”haisi aina tosi oudolle”.

Tutkimusasetelman joistakin rajoitteista ruotsalainen tutkija ottaa esille muun
muassa kokemukset, joista vaiettiin. Nämä ”puhutut hiljaisuudet” saattavat
näkyä esimerkiksi kertomuksissa koulukiusaamisesta: mikä oli kertojan oma
asema kiusaustilanteessa, kun harva haastateltava myönsi toimineensa itse
kiusaajana? Toisaalta mainitsemattomatkin asiat olivat sinänsä merkittävää
tutkimusaineistoa. Haastattelemalla kerätylle aineistolle tyypillinen ongelma
on myös se, että vastausten todenmukaisuutta tai omakohtaisuuden tasoa on
vaikea arvioida. Tutkija ei siis voinut sanoa, perustuivatko jotkut mainituista
kokemuksista Ruotsin yleisessä koulukeskustelussa esiintyviin käsityksiin.
Yksi apu tämän piirteen vähentämiseksi oli pyrkiä saamaan haastattelussa esiin
mahdollisimman yksityiskohtaisia kuvauksia konkreettisista tapauksista ja
henkilöistä.

Koulukokemukset on mahdollista nähdä hyvin merkittävänä taustatekijänä niin
jatko-opiskeluissa kuin ammatinhankinnassakin. Koulukokemukset ja niiden
moninaiset, persoonakohtaiset tulkintatavat muodostavat  merkittävän lähteen
myöhempien vaatimusten, odotusten, torjuntojen, sympatioiden jne. synnylle.
Kokemukset tulevat vaikuttamaan siihen, miten entiset oppilaat suhtautuvat
jatkossa kouluun ja kasvatukseen, joko oman kouluttautumisen tai lastensa
koulun myötä. Kerrottujen kokemusten kautta ruotsalainen
koulukokemustutkimus on voinut osittain selvittää, mikä on ollut koulun
todellinen merkitys erilaisiin ryhmiin kuuluville oppilaille. (Mt., 88-94, 131).
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4.2  Hyvät ja huonot koulumuistot amerikkalaisten
opettajaopiskelijoiden näkökulmasta

4.2.1 Tutkimusorientaatio

Amerikkalaisessa tutkimuksessa yhteensä 410 opettajaksi opiskelevaa tai vasta
valmistunutta opettajaa sai tehtäväkseen kirjoittaa kuvailevan esseen aiheesta
Paras ja huonoin koulumuistoni. Tutkimuksen päämääränä oli saada
käyttökelpoista tietoa koulukokemuksista opettajankoulutuksen ja
jatkotutkimuksen tarpeisiin. Tutkimus toimi siis alustavana kartoituksena
aiheelle, mitä koulumuistoista voitiin oppia. Kipinän aiheelleen tutkija sai
toimiessaan psyykkisesti häiriintyneiden aikuisopiskelijoiden parissa, joilla oli
lisäksi vaikeita muistoja ja kokemuksia kouluajoiltaan. Tutkijan huomio
kiinnittyi silloin muistojen voimakkuutteen ja niiden  merkitykseen haasteina
opiskelijoille. Myös opettajankouluttajana toimiessaan tutkija oli törmännyt
usein koulumuistojen huomattavan suureen vaikutukseen opettajaksi
kehittymisen prosessissa. (Mt., 369-370)

4.2.2 Kokemukset ja uskomukset

Johnson Rothenbergin tutkimuksen lähtökohdaksi voi asettaa oletuksen, että
jokaisella on mahdollisuus oppia kokemuksistaan. Opetuksen kannalta tämä
merkitsee hänestä kaikkein arvokkaimman aineksen säilyttämistä ja lisäämistä
ja vastaavasti opettamiselle haitallisten seikkojen karsimista.
Konstruktivistisesta näkökulmasta edellinen tarkoittaa elämän aikana
muodostuneiden uskomusten muuttamista ja parantamista sekä opettajan
jatkuvaa omaa oppimisprosessia suhteessa opetettavaan luokkaan ja opetuksen
sisältöön. Muistot vastaavat jonkinlaista henkilökohtaista totuutta, jonka
varaan myös uskomukset rakentuvat.

Lortie (1975) käsittelee sosiologisessa opettajan tutkimuksessaan kokemusten
erityisasemaa ja niiden rajoittamattomia vaikutuksia. Se, mitä oppilaat
kouluaikanaan oppivat opettamisesta, on enemmänkin intuitiivista ja
imitatiivista, kuin eksplisiittistä tai analyyttista. Käsitykset opetuksesta
perustuvat siis yksilöllisiin persoonallisuuksiin pedagogisten periaatteiden
sijaan. Muistoista pidetään yleensä tiukasti kiinni, eikä niitä useinkaan
kyseenalaisteta tai analysoida tarkemmin, ennen kuin ne tuodaan joskus
päivänvaloon. Koulumuistot muodostavat perustan myös uskomuksille hyvästä
opetuksesta. (Johnson Rothenberg 1994, 371-372.)

Amerikkalainen koulumuistotutkimus lähti liikkeelle toiveesta, että
opiskelijoiden kokemuksilla olisi käyttöä tulevaisuuden
opettajankoulutuksessa, ja niinpä tuloksia käsiteltiin tästä näkökulmasta.
Monet kirjoitelmissa mainitut tilanteet olivat tarkkoja kuvauksia opettajan
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hyvästä tai huonosta toiminnasta luokassa. Tutkija esittääkin
jatkotoimenpiteeksi muistojen systemaattisen käsittelyn niin, että
kertomuksista poimitaan jokainen opettajan pedagogiseen toimintaan liittyvä
maininta, joko hyväksi tai huonoksi opetuksen malliksi.

Johnson Rothenbergin tutkimuksella oli itsessään jo vaikutusta tuleviin
opettajiin, mikä tuli esiin opiskelijoiden raporteista tutkimuksen päätyttyä.
Koulukokemusten muistelemisen vaikutus oppimiseen on merkittävä tulos
tutkimuksen sisällä. Menneisyyden pohdinta ei johda ainoastaan
lisääntyneeseen introspektioon ja reflektioon, vaan auttaa myös liittämään
uuden opittavan materiaalin vanhoihin kokemuksiin. (Mt., 376-378.)
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5  Tutkimuksen vaiheita

5.1  Tutkimusasetelma

5.1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja ongelmat

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, minkälaisia positiivisia ja negatiivisia
koulumuistoja on opettajankoulutuslaitoksen ensimmäisen vuoden
opiskelijoiden mielessä ja mitä mahdollisia yhdistäviä teemoja niistä on
löydettävissä. Tutkimusongelmani ovat tarkemmin seuraavat:

1. Minkälaisia muistoja koulusta tulee ensimmäisenä mieleen?

2. Miten opettajan merkitys ja vaikutus ilmenee kirjoitetuissa muistelmissa?

3. Minkälaisen kuvan kirjoitetut muistot antavat koulusta?

4. Onko tutkimusaineiston perusteella havaittavissa, miten mainitut
koulukokemukset ovat  vaikuttaneet myöhemmin opiskelijoiden elämässä?

5.2  Tutkimusprosessi

5.2.1 Tutkimusjoukon valinta ja aineiston keruu

Käsittelen tässä kappaleessa limittäin tutkimushenkilöiden valintaa sekä
tutkimusaineiston keräämistä, sillä nämä prosessit olivat käytännössä
päällekkäisiä.

Ennen tutkimuksen suorittamista oli valittava paras tutkimusjoukko monen
hyvän vaihtoehdon joukosta. Halusin rajata kohderyhmän jo alun perin
koskemaan peruskoulun käyneitä oppilaita, jotta muistoille saataisiin sopiva,
yhtenäinen etäisyys. Tarkoitukseni oli myös etsiä vastausta kysymykseen,
miksi juuri tietyt kokemukset olivat säilyneet oppilaiden mielessä eli mikä teki
niistä merkittäviä.

Varteenotettavia vaihtoehtoja tutkimuksen kohteeksi olisivat olleet muun
muassa mahdollisimman eri ikäisten oppilaiden koulumuistot, mikä olisi
tarjonnut tietoa pitemmältä aikaväliltä ja myös laajempaa historiallista
perspektiiviä. Tutkimuksen tarkoitus ei ollut kuitenkaan syventyä
koululaitoksen ja opettajan roolin muutoksiin, vaikka kiinnostukseni kohteena
olivatkin koulukokemusten mahdolliset vaikutukset myöhemmin elämässä.
Toisaalta arvokasta tietoa tietyltä aikakaudelta olisi saanut valitsemalla
näytteen ihmisistä, jotka aloittivat koulunsa samana vuonna, esimerkiksi
ensimmäiset peruskoulun käyneet oppilaat. Tässäkin vaihtoehdossa
ongelmaksi olisi muodostunut tutkimushenkilöiden etsiminen. Helpompi tapa



25

olisi silloin ollut valita tutkimusjoukko esimerkiksi samalta luokalta, jolloin
etuna olisi ollut myös kokemusten ja muistojen henkilökohtaisen luonteen
esiintuleminen. Vaikka luokan kaikilla oppilailla olisikin ollut omakohtaiset
muistot kouluajasta, olisi haitaksi voinut muodostua liiallinen tapauskohtaisuus
suhteessa nimenomaisen koulun henkeen tai yksittäiseen opettajaan.

Koska tutkimushenkilöjoukko oli alkuvaiheessa vielä epämääräinen, päätin
suorittaa esikyselyn, jonka avulla selviäisi, minkälaista aineistoa yleensä oli
saatavilla koulumuistoista. Tutkimusseminaarini vetäjän ehdotuksesta otin
esikyselyn kohteeksi opettajankoulutuslaitoksen ensimmäisen vuoden
opiskelijat, jotka sattuivat samaan aikaan käymään kyseisen professorin
luennoilla. Käytännössä kysely toteutettiin siten, että luentonsa alussa
professori antoi kaikille opiskelijoille kirjoitustehtävän, jossa heitä pyydettiin
kertomaan parhaimmasta ja huonoimmasta koulukokemuksestaan. Kymmenen
minuutin kirjoittamisen jälkeen kaikki 101 opiskelijaa palauttivat paperinsa
luennoitsijalle, joka taas toimitti tutkimusaineiston minulle. Esikysely täytti
tehtävänsä hyvin, sillä palautus oli 100-prosenttinen ja lisäksi opiskelijoiden
vastaukset vaikuttivat erittäin mielenkiintoisilta ja tarkoituksen mukaisilta.

Tarkoitukseni oli jatkaa muistoihin porautumista syvähaastattelun avulla,
mutta yhden testihaastattelun perusteella ei ilmennyt ratkaisevasti uutta ja
syventävää tietoa. Pikemminkin haastattelu vahvisti esikyselyn kautta saamiani
tuloksia, sillä haastattelemani henkilön vastaukset olivat hyvin persoona- ja
tapauskohtaisia, mutta samalla niistä löytyi yhteisiä nimittäjiä kyselystä käsiini
saamien muistelmien kanssa. Syvähaastattelun etu olisi tietysti ollut se, että sen
avulla olisin mahdollisesti saanut yksityiskohtaisempaa tietoa yksittäisestä
kokemuksesta. Haastattelussa olisi ollut myös mahdollisuus tarkentaa
haastateltavan antamia tietoja sekä auttaa häntä lisäkysymyksin pääsemään
lähemmäs aitoja kokemuksiaan. Silloin pohdittavaksi olisi tietysti jäänyt
tutkijan roolin vaikutus.

Jo tutkimusprosessin alkuvaiheissa, ennen kuin olin edes rajannut tarkasti
tutkimusaihettani, löysin artikkelin, Memories of Schooling, Teaching &
Teacher Education -julkaisusta (Johnson Rothenberg, J. 1994). Kirjoituksessa
raportoitiin tutkimusta, joka koski opettajaopiskelijoiden koulumuistoja.
Amerikkalaisen tutkimuksen tarkoituksena oli toimia alkuselvityksenä
laajempaan kysymykseen, mitä koulumuistoista voitiin oppia.
Tutkimustuloksia haluttiin hyödyntää erityisesti opettajankoulutuksessa, mutta
jo tutkimuksen jälkeen opiskelijat raportoivat löytäneensä uudenlaisen
näkökulman omaan opiskelutilanteeseensa jouduttuaan kirjoittamaan omista
koulumuistoistaan. Tutkimukseen osallistuminen oli ollut heille arvokas
oppimiskokemus jo sinänsä.

 Luettuani amerikkalaisen muistotutkimuksen raportin pidin opettajaksi
opiskelevia loistavana tutkimusjoukkona, sillä taka-ajatuksenani oli saada
opiskelijoissa aikaan samansuuntainen vaikutus kuin edellä viitatussa
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tutkimuksessa. Kyselyni vaikutuksia on mahdoton tarkastella jäljestä päin, sillä
opiskelijat jättivät vastauksensa anonyymeinä. Esikyselyn avulla keräämistäni
koulumuistoista tuli kuitenkin tutkimuksen varsinainen aineisto.

5.2.2 Tutkimusaineisto

Kysely suoritettiin opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille syksyllä 1997, ja
alun perin pyrin esitutkimuskyselyllä selvittämään, pystyivätkö
tutkimushenkilöt palauttamaan lyhyessä ajassa mieliin koko kouluaikansa ja
valitsemaan muistoistaan parhaimman ja huonoimman, sekä vielä
kirjoittamaan niistä ymmärrettävästi, mutta tarpeeksi yksityiskohtaisesti ja
kuvailevasti. Minua kiinnosti myös se, kuinka persoonakohtaisia muistetut
kokemukset olivat, vai löytyikö niistä yhteneväisyyksiä. Kirjoitustehtävän
paras - huonoin-dikotomian valitsin edellä viittaamani tutkimuksen mallista
(Johnson Rothenberg 1994, 372) helpottamaan tutkimusjoukkoa muistojen
kentän laajentamiseen sekä niin negatiivisen kuin positiivisenkin näkökulman
esillesaamiseksi. En rajannut tehtävänannossa koulu-käsitettä mihinkään
tiettyyn ikäkauteen tai luokkatasoon, vaan pyysin opiskelijoita muistelemaan
kokemuksiaan lastentarhan ajoista nykypäivään.

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden taustamuuttujista kysyttiin iän ja
sukupuolen sekä koulutuslinjan lisäksi aikaisemmasta mahdollisesta
koulutuksesta sekä opettajakokemuksesta. Vastaajista suurin osa oli juuri
lukionsa päättäneitä, joten muita ammatteja mainittiin ainoastaan vanhempien
opiskelijoiden papereissa. Aikaisempi koulutus- ja työkokemus -muuttujat
päätin kuitenkin jättää huomiotta, koska niitä esiintyi vain vähäisesti, ja koska
niiden selittävyys oli näennäinen. Koulukokemusten vaikutus koulutuslinjan
valintaan oli hypoteettinen, mutta melko epätodennäköinen, eikä sillä ollut
varsinaista arvoa tutkimukselle. Koulutuslinja jäi silti yhdeksi
taustamuuttujaksi lähinnä erottelemaan tutkimushenkilöitä toisistaan ja näin
auttamaan aineiston käsittelyssä.

Vaikka miehillä ja naisilla on erilainen tapa prosessoida asioita ja muistaa
tilanteita, ei sukupuolikysymys ole kuitenkaan niin merkittävä tai kiinnostava
tutkimuksen kannalta, että tarkastelisin vastauksia jatkossa tämän jaottelun
kautta. Miesten lukumäärä vastanneiden joukossa on harmillisen pieni,
vaikkakin vastannee alan normaalia sukupuolijakaumaa.

Ikä on tämän tutkimuksen kannalta kenties kaikkein merkittävin
vastaajakohtaisista taustamuuttujista, sillä valtaosa opiskelijoista oli tuoreita
ylioppilaita ja lähimuistissa oleva lukioaika tuli selvästi esiin heidän
vastauksissaan. Lisäksi tutkimusjoukkoon mahtui pari opiskelijaa, jotka olivat
käyneet kansakoulun ja oppikoulun. Muistettujen asioiden etäisyys oli eräs
mielenkiintoinen havainnoinnin kohde ja myös sitä seuraava kysymys: miksi
juuri tuo tai tämä asia oli jäänyt mieleen. Ikä-muuttuja mahdollisti vastausten
sijoittamisen myös tietylle aikavälille. Tutkimushenkilöt onkin jaoteltu kahteen
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eri ikäluokkaan, joista ensimmäinen käsittää viime aikoina valmistuneet
ylioppilaat ja toinen noin kymmenen vuotta vanhemmat opiskelijat, joiden
taustalla on mahdollisesti myös muita ammatteja tai tutkintoja. Taulukossa 1
esitän tutkimushenkilöiden taustamuuttujat.

TAULUKKO 1.  Tutkimushenkilöiden ikäjakauma koulutuslinjoittain

Naiset:

koulutuslinja 18-25 -vuotiaat 28-35 yht.
lastentarhanop. 35 4 39
luokanop. 21 0 21
käsityöop. 12 1 13
kotitalousop. 13 1 14
yht. 81 6 87

Miehet:

koulutuslinja 20-25 -vuotiaat 30-32 yht.
lastentarhanop. 6 3 9
luokanop. 4 1 5
yht. 10 4 14

5.3 Tutkimusmenetelmä

5.3.1 Kokemus tutkimuksen kohteena

Kokemusta pidetään monesti liian kokonaisvaltaisena tai liian laaja-alaisena,
jotta se kelpaisi analyyttiseksi termiksi ja olisi hyödyllinen tutkimuskohteena.
Dewey käsittelee teoksessaan Experience and education (1951) kokemusta ja
kasvatusta toisiinsa tiukasti kietoutuneina käsitteinä. Kasvatus, kokemus ja itse
elämä ovat hänestä erottamattomia. Kasvatuksen tutkiminen on siis toisin
sanoen myös kokemusten tutkimista ja kokemusten tutkiminen elämän
tutkimista.

Miten kokemuksia on sitten mahdollista kerätä tutkimusaineistoksi? Suoraan
ihmiseltä itseltään, kuuntelemalla tai lukemalla hänen kertomuksiaan.
Tarinoiden kautta on mahdollisuus päästä kaikkein lähimmäksi kokemusta, jos
kokemus on kertomus, jota ihmiset elävät. Kertomalla kokemuksistaan kertoja
samalla vahvistaa ja muokkaa niitä tai luo aivan uusia kokemuksia. (Clandinin
& Connely 1994, 415.)
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Henkilökohtaisten kokemusten tutkimiseen sopivien metodien tulee keskittyä
samanaikaisesti neljään eri suuntaan: sisäänpäin, kohti sisäisiä tunteita,
toiveita, esteettisiä reaktioita, moraalisia käsityksiä jne.; ulospäin, ulkoisiin
olosuhteisiin, ympäristöön ja todellisuuteen; taaksepäin ja eteenpäin,
väliaikaisuuteen, menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Jotta
menneisyyden kokemuksen saa uudelleen henkiin, se täytyy kokea yhtä aikaa
näillä neljällä eri tasolla esittäen kysymyksiä jokaiseen suuntaan. Tutkijan on
otettava huomioon lisäksi, mikä on hänen suhteensa kertojaan, kerrottuun
kokemukseen ja itseensä, kokemuksen tulkitsijana omassa kontekstissaan.
(Clandinin & Connely 1994, 417-418.)

5.3.2 Induktio vai deduktio?

Tutkimuksessa induktiivinen lähestymistapa tarkoittaa yleensä teorian
rakentamista aineistosta tehtyjen havaintojen pohjalta. Päättely etenee
loogisesti yksityiskohdista yleistyksiin. Induktio liitetään yleensä
kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, joissa empiiristä aineistoa käytetään
ainoastaan teorianmuodostuksessa, eikä aikaisempien teorioiden tai
tutkimushypoteesien testaamiseen, kuten deduktiivisesti suuntautuneessa
tutkimuksessa. Kuitenkin myös kvalitatiivisessa tutkimusotteessa on
mahdollisuus deduktioon, joka on jo oikeastaan mukana valikoinnin
prosessissa teoreettisena viitekehyksenä. (Grönfors 1982, 30-31, 151.)
Loppujen lopuksi kvalitatiivista menetelmää käyttävä tutkija ratkaisee itse,
mistä näkökulmasta hän tarkastelee aineistoaan ja siitä luomiaan teema-alueita.

Induktiivinen vaihe, jossa aineistoa muokataan ja ryhmitellään, kerätään siitä
olennaisia piirteitä, on raskas ja vie aikaa, mutta ei välttämättä edellytä
tutkijalta vielä mitään korkeatasoista suoritusta. Joidenkin tutkimusten
yhteydessä tämä saattaa riittää, mutta aineistosta on mahdollisuus saada vielä
enemmän irti, jos tutkija jatkaa deduktiiviseen vaiheeseen, mikä tarkoittaa
laajempaa ajattelutyötä kuin pelkästään hypoteesien asettamista. Tutkija voi
esimerkiksi tarkastella alustavasti ja karkeasti ryhmiteltyä aineistoa omasta
näkökulmastaan tavoitteena ymmärtää ja kuvata ilmiötä monipuolisesti.
Yhdistämällä induktiivinen ja deduktiivinen lähestymistapa voidaan
tutkimusaineistoa käsitellä sekä empiirisen todellisuuden pohjalta järjestetyistä
kategorioista käsin että tutkijan ajatusmaailmasta käsin, teoreettisista
lähtökohdista. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 136-137.)

5.3.3 Analysoinnin vaiheet

Missä tahansa empiirisessä tutkimuksessa koottava aineisto kaipaa aina
käsittelyä ennen analyysia. Käsittelyssä karsitaan aineistosta kaikki turha ja se
saatetaan muotoon, jossa se vastaa niihin kysymyksiin, joiden vastaamista
varten se on koottu. Vasta käsittelyn jälkeen seuraa analyysi, jossa noudatetaan
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omia tulkintasääntöjä. Sääntöjä on kahdenlaisia: erittely- ja sijoittelusääntöjen
perusteella voidaan aineisto hajottaa analyysiyksikön tasolla ja sijoittaa joko
aikaisemmin muodostettuihin analyysiluokkiin eli kategorioihin, tai sitten
ryhmitellä epämääräisemmin samankaltaisuuden mukaan. Yleistyssääntöjä
sovelletaan noustaessa teoreettisten käsitteiden tasolle ja esitettäessä kokoava
tulkinta yksittäisestä tapauksesta, koko aineistosta tai aihepiiristä. Mihin edellä
mainitut säännöt sitten perustuvat? Ne voidaan johtaa aineiston kokoamista
edeltäneistä teoria- ja intuitioperusteisista kysymyksenasetteluista ja toisaalta
aineiston ensimmäisen lukukerran yhteydessä tutkijan intuition kautta esiin
nousseista uusista oletuksista. (Ehrnrooth 1990, 37-38.)

Laadullinen tutkimus on mahdollista nähdä jakautuneena havaintojen
pelkistämisvaiheeseen sekä sen pohjalta syntyneen arvoituksen ratkaisemiseen.
Havaintojen pelkistämisvaiheeseen kuuluu ilmiön tarkasteleminen tietystä
teoreettis-metodologisesta näkökulmasta. Seurauksena saadaan niin sanottuja
raakahavaintoja. Havaintojen määrää karsitaan yhteisen piirteen tai säännön
löytämiseksi. Säännön on pädettävä poikkeuksetta koko aineistoon, ja yksikin
poikkeus voi kumota sen. Monesti erot ihmisten ja tai havaintoyksiköiden
välillä ovat kuitenkin tärkeitä laadullisessa tutkimuksessa. Ne antavat usein
vihjeitä siitä, mistä jokin asia johtuu tai mikä tekee siitä ymmärrettävän.
(Alasuutari 1993, 23-26).

Seuraavassa vaiheessa päästään arvoituksen ratkaisemiseen. Tutkija pyrkii
tekemään merkitystulkinnan tutkittavasta ilmiöstä käytettävissä olevien
johtolankojen pohjalta. Mitä enemmän samaan ratkaisumalliin löydetään
sopivia johtolankoja, sitä todennäköisemmin ratkaisu on oikea. Arvoitus voi
olla jo tutkimuksen alussa teoreettisen taustan pohjalta noussut ongelma, mutta
usein arvokkaimmat miksi-kysymykset syntyvät vasta analysointivaiheessa.
Arvoituksen ratkaisuvaihetta kutsutaan yleisesti tulosten tulkinnaksi, ja se
esiintyy monesti pohdintajaksossa. (Alasuutari 1993, 27-31.)

Laadullisen tutkimuksen kannalta tutkimusmetodi on huono, jos se ei anna
aineistolle yllätysmahdollisuutta. Myös tutkijan pitäisi yllättyä tai oppia jotain
uutta analyysivaiheessa. Tämä edellyttää ennakko-odotusten tiedostamista.
Aineiston avulla tutkijan tulisi löytää uusia näkökulmia eikä vain todentaa
ennestään epäilemäänsä. (Eskola & Suoranta 1998, 20.)

Kun kerätystä aineistosta tehdään yleistyksiä, on mahdollisuus erottaa kolme
eri yleistämisen tasoa: kuvaileva, aineistokohtainen ja teoreettinen taso.
Kuvaileva induktio tarkoittaa vain ilmiöiden kuvaamista siinä muodossa kuin
ne esiintyvät todellisuudessa. Aineistokohtaisissa empiirisissä yleistyksissä
pyritään kuvausten lisäksi myös aineistokohtaisiin selityksiin, analyyttisiin
johtopäätelmiin. Kun tutkimuksessa yritetään selittää yhteyksiä eri ilmiöiden
välillä, tutkijan osuus muodostuu merkittävämmäksi kuin kuvailevaan tasoon
pyrittäessä. Ilmiöiden väliset yhteydet ovat usein abstrakteja ja tutkija tekee ne
oman sosiologisen mielikuvituksensa ja loogisen päättelykykynsä perusteella.
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Empiiristen yleistysten ei voida olettaa pätevän tutkittavan yhteisön
ulkopuolella. Kolmas yleistyksen taso on hypoteesien muodostaminen
aineiston pohjalta. (Grönfors 1982, 31-32.)

Alasuutari (1993) esittää, että kvalitatiivisten tutkimusten yhteydessä ei tulisi
niinkään puhua yleistämisen problematiikasta vaan tutkimuksen
suhteuttamisesta. Vertailu muihin tutkimuksiin ei ole aina edes tarpeen.
Olennaisempaa on ilmiön teko ymmärrettäväksi kuin sen olemassaolon
paljastaminen tai todistaminen. Toisaalta ilmiön tuominen yleisemmälle tasolle
analyysivaiheessa on jo yleistämistä. Jos selitysmalli pätee mahdollisimman
hyvin perustana olevaan empiiriseen aineistoon, voi se samalla toimia hyvänä
esimerkkinä muustakin kuin kysymyksessä olevasta yksittäistapauksesta.
Ilmiölle annetun selityksen yleistettävyyttä voi lukija punnita mielessään
vertaamalla sitä omiin kokemuksiinsa. (Mt., 196-197, 203.)

Kvalitatiivisen aineiston analyysissä tulee ottaa huomioon sen kattavuus,
arvioitavuus sekä toistettavuus. Kattavuus tarkoittaa sitä, että tutkija ei perusta
tulkintojaan satunnaisiin poimintoihin. Tähän on suuri vaara erityisesti
laajoissa aineistoissa. Arvioitavuus tarkoittaa, että lukija kykenee seuraamaan
tutkijan päättelyä ja että hänelle annetaan edellytykset arvioida ja mahdollisesti
hyväksyä tutkijan tulkinnat. Toistettavuus merkitsee, että luokittelu- ja
tulkintasäännöt on esitetty niin yksiselitteisesti, että niitä soveltamalla toinen
tutkija voi päätyä samoihin tuloksiin. Analyysin vaikutelmanvaraisuutta on
mahdollista vähentää eri keinoin. Toistettavuutta lisää aineiston niiden
yksiköiden luettelointi, joihin tulkinta perustuu. Tällöin tutkijan täytyy
määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla esimerkiksi kohtaus, maininta tai
tunneilmaus. Usein on järkevää määrittää yksiköt jossakin suhteessa isompiin
rakenteisiin. Arvioitavuuttakin voi lisätä asettamalla tulkinnan kulku niin
lukijan kuin myös tutkijan itsensä nähtäväksi ja ottamalla lyhyitä askelia yksi
kerrallaan. Lisäksi yhtä tärkeää kuin pohtia aineiston totuudellisuutta on
arvioida sen luonnollisuutta. (Mäkelä 1990, 53-59.)

5.3.4 Aikaisemmat tutkimukset analysointiprosessin malleina

Tässä kappaleessa tarkastelen lyhyesti jo luvussa 4 esittelemieni tutkimusten
menetelmällistä puolta sekä tärkeimpiä tuloksia.

Ruotsalaisen koulukokemustutkimuksen (Pérez Prieto 1992) oppilailta kerätyt
haastattelut käsiteltiin niin, että ensimmäisen lukukerran aikana keskityttiin
laajahkon materiaalin koulusta kertovaan osuuteen. Näiden kertomusten
perusteella syntyi neljä erillistä teemaa: muistot luokkatovereista, opettajista,
kurssien ja ohjelmien valinnasta sekä kriittiset näkökannat koulua kohtaan.
Kriteereinä teemojen muodostamisessa oli se, että piirteet esiintyivät
vastauksissa yleisesti ja olivat oleellisia tutkimuksen kannalta. Toisella
lukukerralla paneuduttiin itse oppilaisiin ja heidän elämäntarinoihinsa, joissa
koulukokemukset olivat vain yksi osa suurta kokonaisuutta. Lopuksi
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muodostettiin vielä kolme erilaista oppilaskategoriaa: pingot, vastustajat ja
tavalliset oppilaat alakategorioineen. Seuraavaksi esitän lyhyesti tutkimuksen
tulokset neljän pääteeman alla:

Muistot opettajista. Aineisto herätti tutkijan kysymään, mikä saa haastateltavan
muistamaan juuri tietyn opettajan, mitä sellaista kyseisessä opettajassa on, että
hänet muistetaan vielä usean vuoden jälkeenkin, tai miksi haastateltavan
mielestä jokin piirre on mainitsemisen arvoinen juuri kyseisen opettajan
tapauksessa. Muistot jaettiin neljään alateemaan opettajan ominaisuuksien
mukaan: ammattiin sitoutuminen, mikä voi näkyä esimerkiksi säännöllisenä
työn kehittämisenä; herkkyys kuulla ja ymmärtää oppilaiden tarpeita, mikä voi
ilmetä myös kykynä ottaa huomioon oppilaiden kiinnostuksenkohteet ja kyvyt;
kyky tulla toimeen sekä lasten että nuorten kanssa, mihin sisältyy kyky olla
samalla sekä vaativa auktoriteetti että oikeudenmukainen ja oppilaitaan
kunnioittava; ja opettaja, joka on jollain tavalla poikkeava, joko ulkoisesti tai
käyttäytymisensä ja persoonallisuutensa vuoksi. Haastatteluissa tuli esiin myös
opettajan tehtävä toimia luokan sosiaalisen vuorovaikutuksen johtajana. Toisin
sanoen opettajan auktoriteettirooli hyväksyttiin, mutta sitä ei kuitenkaan
sidottu opettajaan yksilönä, vaan yleisesti opettajan ideaan. Sen vuoksi tiettyjä
opettajia oli mahdollista myös kritisoida ja tuomita tämän ominaisuuden takia.

Muistot luokkakavereista. Toiset oppilaat saivat opettajien rinnalla keskeisen
sijan koulumuistoissa. Punaisena lankana kertomuksissa näkyi kokemus
yksimielisyydestä ja yhteisymmärryksestä (tai niiden puutteesta) toverien
kanssa. Oppilaat kertoivat myös kiusattuna olemisen kokemuksistaan ja
sosiaalisten ja kulttuurierojen vaikutuksista luokassa.

Muistot eri suuntautumisvaihtoehtojen valinnasta. Koulukokemuksilla
arvioitiin olevan merkittävä vaikutus siihen, olivatko valinnat olleet
itsestäänselviä, vaikeita vai epävarmoja.

Kriittiset näkökulmat kouluun ja visiot tulevaisuuden koulua varten.
Aineistosta löydettiin seuraavanlaisia kannanottoja koulusta:
- ei aseta tarpeeksi korkeita tavoitteita eikä stimuloi oppilaita,   
- ei tarjoa turvallista oppimisympäristöä isoine luokkineen ja vaihtuvine
opettajineen, riittäviä resursseja erikoisapua tarvitseville eikä riittävää kuria ja
selviä sääntöjä,                         -
opetus ei vastaa todellista elämää, vaan välittää merkityksettömyyden tunteen,
kun se voisi toimia myös yhdistäjänä muuhun maailmaan ja työelämään,
- autoritaarinen ja epäoikeudenmukainen, hierarkinen organisaatio ei anna
oppilaan mielipiteille paljon valtaa, eikä kykene huomioimaan oppilaiden omia
kiinnostuksen kohteita, esimerkiksi tavallisessa luokkaopetuksessa.

Pérez Prieto uskoi kritiikin syntyvän suurelta osin koululle asetettujen
ulkopuolisten odotusten ja vaatimusten pohjalta. Koulusta annettu kuva ei
myöskään vastaa välttämättä entisten oppilaiden omia kokemuksia, vaan
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heidän tulkintaansa omista kokemuksistaan näiden yleisesti esitettyjen
näkökantojen valossa. Kokemusten kuvauksissa ei tule esiin opettajien
versioita tapahtuneesta kuin ei myöskään täydellistä taustatekijöiden luetteloa.
(Mt., 57-72, 127-129).

Amerikkalaisessa koulumuistotutkimuksessa (Johnson Rothenberg 1994)
opiskelijoiden kirjoituksista löydettiin eri määrä kategorioita, joihin aineisto
sijoitettiin sopivien analyysiyksiköiden perusteella. Jos yhden kirjoituksen
sisältö liittyi useampaan kategoriaan, se otettiin taulukoinnissa huomioon
niissä kaikissa. Lopuksi kategoriat yhdistettiin vielä tarkemmiksi ja
kattavammiksi ryhmiksi lopullista analyysiä varten. Tutkimusmetodina
käytettiin pelkästään muistoista kirjoittamista, mikä soveltui hyvin
kokemuksellisen aineiston hankintaan. Metodi vastasi myös tutkimuksen
tavoitteeseen ottaa kokemusten muistelu käyttöön oppimisen välineenä.

Johnson Rothenbergin (mt., 372-376) tutkimusaineiston lopulliset teemat
muodostuivat kuudeksi eri kokonaisuudeksi, joiden alla käsittelen kyseisen
tutkimuksen tuloksia.

Yleispiirteet. Pedagogisen toiminnan kuvaukset olivat merkittävä faktori läpi
koko aineiston. Näiden kuvausten arvoa pidettiin niin yleismaailmallisena, että
niitä käsiteltiin omana aiheenaan. Yleisesti jokainen vastaus oli voimakkaasti
emotionaalisesti latautunut, ja erityisesti positiiviset kokemukset oli liitetty
tiettyihin akateemisiin aktiviteetteihin. Nauttiminen oppimisesta oli yhteinen
teema monissa parhaiden kokemusten kuvauksissa, joskus liitettynä opettajaan
mutta useimmiten henkilön omaan toimintaan tai omaan löydettyyn kykyyn.
Yhteistä huonoille kokemuksille oli nöyryytyksen tunne.

Menestys ja epäonnistuminen. Monet näistä muistoista keskittyivät
kehityksellisiin seikkoihin, kuten kompetenssin ja identiteetin kehitykseen.
Tulosten mukaan tämä aihe on etusijalla tärkeysjärjestyksessä, kun mietitään
koulun merkitystä ihmisen kasvulle ja kehitykselle, pohjana aikuisen terveelle
itsetunnolle.

Arvostelu. Tämän kategorian sisällä oli erotettavissa arvostelu sekä suhteessa
oppilaan kykyihin ja että yleiseen oikeudenmukaisuuskäsitykseen. Monissa
kertomuksissa esiintyi oppilaan kokemuksen lisäksi joku opettajan klassinen
virhe. Vaikka amerikkalainen tutkija ei pystynytkään muodostamaan
autenttista kuvaa opiskelijoiden muistelemista arvostelutilanteista tai opettajan
päässä tapahtuneesta ajattelusta, oli kuvauksista nähtävissä selvästi
kasvatuksellinen ja luokkailmastoon vaikuttava ongelma.

Muutokset. Kotoa koululaiseksi siirtyminen ja ensimmäinen erottautuminen
vanhemmista on ollut monelle oppilaalle vaikea kokemus, mikä tuli esiin
useissa varhaisissa koulumuistoissa. Koulukiusaaminen ja vastaavasti
ystävyyssuhteiden luominen esiintyi kuvauksissa koulun tai luokan vaihdosta.
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Muutoksen pelko oli saattanut vaikuttaa myös myöhempiin elämäntilanteisiin,
kuten koulun loppumiseen tai jopa avioitumiseen. Mainitut tilanteet
kiusaamisesta tai sairastumisesta eivät aina suoraan liittyneet muutos-teeman
alle, mutta niiden tunneintensiteetti vastasi muutoskokemuksia.

Nöyryytykset. Negatiivisten koulumuistojen luonne oli yleisesti hyvin
voimakas, ja useimmat kertomukset sisälsivät rankkojakin kokemuksia
nöyryytyksen alaisena olemisesta. Yleisimpiä mainituista tilanteista olivat
oppilaan nolaaminen huonosta suorituksestaan luokan edessä. Muistoissa ei
tullut esiin opettajan tiukkuus tai kritiikki oppilasta kohtaan, vaan
pikemminkin opettajan tietoinen halu loukata ja nöyryyttää. Yllättävä löytö
nöyryytyskokemuksissa oli se, että monesti niissä näkyi myös kirjoittajan oma
syyllisyys tai vaikutus tilanteen syntyyn. Oppilas saattoi vielä edelleen miettiä
tapausta ja mahdollista tekemäänsä virhettä monia vuosia tilanteen jälkeen.
Oppilaalla on siis tämän mukaan tarve löytää oikeutus saamalleen kohtelulle.

Haasteet. Kertomukset koulun ja oppimisen haastavuudesta sisälsivät usein
kuvauksia opettajan taitavasta pedagogisesta toiminnasta. Oppilaat kuvasivat
opettajan stimuloineen heidän uteliaisuuttaan esimerkiksi tuomalla
kiinnostavia materiaaleja luokkaan, tai sitten opettaja oli vain ottanut oppilaat
mukaan päiväohjelman suunnitteluun.

5.3.5 Tutkimusaineiston analysointi

Ensimmäinen vaihe aineistoni analyysissä oli vastausten alustava käsittely niin,
että kirjoitin ne uudelleen lyhyempään ja selkeämpään muotoon myöhemmän
analyysin helpottamiseksi. Tällä tavoin tiivistetystä aineistosta oli jo nähtävissä
yhteisiä nimittäjiä pohjaksi tulevalle luokittelulle. Varsinaisessa aineiston
erittelyvaiheessa käytin mallina edellä referoiduissa tutkimuksissa luotuja
teemoja. Opiskelijoiden kirjoittamien vastausten luonne vaihteli useampien eri
ikäisten muistojen luettelomaisesta esittämisestä yksityiskohtaisesti kuvattuihin
tilanteisiin ja kokemusten analysointiin. Analyysiyksikkönä vastausten
luokittelussa käytin kirjoittajan esittämää pääajatusta tai pitkästä luettelosta
olennaisimpia mainintoja. Taulukoidessani vastauksia yhteenvetoa varten otin
huomioon kaikki eri kokemukset, jotka saattoivat sisältyä yksittäiseen
kuvattuun tilanteeseen. Selostan taulukointiprosessia tarkemmin
tutkimustulokset-kappaleen yhteenvedossa.

Valmiit luokat helpottivat huomattavasti vastausten sijoittelua, mutta ne eivät
olleet kuitenkaan tutkimusaineistoni kannalta täysin kattavia.
Analysointiprosessin kuluessa syntyivät lopulta seuraavat luokat: menestys ja
epäonnistuminen, haasteet ja turhautuminen, nöyryytykset sekä arvostelu.
Myös kaverit ja luokkahenki, koulun yleinen ilmapiiri, rehtori ja
koulunvaihtokokemukset muodostivat omat luokkansa. Lisäksi käsittelin
erikseen mainintoja koulukokemusten jälkivaikutuksista. Maininnat opettajasta
esiintyivät säännöllisesti kautta koko tutkimusaineiston, mutta en muodostanut
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opettajasta omaa luokkaa, koska lähes kaikki esimerkit sisältyivät
yllämainittuihin luokkiin. Tarkastellessani esimerkkejä vaihdoin näkökulman
oppilaan kokemuksesta opettajan toimintaan.

Esimerkkiaiheeksi luokittelun kulusta ja prosessin monimutkaisuudesta otan
monien opiskelijoiden muistoissa säilyneen pesäpallopelin. Eräs opiskelija
kuvaa kokemustaan näin: ”Huonoja kokemuksia ovat olleet liikuntatunnit,
joilla pelattiin pesistä ja minut valittiin aina viimeiseksi [joukkueeseen].
Muistan ajatelleeni, että miksei opettaja voisi kerrankin määrätä joukkuetta--”
Tällainen vastaus oli mahdollista sijoittaa useampaan luokkaan. Oma
epäonnistuminen se oli siinä mielessä, että kirjoittaja koki olevansa
epäonnistunut urheilijana ja huonompi muihin oppilaisiin verrattuna. Toisaalta
kokemus saattoi olla myös viittaus nöyryyttävään tilanteeseen. Erään toisen
pesäpallomuiston yhteydessä mainittiinkin kavereiden ”kuiskuttelu
takanapäin”. Esimerkkitapaus voi kuulua myös arvostelu-luokkaan, sillä siinä
esiintyi ajatus jaosta hyviin ja huonoihin sekä opettajan kokeminen
kyvyttömänä arviointitilanteessa.

Toinen esimerkki luokittelun yleisestä kulusta koskee muistoa yläasteen
musiikinopettajasta. ”[Opettajan] oli vaikea saada esiintyjiä koulun juhliin.
Minut hän vaati esiintymään aina, ja kilttinä oppilaana - - 9. luokan keväällä
päätin sitten, ettei minun enää tarvitse esiintyä - - koulutoverinikin alkoivat jo
naljailemaan - - opettajani tiputti päästötodistukseni musiikinnumeron ysiin,
kun se oli koko yläasteen ollut 10.” Tapaus on hyvä esimerkki usein mainitusta
opettajan epäoikeudenmukaisuudesta ja liittyy siten yleisluontoisiin
mainintoihin opettajan persoonasta ja opetustaidosta. Pakotettuna esiintyminen
on ollut oppilaalle toistuva epämiellyttävä tilanne. Tapaus (9. luokan keväällä)
on ollut varmasti myös nolo, sillä oppilas muistaa luokkakavereidensa
naljailun asiasta. Kokemus kuuluu siis myös luokkaan nöyryytykset.
Pohjimmiltaan tilanteessa on mielestäni kyse epäoikeudenmukaisesta
arvostelusta, koska numeron tiputtaminen on muistossa olennaisinta.
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6  Tutkimustulokset

6.1 Mitä muistettiin?

6.1.1 Vastausten yleispiirteitä

Joidenkin opiskelijoiden vastauksissa oli mainittu parhaimman tai
huonoimman muiston nimeämisen vaikeudesta. Joko muistoja oli niin paljon,
että oli vaikea valita juuri sitä parhainta / huonointa, tai sitten lyhyessä ajassa
ei tuntunut tulevan mieleen mitään erityistilannetta. Kuitenkin kaikki
kirjoittajat olivat muistaneet jonkun tai joitain mainitsemisen arvoisia
henkilöitä tai tilanteita. Moni vastaus alkoi ”ensimmäisenä tulee mieleen” -
lauseella, mikä vastasi hyvin tarkoitukseeni saada opiskelijat kertomaan juuri
ensimmäisistä koulumuistikuvistaan. Useat opiskelijat kirjoittivat hyviä
kokemuksia olevan runsaasti, tai että ne olivat jääneet paremmin mieleen kuin
huonot kokemukset. Eräs opiskelija kertoo: ”Taitaa olla niin, että aika kultaa
muistot, kun huonoja asioita ei meinaa millään muistaa.”

6.1.2 Menestys & epäonnistuminen

Koulussa ja opinnoissa menestyminen oli kaikista positiivisista
koulukokemuksista useimmin mainittu asia. Vastauksissa oli kertomuksia
muun muassa koemenestyksestä, tunnilla osaamisesta ja pärjäämisestä, oman
tason parantamisesta ja periksiantamattomuuden palkitsevuudesta. Eräs
opiskelija kirjoittaa:

”Meidän piti pitää koulussa esitelmä 5. luokalla. Minä sanoin isälleni, että minä
haluan saada esitelmästä arvosanaksi 10:n ja pyysin häntä auttamaan minua.
Isäni opetti minua ja pyysi lukemaan esitelmän nauhalle ja esittämään sen
perheelleni. Lopulta olin luokan ainoa oppilas, joka esitti esitelmänsä ilman
paperia, ja sain siitä 10:n. Oli hienoa todella osata jotakin.”

Toinen opiskelija muistelee pitämäänsä esitelmää näin:

”Se 30 minuuttia, jonka puhuin, oli jotenkin tarunomainen. Jopa kaikkein
villeimmät pojat kuuntelivat hiljaa ja keskittyneesti. Siitä lähtien olen uskonut,
että jos vain oikein haluan, pystyn lumoamaan uudestaankin kertomuksellani.”

Monessa vastauksessa oli muistettu tarkkaan jo ala-asteajoista lähtien erilaisia
arvosanoja ja ansaittuja stipendejä. Muutama kertoi tulleensa valituksi luokan
parhaaksi oppilaaksi jossakin aineessa tai taitojensa perusteella. Varsinkin
tuoreet ylioppilaat mainitsivat ylioppilaskirjoitusten saavutuksiaan. Nuori
tuleva luokanopettaja muisteli saaneensa yläasteen matikanopettajalta 9:n
päästötodistukseen: ”Koska olin niin pirun yritteliäs, vaikka kokeesta tulikin
vain 8,5.” Kuvaamataidon opettajaa muisteltiin lämpimästi, kun hän oli
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rakentanut oppilaan töistä näyttelyn lukioaikoina. Yksi opiskelija muisti
päässeensä äänestyksessä luokan parhaaksi ystäväksi ja se oli ollut hänen
mukaansa itsetuntoa kohottava kokemus.

Eräs opiskelija muistelee äidinkielen kirjoitustuntia, jossa aiheena oli novelli.
Henkilö ei ollut ymmärtänyt tehtävän laatua ja palautti tekeleensä
ahdistuneena:

 ”Seuraavalla tunnilla opettaja esitteli tuotoksista parhaat - - Niiden joukossa oli
omani, nimeltä aivastus, jonka osaisin ehkä vieläkin kirjoittaa lähestulkoon
sana sanalta - - Se oli uskomaton kokemus ja tuntui tosi hyvältä.”

Menestymiskokemuksiin kuuluivat myös kertomukset siitä, miten oppilas oli
tuntenut itsensä lahjakkaaksi tai kykeneväksi.

”Sain pääroolin [koulun itsenäisyyspäivänäytelmässä] ja nautin esittämisestä.
Olin tuolloin 12-vuotiaana sen verran naivi, etten osannut jännittää juuri
lainkaan esiintymistä 500 hengen yleisölle - - Tunsin itseni erityiseksi.”

Muutama opiskelija muisti kokemansa oivalluksen hetken tai ymmärtämisen
tunteen ponnisteltuaan pitkään esimerkiksi ”uuden matematiikan ongelman
kimpussa, usein hyvän ystävän kanssa yhdessä”.

”Ope oli tosi tiukkis, ja suurin osa [luokasta] oli aivan pihalla ja vihas häntä.
Mä kuitenkin koin ahaa-elämyksiä - - Se oli nastaa.”

Suurimmalle osalle opiskelijoita menestyksen kokemuksen oli aiheuttanut
voitto tai onnistuminen urheilukilpailuissa. Tyypillisiä muistoja ala-asteen
ajoilta voisivat olla seuraavat kuvaukset:

”Parhaita kokemuksia on koulun sukkulaviestin voitto - - Aina voiton jälkeen
opettaja tarjosi kakkua tai jotain muuta hyvää.”

”- - liikkatunnilla, kun hyppäsin tosi hyvin pituushypyssä. Opettaja oli niin
hyvin opettanut tekniikan, näyttänyt esimerkkiä ja ollut tosi kannustava, että
innostuin todella - -”

Epäonnistumiskokemuksista taas ei vastaavasti kerrottu kovinkaan yleisesti.
Nekin liittyivät useimmiten urheilusuorituksiin, kuten omien kykyjen
riittämättömyyteen tai pakko-osallistumiseen heikkoudesta huolimatta.
Oppilaiden suhtautuminen esimerkiksi kilpailemiseen ei vastausten perusteella
olekaan niin selvä. Eräs opiskelija antaa kritiikkiä liikuntatunneista:

”Uimahallissa jokainen pakotettiin hyppäämään altaaseen - - hiihtokilpailuihin
oli pakko osallistua - - telinevoimistelussa oli myös pakko hypätä pukkia - -
yleisurheilussa jouduin kerran pois pituushyppypaikalta kentän laitaan, kun en
ollut tarpeeksi hyvä - -”
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Kirjoituksensa lopussa sama henkilö kertoi kuitenkin yläasteen
liikunnanopettajastaan, joka muutti hänen suhtautumisensa liikuntaan, koska
painotti yrittämistä ja opettelua tulosten mittauksen sijaan.

Uimahalli-aihe keräsi muitakin mainintoja:

”Koulumme järjestämä uimakoulu oli varsin traumaattinen kokemus.
Kloorinhaju ja pelko hukkumisesta ovat uurtaneet syvät muistijäljet
aivokuoreeni. Olin aivan varma, että painun pohjaan opettajamme piiskatessa
minua huudoillaan aikuisten altaassa, mutta juuri kun olin painumassa pinnan
alle, jalkani kosketti niukin naukin pohjaan. Pelastuin täpärästi.”

Myös musiikkitunnit ja erityisesti laulutaito liittyivät moneen koettuun
epäonnistumistilanteeseen. Eräs entinen oppilas muisteli pettymystään, kun
opettaja ei päästänyt häntä esiintymään Tiernapoikiin liian hiljaisen äänen
takia.

6.1.3 Haasteet & turhautuminen

Positiivisista koulumuistoista ehdottomasti yleisimmin mainittu kokemus oli
mahdollisuus itsensä toteuttamiseen esimerkiksi näytelmissä, musikaaleissa,
itsenäisissä projektitöissä ja yhteisissä esityksissä. Kirjoituksissa tuli esiin
ajatus omaperäisyyden arvostamisen merkityksestä, ja kirjoittajat mainitsivat
hetkistä, joissa he olivat saaneet käyttää luovuuttaan.

”Paras koulukokemukseni liittyy ala-asteen 4. luokalla minun ja ystäväni
perustamaan näytelmäkerhoon. Suurin osa luokasta oli mukana tässä kerhossa,
ja me keksimme itse näytelmiä ohukais- ja paksukaisaiheista velhonäytelmiin.
Saimme täyden vapauden esittää aina näitä näytelmiämme, ja meitä
kannustettiin paljon. Luovuus kukoisti ja esiintymiskokemus karttui!”

”Esitysmomentti oli todella palkitseva, kun sali hiljeni ja spottivalot
kohdistuivat meihin - - Muistan, miten tuli kylmiä väreitä, kun me laulettiin
Finlandia-hymniä Finlandia-talossa.”

Opiskelijat muistivat myös tilanteita, joissa heille oli annettu vastuuta
esimerkiksi apuopettajana ja heidän taitoihinsa oli luotettu.

”Ala-asteella sain neuloa kirjontakintaat, vaikka ne siihen aikaan kuului tehdä
vasta yläasteella.”

”Saimme auttaa koulun juhlien valmisteluissa. Teimme leivonnaisia ja
koristeluja. Juhlissa tarjoilusta sain kokemusta ja lisää itseluottamusta.”

”Opettaja antoi keväällä meidän 2. luokan tyttöjen siivota hänen laatikkonsa
pihalla. Se oli tosi upee juttu, luottamuksen osoitus.”

Koulunkäynnin haastavuutta olivat lisänneet vastausten mukaan myös
urheilukilpailut, vaativat työt ja kannustava opettaja. Seuraavassa kaksi otetta:
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”- - teimme Euroopan eri maista esitelmiä. Opettajamme oli todella innostava ja
auttoi kaikin tavoin työn valmistelussa - - Esitelmän tekeminen tuntui aluksi
hirvittävän vaikealta ja suunnattoman suuritöiseltä, mutta kun työn sai alkuun,
tuntui upealta.”

”Ensimmäisenä tuli mieleen lukion tokalla äidinkielen kurssilla tuotettu
tyylisuuntaprojektin Romantiikka-esitys - - tekeminen oli erinomaisen
ikimuistoinen ja ennenkaikkea hauska. Romantiikka-ryhmämme muodostui
siksi kiinteäksi ja meitä voi nyt kutsua elinikäisiksi ystäviksi.”

Vastaavasti turhautumista koettiin tilanteissa, joissa oppilaalle ei ollut annettu
valinnanmahdollisuutta eikä hän saanut vaikuttaa koulunkäyntiinsä. Erityisesti
lukioaika kuvattiin monissa kirjoituksissa turhauttavana, joko liian vaikean
opetuksen takia tai sitten turhien aineiden pänttäyksenä. Joku opiskelija oli
kokenut ärsyttävänä koulun holhousmentaliteetin, mikä vain lisäsi
lintsaushaluja, kun taas joku toinen kritisoi opetuksen huonoa tasoa:

”- - jos opettaja paasaa edessä tuplatunnit tasaisen tappavalla äänellä, eikä osaa
opettaa asioita kunnolla, jää tunneilta väkisinkin puuduttava maku.”

Turhautuneisuutta kuvattiin myös seuraavanlaisilla maininnoilla: ”Tylsä ja
valmistelematon tunti; ajan tappamista, kun ei voi poiskaan lähteä; täysin
työhönsä kyllästynyt opettaja, epämotivoituneet oppilasmassat; ei omaa
luokkahuonetta, vaan kiertoluokka; 60-vuotias mies opettamassa 9-vuotiaita
tyttöjä jne.” Eräs opiskelija kuvailee lukion kemian tuntiaan näin:

”Opettaja oli hiiren lailla liikkuva hahmo, joka ei osannut vastata, useimmiten,
oppilaiden kysymyksiin - - opettaja sanoi aina, että seuraavalla kerralla sitten
[tehdään kokeita]. Sellaista kertaa ei tullut kuin kerran lukukaudessa.”

6.1.4 Nöyryytykset

Yleisimpiä huonoja koulumuistoja olivat kuvaukset tilanteista, joissa oppilas
oli joutunut nolattavaksi luokan edessä tai opettajan nöyryyttämäksi muulla
tavalla. Yhdistävä piirre näissä kertomuksissa oli kokemuksen voimakkuus ja
yksityiskohtaisuus. Milloin kirjoittaja oli tullut nolatuksi ulkonäkönsä takia,
milloin pilkattu vanhempien ammatin takia tai sitten jostain hänelle edelleen
käsittämättömästä syystä. Opettajan toiminta kuvattiin usein
epäoikeudenmukaisena, järjettömänäkin.

”Isäni oli rehtori koulussa, jota kävin. Historian opettajani ei tullut isäni kanssa
toimeen. Vihan hän kohdisti minuun pommittamalla ikäviä ja vaikeita
kysymyksiä, ja jos vastasin väärin, niin hän nauroi. Hän kysyi aina minulta, jos
en viitannut, mutta ei ikinä silloin, kun viittasin.”

”Minut pakotettiin esiintymään yläasteella kaikissa mahdollisissa juhlissa,
vaikka samanaikaisesti minua kiusattiin r-vikani takia.”
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Monessa esimerkissä oppilas oli joutunut nöyryytetyksi, koska ei osannut niin
kuin muut, tai sitten haukkumisen kohteeksi joutui oppilaan ala-arvoiseksi
luokiteltu työ. Erittäin piinaavina hetkinä muistettiin laulukoe luokan edessä,
varsinkin silloin, kun opettaja oli arvostellut ääneen jokaisen suoritusta.

”Olin toivottoman ujo ja jännitin niin hirveästi, että ääneni alkoi väristä, kun
lauloin Nyt tuulet nuo viestin jo toivat. Minulle naurettiin.”

Nolaamisen kokeneet henkilöt kuvasivat yleisesti myös omaa reaktiotaan
tilanteessa, mikä useimmiten tarkoitti itkemistä, joka sinänsä jo oli noloa.
Moni epäili myös olleensa opettajan valitsema kohde, silmätikku.

”Meillä oli ollut nykyisen parhaan ystäväni kanssa massiivinen riita, joka oli
kestänyt vuoden. Luokkamme tyttö kävi kantelemassa opettajalle, ja sitten
uskontotunnilla opettaja rupesi setvimään riitaamme luokan edessä. Itku
silmässä kerroimme syitä ja seurauksia.”

Jotkut opiskelijat olivat kärsineet vertailusta muihin oppilaisiin tai
lahjakkaampiin sisaruksiin. Yhdessä esimerkissä kerrottiin, kuinka opettaja
kävi luokan edessä läpi tekemättömien töiden listaa seuraavaan tyyliin:
”Minnalla on jo 4 rastia. Miksiköhän? Jonnalla ei ole rasteja ollenkaan.”
Tarkemman kuvauksen julkisen vertailun kohteeksi joutumisesta antaa
seuraava muisto lukion laajan matematiikan opettajan yrityksistä siirtää oppilas
yleiselle kurssille:

”Hän nolasi minut joka kerta taululla laskiessani kysymällä vaivalla
tekemästäni laskusta jotain epäolennaista ja kertoen sitten luokalle, ettei
minulla ole laskusta hajuakaan, vaan se on kopsattu jostain. Hän myös kutsui
minua isosiskojeni nimillä - - aina kun kuulemma toivoi älykkäitä vastauksia.
Lopulta, kun ilmoitin hänelle vaihtavani ryhmää, hän vielä sanoi: ‘Kyllähän kai
itsekin ymmärsit, ettet sinä nyt mikään teidän Marja (isosiskoni) ole’.”

Vastauksista löytyi myös kuvauksia suoraan oppilasta ja hänen persoonaansa
alentavasta kokemuksesta. Seuraavissa esimerkeissä kirjoittajat muistavat
tilanteen vuorosanoja myöten:

”Muistan elävästi eräänkin kerran, kun herra rehtori tuntia pitäessään käpytteli
luokseni ja nosti käytetyltä näyttävän historiankirjani nähtäville ja tokaisi:
‘Kattokaa nyt. Näkeehän sen jo tästä kirjastakin, ettei tuosta jätkästä mitään
tule’.”

 ”Opettaja kyllästyi höpöttämiseeni tunnilla (9. luokalla) ja pyysi minua
poistumaan luokan ulkopuolelle käytävään. Juuri kun olin avaamassa ovea,
opettaja huusi ‘STOP!’ Hän lisäsi sitten ennen uloslähtöäni: ‘Tuolla sinun
takamuksellasi sinä pyyhit ainakin yhden neliömetrin alueen käytävän
lattialta’.”
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Jälki-istunnot, puhuttelut ja syytetyksi joutuminen muistettiin myös
nöyryyttävänä kokemuksena. Monesti kirjoittaja puolusti omaa kantaansa ja
koki olleensa vääryyden kohteena.

”Kerran mulle tuli räkää nenään roikkumaan kouluruokailussa. Opettaja luuli
sitä tahalliseksi pelleilyksi ja otti koulupäivän jälkeen puhutteluun sanoen:
‘Tämä luokka oli rauhallisempi, kun sinä olit pois’ (olin ollut edellisen päivän
kipeänä). Vastasin muistaakseni, että sitten mun pitää olla useammin pois.
Muistan juosseeni kotiin, ettei vanhemmat saisi tietää myöhässätuloni vuoksi
tapauksesta. Tämä tapahtui ala-asteella.”

Eräs kirjoittajille mieleen jäänyt hetki koulupäivästä oli ruokailu, johon liittyi
ahdistava pakkosyöminen. Tilanne, jossa opettaja edellytti annostelemansa
lautasen tyhjentämistä ja vahti käskyn täytäntöönpanoa, oli koettu äärimmäisen
nöyryyttävänä.

”Kaksi opettajaa vahtivat minua ruokapöydässä, haukkuivat nirsoksi ja
lellipennuksi, kun en suostunut koskemaan nälkäpäivän makkarakeittoon.”

6.1.5 Arvostelu

Kun opiskelijat muistelivat arvostelun kohteena olemistaan, sisältyi
kertomuksiin useimmiten ajatus opettajan epäoikeudenmukaisuudesta. Lisäksi
muistetut arvostelutilanteet liittyivät monesti liikuntatunteihin ja oppilaan
kokemukseen jatkuvasta pisteyttämisestä, testeistä ja paremmuusjärjestyksestä.

”Negatiivisena kokemuksena kertoisin yläasteen liikunnanopettajasta, joka
varmaankin jo ensimmäisellä tunnilla jaotteli oppilaat hyviin ja huonoihin, ja
sen jälkeen oli sama, mitä teki, sillä käsitys ei muuttunut. Yrittää ei siis
oikeastaan kannattanut ja innostus oli jo tapettu. Oltiin kerran uimassa, ja uin
koko kilometrin kaverini kanssa. Opettaja istui altaan päässä merkkaamassa
ylös kertyneitä metrejä, mutta olikin minun kohdallani ’unohtanut’ muutaman.
Uhallakin uin sitten reilusti yli kilsan.”

Edellisessä esimerkissä tulee hyvin esiin yleisesti mainittu kokemus
joutumisesta luokitelluksi huonojen ryhmään. Tämä leima on saattanut pysyä
ja vaikuttaa monienkin kouluvuosien ajan. Opettajaa syytettiin muiden
suosimisesta ja mainittiin luokan lellikeistä. Oppilaan persoona tai vanhempien
ammatti esitettiin yleensä perusteeksi opettajan paremmuusjärjestykselle.

”Tokalla opettaja laittoi ympäristöopin tunnilla kaikki jonoon ja katsoi,
millaista käsialaa oli kirjoittanut. Jos oli huonoa, kirja lensi lattialle, ja jos
hyvää, niin jäi opettajan pöydälle. Kaikkien muiden kirjat lensi lattialle, paitsi
yhden pojan, jonka mummi opettaja oli. Vaikka oli yrittänyt kirjoittaa hyvin,
niin ei käynyt.”

Suorastaan paniikkia olivat aiheuttaneet opettajan miinuslistat, ja eräs
opiskelija oli kokenut suoranaista painostamista toiseen kouluun siirtymisestä,
kun arvosana ei rehtorin mielestä riittänyt erityiskoulutasolle. Moni kirjoittaja
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muisteli väärien perustelujen saamista arvosanoilleen, tai sitten koko arvosana
koettiin epäoikeudenmukaiseksi, koska se ei ollut verrannollinen oppilaan
todellisiin kykyihin. Numeroa oli laskettu väärästä syystä, tai keskiarvo ei
vastannut oppilaan tuloksia. Jopa ala-asteen epäoikeudenmukaisesti arvostellut
kokeet muistettiin tarkasti puhumattakaan ylioppilaskirjoituksista.

”Lauluäänellä ei ollut mitään tekemistä laulukokeessa, vaan opettaja arvosteli
meidät jo etukäteen vapistessamme luokan edessä laulukokeessa. Kerran hän
piti meille tytöille missikisat ja arvelimme, että se myös näkyi seuraavassa
todistusnumerossa. Menin aina maha kipeänä musiikintunnille. Hän [opettaja]
oli täysin arvaamaton ihminen.”

Vaikka opettaja olikin suurin vaikuttaja arvosteluun liittyvissä kokemuksissa,
muistelivat opiskelijat myös pesäpallotunnin joukkuevalintoja, joissa oppilaat
pääsivät itse jaottelemaan luokkatoverinsa hyviin ja huonoihin. Usealle
vastaajalle oli jäänyt traumoja siitä, kun kukaan ei halunnut häntä
joukkueeseensa.

Hyvät muistot arvostelusta ja arvioinnista liittyvät menestyskokemuksiin, joita
käsiteltiin tämän luvun alussa. Opettaja oli esimerkiksi saattanut arvostaa
oppilaan yrittämistä niin, että pyöristi hänen arvosanansa ylöspäin, tai sitten
muisteltiin opettajaa, joka osasi antaa sekä positiivista että negatiivista
palautetta kannustaen ja rohkaisten. Muistoissa olivat säilyneet myös
koearvosanan viereen piirretyt kukkaset ja oman kuvan nouseminen pykälä
pykälältä ylemmäs taulukossa, kun onnistui kertolaskussa. Seuraavassa
esimerkissä opiskelee muistelee laulukoetta, jossa ei tarvinnutkaan olla
arvostelun kohteena:

”Ensimmäinen päivä musiikkiluokalla: seisoin noin 10 muun oppilaan kanssa
rivissä luokan edessä. Lauloimme opettajan säestyksellä kotieläinten
laulukilpailua. Kilpailussa kaikki voittivat. Itse olin koira, jännittynyt ja
innoissani. Lauloin ensimmäistä kertaa luokan edessä niin, etten pelännyt
olevani muita huonompi.”

6.2 Opettajan merkitys koulumuistoissa

6.2.1 Opettaja persoonana ja opettajana

Opettaja liittyi suurimpaan osaan opettajaopiskelijoiden koulumuistoista.
Joissain vastauksissa mainittiin jopa opettajan nimi, mutta yleensä kerrottiin
aine, jota opettaja opetti, tai sitten kuvailtiin hänen ominaisuuksiaan. Olen
yrittänyt erotella opettajan persoonaa ja opetusta koskevat maininnat omiksi
alaryhmikseen selkeyttämään esimerkkien tarkastelua, mutta varsinkin
negatiivisten muistojen kohdalla opettajan persoona ja opetustaito sisältyvät
useimmiten toisiinsa. Seuraavien otsikoiden alla käsittelen ensin positiivisia ja
negatiivisia kuvauksia opettajan persoonasta ja sitten muistoja opettajan
opetuskäyttäytymisestä. Lopuksi tarkastelen vielä muistoja rehtoreista.
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6.2.2 Hyvä, kiltti ja hellä opettaja

Yhteistä positiivisille muistoille opettajista olivat kokemukset opettajan
läheisyydestä ja kaverillisuudesta. Hyvä opettaja oli kiinnostunut oppilaistaan
myös luokan ulkopuolella ja tunsi heidät henkilökohtaisesti. Varsinkin ala-
asteajoilta on jäänyt monia lämpimiä hetkiä mieleen:

”Yhtenä mukavana tunteena tulee mieleen ala-asteen opettaja, joka - -”

”Kun ekalla luokalla oli satutunnit ja aina vuoropäivinä pääsi opettajan syliin
istumaan - -”

”Ekaluokalla varattiin tyttöjen kanssa etukäteen, kuka saa välitunnilla kävellä
pihalla opettajan käsipuolessa. Sille paikalle kun pääsi, kyllä oli onnellinen.
Vähästä se lapsi ilahtuu - - Eräs vanhempi naisopettaja sanoi, että kulutatte
turkista hihat, kun roikutte. Luvattiin teettää minkkiturkkiin kettuhihat, jos niin
tapahtuu.”

”Yläasteen matikan maikka oli mukava, kun se tuli välkällä aina kyselemään
kuulumisia ja juttelemaan.”

Opettajaa kuvattiin myös sanoilla lempeä, rakasti työtään, oli esimerkkinä ja
niin edelleen.

”1-3-luokan opettaja oli kokonaisuudessaan mahtava - - Tämä opettaja osasi
opettaa ennen kaikkea elämää ja vasta toissijaisesti koulua varten.”

6.2.3 Säälittävä, epämiellyttävä ja omituinen opettaja

Vastaavasti kirjoittajille oli jäänyt mieleen opettajia, jotka olivat
heikkohermoja, diktaattoreita, agressiivisia tai aiheuttivat oppilaissaan
suorastaan sääliä. Säälittävimmät tapaukset löytyivät yläasteen ja lukion
ajoilta, kun opettajat eivät kyenneet laittamaan vellovia oppilasmassoja kuriin.
Erästä opettajaa muisteltiin voimakkaana auktoriteettina, joka ”suorastaan
nautti oppilaiden latistamisesta.”

Opettajan läheisyys koettiin yleisesti miellyttävänä ja turvallisena
ominaisuutena, mutta monelle naisopiskelijalle oli jäänyt ikäviä muistoja
lähentelevistä ja imelistä tyttöjen lellijä -opettajista. Eräs opettaja oli tarjonnut
kyytiä kotiin aina koulun jälkeen, mutta oppilaasta se oli tuntunut pelottavalta
ja vastenmieliseltä. Miesopettajat olivat myös yllättäneet terveystarkastuksissa
tai jumppasalin pukuhuoneessa:

”Ala-asteella vanhempi miesopettaja tuli aina tyttöjen pukuhuoneeseen juuri
sillä hetkellä, kun tulimme suihkusta pois. Hän perusteli tekemisiään sillä, että
oli elämänsä aikan nähnyt niin monenlaisia ‘värkkejä’, ettei häntä enää mikään
hätkähdyttänyt. Lisäksi hän joskus pahoinpiteli (löi, potki, veti hihasta)
poikaoppilaita. Sai asioista kyllä syytteen, mutta virka pysyi.”
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Muutamassa muussakin tapauksessa kerrottiin, kuinka opettajalle oli annettu
syyte, mutta häntä ei saatu silti pois koulusta, koska hän oli ollut muuten
arvostettu tai mukava opettajien keskuudessa. Eräs valitus lääppijä-opettajasta
oli sentään mennyt läpi, ja opettaja erotettiin vanhempien toiveesta.

Opettajien persoonalliset ominaisuudet ja omituisuudet eivät suoranaisesti liity
joko hyviin tai huonoihin muistoihin. Kummallisesti nieleskelevä opettaja
saattoi olla piristys kielistudion mikrofonin takana, kun taas opettaja, joka
”käveli vaan silmät kiinni ja näytti aina Indiana Jonesia, jossa syötiin
silmäsoppaa”, vaikutti heikentävästi oppimismotivaatioon.

Opettajan empatian puute on jäänyt erään opiskelijan mieleen:

”Ehdottomasti huonoin kokemukseni koulusta on sellainen, että opettaja ei
ottanut minun tunteitani mitenkään huomioon - - Minun paappani oli juuri
kuollut, enkä siis ollut tehnyt kotitehtävää, jossa täytyi kirjoittaa muistiin kaikki
edellisen päivän tapahtumat. Kun selitin asian opettajalle, hän sanoi tylysti, että
olisit kirjoittanut jostain muusta päivästä. Hän ei mitenkään osoittanut, että
välitti surustani.”

Opettajan persoonaa koskeviin esimerkkeihin voi liittää myös kyvyn
huomioida omasta näkemyksestä poikkeavat mielipiteet ja hyväksyä erilaiset
vaihtoehdot.

”Opettajani väitti, että olin puhunut kesken tunnin ja häirinnyt opetusta, ja kun
hyvin tiesin, etten ollut, menin sanomaan siitä hänelle tunnin jälkeen. Opettaja
ei kuitenkaan suostunut myöntämään erehtyneensä ja haukkui minua niin
paljon, että lopulta lähdin itkien pois paikalta. Hän ei koskaan edes pyytänyt
anteeksi.”

”En kertakaikkiaan tullut toimeen yläasteen liikunnanopettajan kanssa. Sekin
johtui vaan siitä, etten aina suostunut tekemään niin kuin hän halusi, vaan tein
ehdotuksia, miten tehtävä olisi järkevämpi.”

6.2.4 Vaativa, kannustava ja oikeudenmukainen opettaja

”Ensin tuli mieleen se, kun opettaja kuiskasi korvaani: ‘Olit hyvä oppilas.’ Se
tapahtui peruskoulun toisen luokan kevätjuhlien jälkeen kotimatkalla.”

Opiskelija kuvaa näin kokemustaan, jossa opettaja välitti hänelle onnistumisen
tunteen. Kirjoittajille oli jäänyt erityisesti mieleen opettajan kehut ja kiitos
sekä kannustus ja rohkaisu. Vaativuus koettiin hyvänä asiana kuin myös
auktoriteetti. Eräs opiskelija kertoi opettajan tukeneen hänen
kirjoitusvahvuuttaan ja toinen kirjoitti opettajastaan, joka osasi eriyttää
lukutaitoisen ekaluokkalaisen eikä pakottanut harjoittelemaan tavuja muun
luokan mukana.

”Neljännellä englannin ope antoi laulaa Edelweiss-kappaleen englanniksi
nauhalle. Oli kivaa ja jännää.”
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Myös opettajan kyky tehdä oppiminen innostavaksi ja haastavaksi oli
huomioitu. Moni opiskelija mainitsi opettajan tarinoinnin elävöittäneen tuntia.

”Tulee mieleen lukion valtavan innostavan ruotsinopettajan tunnit, joilla
Muumi-videoiden ja laulamisen lisäksi myös opittiin. Opetus oli kannustavaa ja
mukaansa tempaavaa, eikä ensimmäisillä aamutunneillakaan voinut nukkua,
kun opettaja oli aina pirteänä ja iloisena.”

”Muistanpahan vain erityisellä lämmöllä 5. ja 6. luokan miespuolista
opettajaani. Tämä kun sattui olemaan pienen koulumme muita opettajia
parikymmentä vuotta nuorempi ja aikalailla koulunkäyntiin innostavampi
tapaus kuin kolleegansa. Hän sai jopa minut, maailman epäurheilullisimman
ihmisen kiinnostumaan liikunnasta. Tosin innostus karisi sitten myöhemmin - -”

Oikeudenmukaisuus tuli esiin merkittävimpänä asiana opiskelijoiden
muistellessa opettajiaan. Vaikka kehuja oli mukava saada, vaadittiin
opetukselta ja opettajalta tasapuolisuutta.

”Muistan ala-asteelta tapauksen, kun sain vastata yhteen tärkeimmistä
kysymyksistä ja vastasin väärin. Muut oppilaat alkoivat nauramaan, mutta
silloin opettaja räjähti niille ja huusi ja meuhkasi, ettei toisten väärille
vastauksille saanut nauraa. Sitten minulta pyydettiin anteeksi ja sain vastata
uudestaan, joka meni oikein. Olin kauhean tyytyväinen siihen, että opettaja piti
puoliani ja minulle tuli hyvin turvallinen ja rento olo.”

6.2.5 Pakottava, ymmärtämätön opettaja

Kaikki koululaiset ovat varmasti joskus kokeneet tulleensa kohdelluiksi
epäoikeudenmukaisesti. Negatiivisten koulumuistojen kohdalla
epäoikeudenmukaisuuden kokemus ilmeni epäsuorasuorasti lähes jokaisessa
teemaluokassa.

”Opin lukemaan 5-vuotiaana ja muutenkin olin ensimmäisinä kouluvuosinani
tovereitani edellä. Tästä johtuen opettaja käytti minua usein hyväkseen
apuopettajana: muiden ommellessa käsinukkeja minä tarkastin
kaunokirjoitusvihkoja ja matikan formatiivisia kokeita. Törkeää mielestäni!”

 Opiskelijat kuvailivat tilanteita, joissa heitä oli rangaistu muiden pahojen
tekojen tähden. Koko luokka oli saattanut joutua jälki-istuntoon yhden
oppilaan huonon käytöksen takia:

”Ekalla luokalla vierustoveri kopioi ainekirjoitustani ja opettaja torui minua
kopioimisesta. Laitoin voita luokkatoverini hiuksiin (vahingossa, tarkoitus oli
vain pelotella) ja jäin jälkkäriin.”

Edellisessä esimerkissä kirjoittaja selvästi miettii, oliko rangaistus kenties
ansaittu, mutta puolustautuu silti esittämällä tekonsa rangaistukseen nähden
lievänä.
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Useissa vastauksissa opetukseen liitettiin pakottamisen kohteena oleminen.
Opiskelijat kertoivat esimerkkejä pakko-osallistumisesta ja pakko-tekemisestä.
Kuuro oppilas koki opettajan ja vanhempien pakottaneen hänet kuulevien
luokkaan, vaikka hän ei mielestään pärjännyt siellä yksin. Oppilas yrittikin
teeskennellä, ettei ymmärtänyt uudessa luokassa mitään päästäkseen takaisin
vanhaan kouluun. Vasenkätinen oppilas oli pakotettu tekemään käsitöitä
oikeakätisen tavoin. Opettajan ymmärtämättömyys esiintyi myös nopeasti
ohikiitävissä mutta usein sitäkin herkemmissä koulupäivän rutiinitilanteissa.

”Näytin opelle piirtämääni hattua, ja hän sanoi: ‘Hattuko? Minusta se on
kahvikuppi’- - Piirsin taululle nuotin, ja ope sanoi, ettei nuotit oo lumipalloja.”

Jotkut opettajat osasivat pelotella, varsinkin ylioppilaskirjoitusten lähestyessä.
Eräs oppilas koki kuitenkin, ettei hänen kykyihinsä luotettu:

”Hän [opettaja] pelotteli meitä jatkuvasti yo-kirjoituksilla ja antoi ymmärtää,
ettei meillä monillakaan ole lainkaan mahdollisuuksia päästä kirjoituksista läpi
- - Opiskelutahti oli tosi kova, kaikkia asioita ei kyennyt millään omaksumaan,
mutta kaikki tehtävät oli aina pakko tehdä, jos meinasi selviytyä henkisesti
tasapainoisena tunnilta pois.”

Lukion vaativissa aineissa, kuten laajassa fysiikassa, moni oppilas oli kokenut
turhautumista, jos opetus ei ollut tarpeeksi tasokasta tai ymmärrettävää:

”Tajusin, etten tajua mitään hänen opetuksestaan - - ja edellisten kurssien ysit
laskivat vitosiksi. On hirveää, kun on opettaja, jonka kanssa mikään ei suju.”

”Tunnit olivat yhtä puun purentaa - - Hyvän opettajan tulee myös osata opettaa
asioita toisille - oma osaaminen ja asioiden ymmärrys ei riitä.”

6.2.6 Rehtori, kunnioitettava auktoriteetti ja pelottava kurinpitäjä

Opettajien lisäksi koulumuistoihin pääsivät myös rehtorit. Vaikka kuvaukset
rehtoreista olivat harvinaisempia kuin kertomukset tavallisista opettajista,
sisälsivät ne yleensä vahvan, henkilökohtaisen tunnelatauksen. Rehtori koettiin
vaikutusvaltaisena henkilönä, ylinpänä auktoriteettinä, ja rehtorin sanomiset ja
tekemiset tulkittiin harvinaisuudessaan hyvin voimakkaasti.

”Kerran rehtori antoi tarran, mietin miksi, vaikka tuntuikin kivalta saada
huomioita yksilönä. Tarrassa luki jotain ystävästä tai ystävällisyydestä.”

”Koulumme jumppa-kerho oli valmistanut tanssiesityksen Griegin
Vuorenpeikko-musiikkiin. Kiersimme esittämässä sitä joissain koulujen
juhlissa. Esityksen jälkeen entisen koulun rehtori tuli kädestä pitäen kiittämään
ja sanoi: ‘Esitys oli niin hieno, että minulle tuli kyyneleet silmiin.’ Tuntui
hienolta saada karskin ja pelottavankin tuntuiselta mieheltä moinen tunnustus.”

Rehtorin kiitos kuvattiin varsinkin jälkimmäisessä esimerkissä tärkeänä ja
unohtumattomana hetkenä. Kädenpuristus ”ihmiseltä, joka ei ikinä kiitellyt
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ketään”, nousi arvoon arvaamattomaan. Rehtori oli myös antanut jollekin
oppilaalleen ”edustustehtäviä” ja saanut villin luokan kuriin omalla
auktoriteetillään.

Samalla tavoin rehtorin määräämät kurinpalautukset ja puhuttelut muistettiin
pelottavina ja äärimmäisen nöyryyttävinä:

”Ala-asteen toisella luokalla jouduin rehtorin puhutteluun, koska hän halusi
kiristää minut tunnustamaan, että isoveljeni olisi rikkonut koulun pianon
(selvisi myöhemmin, että syypää oli joku muu). Rehtori piti minua huoneessaan
lukittuna pimeässä ja kävi välillä kuulustelemassa minua. Muutaman tunnin
itkun ja parun jälkeen pääsin karkaamaan huoneesta ja koko koulusta kotiin.
Muistan aina tapauksen ja tunnen pyhää vihaa rehtoria kohtaan vieläkin.
Anteeksipyyntöä emme kuulleet veljeni kanssa koskaan.”

Eräs opiskelija oli saanut pitkäaikaisen kammon rehtoreita kohtaan, kun eräs
rehtori oli heittänyt hänet päin seinää ensimmäisenä kouluvuotena. Rehtorin
vastuulla oli myös ehtojen antaminen, ja niitä oli käytetty myös uhkailussa
kesken oppitunnin. Muutamassa vastauksessa muisteltiin, kuinka rehtori oli
ilman minkäänlaista selitystä vaihtanut oppilaan toiseen luokkaan. Syy tuli ilmi
vasta jälkeenpäin. Seuraavassa opiskelija muistelee 6. luokan joulujuhlien
jälkeistä tunnelmaa:

”Rehtori pyysi minut luokseen ja huusi minulle 10 minuuttia saksaksi, josta en
ymmärtänyt puoliakaan, ja ilmoitti lopuksi, ettei minun tarvitse tulla enää
takaisin kouluun, koska olen niin huono oppilas (ka oli 6,7). Koulusta luvattiin
ilmoittaa joululoman aikana, mihin kouluun minä joutuisin.”

6.3 Kuva koulusta

6.3.1 Kaverit & luokkahenki

Kouluun kuuluu vähintään yhtä paljon muitakin asioita kuin luokassa istumista
ja opettajan johdolla oppimista. Koulumuistoihin ovat jääneet myös luokan
ulkopuolella tapahtunut toiminta sekä koulun viihtyvyys ja ilmapiiri
kokonaisuudessaan.

Ystävät ovat olleet varmasti jokaiselle kyselyyni vastanneelle opiskelijalle
tärkeitä ellei tärkeimpiä vaikuttajia kouluviihtyvyydessä. Usein ystäviä ja
kavereita pidetään niin itsestään selvinä, ettei niitä välttämättä edes mainita
erikseen.

”Varmaa on, että parhaimmat kokemukset liittyvät kavereihin ja nimenomaan
luokkakavereihin.--kun on todella tuntenut kuuluvansa joukkoon.”

Monissa kirjoituksissa kerrottiin luokan hyvästä hengestä, mihin liitettiin
useimmiten myös hyvät kaverit ja opettajat.
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”Mulla on aina ollut todella hyvä luokka, joka menestyi ja halusi olla paras.
Silloin oppimiskokemukset olivat hyviä, sillä opettajat halusivat aina parasta ja
tekivät töitä sen eteen, että me saatiin tietoja.”

”Lukion jumppatunneilla suunniteltiin yhdessä, mitä tehdään. Ei ollut
keskinäistä kilpailua paremmuudesta.”

Jälkimmäisen esimerkin kirjoittaja muisteli myös yhteisiin tapahtumiin, kuten
vanhojen tansseihin, valmistautumista. Joskus taas yhdessä kavereiden kanssa
tehty laajempi projektityö oli kiinteyttänyt ryhmää niin, että heistä tuli
”elinikäisiä ystäviä”. Toisille taas kiusauksen kohteena oleminen oli
aiheuttanut varmasti elinikäisiä traumoja. Kiusaamisen syitä olivat olleet
vanhempien ammatti, hyvä koulumenestys, opettajan suosio, puhevika,
perättömät huhut ja jopa lunttauksen paljastaminen. Muutamassa vastauksessa
mainittiin myös opettajien voimattomuus kiusaamisongelman poistamiseen.

”Äiti sattui olemaan samassa koulussa opettajana, mutta ei se paljon häirinnyt.
Enemmän mua kiusattiin vaatetuksen takia, kun alaluokilla satuin käyttämään
joululahjaksi saatua karvalakkia ja toppapukua. Ensimmäisen käyttöpäivän
jälkeen niitä ei sitten enää tarvittukaan.”

”Minua haukuttiin kuudennesta aina yhdeksänteen luokkaan asti ulkonäköni
takia. Kerran opon tunnilla ruvettiin tekemään ryhmätyötä, ja ryhmäjaossa pojat
rupesivat naureskelemaan niille pojille, jotka joutuivat minun kanssani samaan
ryhmään. Minun mielestä opettaja liittyi samaan ilonpitoon. Arvostin ennen sitä
opettajaa, mutta arvostus laski että kohina kävi.”

6.3.2 Ilmapiiri

Hyvää kouluilmapiiriä kuvattiin kodinomaisena, viihtyisänä työympäristönä ja
opettajien ja oppilaiden keskinäisenä arvostuksena. Hyvään ilmapiiriin liitettiin
usein myös luokkana tai koko koulun kesken järjestetyt retket ja juhlat.
Opiskelijat kertoivat pienien koulujen yhteishengestä ja pienien luokkien ja
työskentelyryhmien toimivuudesta. Ne olivat antaneet mahdollisuuden
oppilaan itsensä toteuttamiseen kaikissa koulun yhteisissä tapahtumissa ja
mahdollistaneet myös monipuolisen ympäristöön tutustumisen.

”Meillä oli matot ja oikeat verhot joka luokassa, sekä malja-akvaariot, joita me
hoidettiin itse. Välkillä sai pelata pingistä.”

”Vietimme ns. taiteiden yötä muutamana vuonna lukiossa, jolloin oppilaat ja
opettajat jäivät kaikki yhdessä koululle yöksi ja järjestimme itse ohjelmaa.
Koulussamme oli todella hyvä yhteishenki, ja kaikki halusivat tehdä jotain,
innokkuutta riitti.”

”Yksi oikein hyvä hetki oli seitsemännellä luokalla, kun et-ryhmän kanssa
päätimme viettää vuoden viimeisen tunnin piknikillä. Leivoimme kakun,
ostimme jotain juotavaa ja lähdimme koulun lähellä oleville kukkuloille.
Tunnelma oli upea, kun meitä oli 7.-9. luokilta ja opettajakin tuntui todella
läheiseltä. Makailimme yhdessä nurmikolla ja katselimme pilviä. En muista
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tarkkaan, mistä juteltiin, mutta jotakin henkilökohtaista se oli. Opettaja ja
muidenkin luokka-asteiden oppilaat tuntuivat hyviltä ystäviltä, vaikka muuten
ei oltu tekemisissä.”

Erikoismaininnan saivat retkien lisäksi leirikoulut kotimaahan tutustumisesta
aina Prahan arkkitehtuurimatkoihin. Joukkoon mahtui tietysti myös
epäonnistuneita luokkaretkiä.

”Retkikoulu Lapissa oli varsin verraton keikka. Teemoina olivat maantiedon ja
biologian salat, joihin tutustuttiin vaelluksilla. Asuimme erittäin askeettisesti
vanhassa torpassa ja yhden yön nukuimme itse kyhäämissämme laavuissa.”

”Retki Tallinnalaiseen ystävyyskouluumme - kokemuksia, retkeilyä, bailausta
hyvällä porukalla - oli todellinen silmienavaus silloin vielä NL:n osana olleen
Viron elämään.”

Koulun juhlat olivat monille kirjoittajille olleet ikimuistoisia hetkiä, varsinkin,
jos itse pääsi esiintymään. Lakkiaiset merkitsivät monille palkkiota
ponnisteluista ja tavoitteiden täyttymystä:

”Paras kokemus oli lakkiaiset, kun seisoi lakki päässä kaikkien edessä. Se oli
jotain sellaista, mitä oli pitkään kadehdittu keväisin. Haikeaahan se oli tietysti,
mutta samalla mielettömän ihanaa, kun tunsi vihdoinkin koulussa
saavuttaneensa jotakin konkreettista.”

”Viidennellä pääsin mukaan joulujuhlanäytelmän bändiin soittamaan
nokkahuilua. Tunsin olevani tärkeä mikrofonini kanssa, osa suurta
kokonaisuutta.”

Jälkimmäisessä esimerkissä opiskelija oli kokenut oman osuutensa tärkeäksi
kokonaisuuden kannalta. Sama kokemus sisältyi moniin muihinkin kuvattuihin
esiintymistilanteisiin. Julkinen esilläolo oli tuonut itsevarmuutta ja
onnistumisen haasteita. Menestymiskokemukset ja haastavuus esitettiin usein
yhteydessä luokkahenkeen ja kavereihin mutta myös koulun hyvään
ilmapiiriin. Ilmapiiri saattoi aiheuttaa myös turhautumisen tunteen, kuten eräs
opiskelija kuvaa seuraavassa:

”Yläasteen teknisen työn tunnit olivat painajaismaiset: suuri ryhmä, vähän
työtilaa, pölyä, opettajan välinpitämätön asenne opettamiseen, ei muistanut
oppilaidensa nimiä edes 3 vuoden jälkeen - -”

Huono ilmapiiri ilmeni turhautumisen lisäksi myös muiden ikävien
koulukokemusten yhteydessä. Kansakoulun käynyt opiskelija muistelee
kouluaikaansa:

”Ahdistava, pakottava paikka, missä ei ollut tunnetta siitä, että olisi ollut
vapaaehtoisesti mukana. Ulkoa opiskelua, opettajien mielistelyä. En kokenut,
että ihmistä olisi huomioitu tuntevana, kokevana ja itsekin ajattelevana
olentona. Koulu ei auttanut ja opettanut mielestäni elämän oleellisimmissa
kysymyksissä.”
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Sama kirjoittaja kertoo kuitenkin myönteisestä tunnelmasta muistellessaan
siirtymistä kansakoulusta oppikouluun. Koulunvaihdon vaikutuksia
kokemuksiin käsitelläänkin seuraavassa kappaleessa.

6.3.3 Koulunvaihto

”Olin tosi onnellinen, kun pääsin kansakoulusta oppikouluun. Se oli hienoa.
Isoja ihmisiä, paljon mitä odottaa ja katsoa silmät pyöreinä, ihaillen. Tunsin
kuuluvani johonkin suurempaan.”

Koulun vaihto merkitsi edellisen esimerkin oppilaalle uuden, paremman ajan
alkua. Jos aikaisemmassa koulussa oli ollut ongelmia, ne saattoivat
parhaimmassa tapauksessa jäädä sinne. Kuvattuja muuttotilanteita olivat myös
vaihto ala-asteelta yläasteelle ja siirtyminen luokasta toiseen.

”Paras kokemukseni on ollut ala-asteelta yläasteelle siirtyminen. Tällöin
opettajat vaihtuivat ja samalla myös koko opettajakunta laajeni ts. koulun
toiminta ei ollut enää niin sisäänpäin lämpiävää. Jos luokanopettaja ei pitänyt
sinusta, seuraavalla tunnilla olikin jo toinen opettaja. Näin esimerkiksi huonot
arvosanat eivät seuranneet aineesta toiseen.”

Sama opiskelija kirjoittaa huonoimmasta kokemuksestaan:

”Muutin ala-asteen toisella luokalla eri paikkakunnalta uuteen kouluun, jossa
lasten vanhempien akateemiset arvot tuntuivat hallitsevan jopa jokaista
arkipäivää. Oppilaat eivät sulattaneet minua, vaikka minulla olikin aina ns.
ystäviä, ja vielä vähemmän opettajat hyväksyivät keskitason opintoni.”

Useimmiten koulun tai luokan vaihto vaikutti kaverisuhteisiin negatiivisesti.
Joko oppilas oli joutunut luopumaan hyvistä ystävistään, tai sitten uuden
koulun oppilaat syrjivät ja kiusasivat uutta tulokasta tai ryhmään pääseminen
oli muuten ollut vaikeaa. Vaihto tutusta ja turvallisesta ala-asteen koulusta
saattoi aiheuttaa myös pelkoa. Yläasteesta ”oltiin kuultu juttuja”. Eräs
opiskelija muistelee ensimmäistä koulupäiväänsä uudessa luokassa:

”Yhtäkkiä huomasin istuvani täysin uudessa koulussa, täysin uudessa luokassa
ja tunsin itseni aika yksinäiseksi. Viiden minuutin päästä luokkaan tuli
myöhässä minua päätä pitempi poika, joka minut huomattuaan sanoi: ‘Ai,
meille on tullut uusi oppilas. Katsotaan välitunnilla, miten kova jätkä sinä olet.’
Tunsin itseni todella tervetulleeksi kouluun.”

6.4 Kokemusten vaikutus myöhempään elämään

Nolaaminen luokan edessä, menestyminen urheilukilpailuissa, haastava rooli
kevätjuhlanäytelmässä ja kaverien suosio luokassa ovat kaikki kokemuksia,
jotka ovat varmasti vaikuttamassa myös oppilaan myöhempään elämään.
Opiskelijoiden vastauksissa tuli esiin konkreettisia tilanteita, joiden
seurauksena opiskelijan käytös tai tavat olivat muuttuneet jälkeenpäin. Eräs
opiskelija kertoi esimerkiksi löytäneensä tulevan vaimonsa
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voimisteluvalmentajasta kesken lukion potkiaisharjoitusten. Pääasiassa
kokemukset olivat olleet negatiivisia, ja siten myös niiden vaikutus oli yleensä
samanlaatuinen.

”Kammottava uskonnonopettaja lukiossa opetti meille, että homous on sairasta
ja mutakuonot pitäisi lahdata ym. fiksua.--Lopetin uskontotunneilla käynnin ja
ehkä osaksi tämän hirviön takia erosin myös kirkosta.”

Muutamat opiskelijat olivat kokeneet pakottamistilanteen niin
epämiellyttävänä, että siitä lähtien olivat kieltäytyneet täysin kyseisestä asiasta.

”Ala-asteen ensimmäisellä luokalla opettaja pakotti syömään suutarinlohta ja
silakkapihvejä. Tunki haarukalla väkisin suuhun. En syö enää oikeastaan
ollenkaan kalaruokia.”

”Käsityönopettaja oli vanha, eikä suvainnut tai hyväksynyt vasenkätisyyttäni.
Hän yritti pakottaa minua oikeakätiseksi. Hän valehteli äidilleni, että kaikki oli
hyvin. Minulla oli suuria vaikeuksia selviytyä tehtävistä töistä. Sen takia teen
käsitöitä molempien käsien tyylillä, mikä sekoittaa ja vaikeuttaa. Enpä ole
kutonut tai virkannut jälkeenpäin.”

Toisaalta liika lepsuus koulussa oli aiheuttanut myöhemmin vaikeuksia eräälle
opiskelijalle:

”Koen päässeeni luokalta ilman minkäänlaista ponnistelua ja oppimista.
Kansakoulu meni niin, ja siksipä aikuisena olenkin saanut tosiaan tehdä työtä
saavuttaakseni tämän ammatillisen tason.”

Omaan työhön tai suoritukseen kohdistunut kritiikki oli myös huomattava syy
koulukokemusten negatiivisiin jälkivaikutuksiin. Seuraus ei välttämättä ollut
kuitenkaan yhtä negatiivinen kuin kokemus, vaan joskus päinvastainenkin,
kuten esimerkeistä jälkimmäisessä.

”Neljännellä luokalla kuviksen opettaja haukkui mun kuviksen työn koko
luokan edessä ja kysyi lopuksi: ‘Onks tää muka valmis?’ Siihen loppui
kiinnostus kuvaamataitoon ja piirtämiseen.”

”Ala-asteen kolmannella annettiin ensimmäistä kertaa liikunnan numerot. Olin
kova urheilemaan (mielestäni) ja melko hyväkin. Kävin urheilukilpailuissa ja
tykkäsin paljon liikuntatunneista, mutta sain 7:n arvosteluun, kun kaverini sai
8:n, vaikka hän oli lusmu, laiska. Siitä tuli kauhea poru ja huuto, ja se sai minut
raivoihin. Täten aloin harrastaa pesäpalloa, lentopalloa ja yleisurheilua.
Lentistä pelaan vieläkin.”

6.5 Yhteenveto

6.5.1 Koulukokemukset eri konteksteissa

Koulumuistojen kuvauksille oli tyypillistä, että ne sisälsivät useamman kuin
yhden tilanteeseen liittyneen kokemuksen. Jotta kokemusten laskeminen
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yhteen analyysiyksikköinä olisi ollut mahdollista, ristiintaulukoin kaikki
muistot niin, että jokainen mainittu kokemus tuli huomioitua itsenään ja
yhteydessä muihin kokemuksiin tai vaikuttajiin. Opiskelija oli esimerkiksi
saattanut kuvata menestymistilanteen myös haastavana kokemuksena, johon
liittyi opettaja, luokkakaveri tai koulun yhteinen juhla. Edellinen esimerkki
sijoittui taulukossa kaikkien luokkien kesken siten, että mainintoja
yhteenlaskiessani en ottanut sitä huomioon kolmeen kertaan, vaan kolmeen
osaan jaettuna. Tällä tavoin sain laskettua melko tarkasti kaikkien kokemusten
mainintakerrat ja lisäksi näin taulukosta niiden yhteydet muihin tekijöihin.
Tarkoitukseni on havainnollistaa kokemuksia suhteessa opettajaan seuraavien
graafisten esitysten avulla.

Parhaat muistot
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KUVIO 2. Opettajan vaikutus parhaissa koulumuistoissa

Kuviossa 2 ovat esillä kaikki positiivisten muistojen analyysissä käyttämäni
luokat mainintakertoineen. Vaalea palkki kuvaa niitä mainittuja esimerkkejä,
joihin ei liittynyt opettajaa, kun taas tumma palkki kuvaa mainintoja, joihin
liitettiin myös opettaja. Kuviosta 2 on esimerkiksi nähtävissä, että
menestyminen on kaikista mainituin kokemus eikä opettajalla ole ollut siihen
yhtä suurta vaikutusta kuin esimerkiksi haasteiden kohdalla.
Menestymiskokemuksiin liittyivät opettajan lisäksi haastavuus, arvostelu,
luokkakaverit sekä koulun ilmapiiri, esimerkkinä vaikkapa esiintyminen
koulun juhlissa. Luokkakavereilla ja ilmapiirillä oli myös olennainen vaikutus
sekä toisiinsa että koulunvaihtotilanteeseen.

Kaverit ja luokkahenki sekä koulun ilmapiiri retkineen ja juhlineen esiintyivät
myös negatiivisissa muistoissa. Näihin kuvattuihin tilanteisiin ei välttämättä
liittynyt opettajaa mutta useimmiten jokin nöyryytyskokemus. Kaverit ja
ilmapiiri mainittiin myös ikävien koulunvaihtomuistojen yhteydessä. Kuviossa
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3 kaverit, luokkahenki ja koulun ilmapiiri on yhdistetty samaksi luokaksi, sillä
negatiivisten muistojen kohdalla niitä oli vaikea erotella toisistaan.

Huonoimmat muistot
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KUVIO 3.  Opettajan vaikutus huonoimmissa koulumuistoissa

Kuviosta 3 on myös nähtävissä, että nöyryytys on merkittävin mainittu
kokemus, joka on yhteydessä opettajaan. Kuvatun opettajan toiminnan lisäksi
nöyryytettynä olemiseen liittyi joissakin esimerkeissä epäonnistumis- ja
turhautumiskokemuksia. Näitä yleisemmin nöyryytys oli yhteydessä kuitenkin
arvostelutilanteeseen. Monesti samat nöyryyttävät arvostelutilanteet liittyivät
myös kavereihin. Kyseessä saattoi olla esimerkiksi julkinen vertailu tai väärän
henkilön rankaiseminen.
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Positiiviset ja negatiiviset koulumuistot
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KUVIO 4.  Positiivisten ja negatiivisten koulumuistojen suhteet toisiinsa

Opiskelijoiden kaikki mainitut negatiiviset ja positiiviset koulumuistot on
esitetty kuviossa 4, joka osoittaa kokemusten suhteet toisiinsa. Kunkin
kokemuksen saamat maininnat on laskettu yhteen, eikä niissä ole erotettavissa
opettajan vaikutusta. Tumma palkki ilmoittaa mainintojen määrän kyseisessä
positiivisessa kokemuksessa tai kokemukseen vaikuttaneessa tilanteessa, ja
vaalea palkki kertoo vastaavasti kunkin negatiivisen kokemuksen tai siihen
liittyneen tilanteen tai henkilön osuuden. Kuvion 4 perusteella voi tehdä muun
muassa havainnon, että positiivisia muistoja kavereista, luokkahengestä ja
koulun ilmapiiristä on kaksi kertaa niin paljon kuin vastaavia negatiivisia
muistoja. Sen sijaan positiivisia arvostelukokemuksia on huomattavasti
vähemmän kuin negatiivisia.

Lopuksi olen yhdistänyt kuvioiden 2, 3 ja 4 informaation laskemalla yhteen
negatiivisten koulumuistojen ne mainitut kokemukset, joihin on liittynyt
opettaja ja päinvastoin kokemukset ilman opettajaa. Samat kaksi lukuarvoa
olen laskenut myös positiivisista koulumuistoista. Nämä lukuarvot ovat
näkyvissä prosentteina kuviossa 5.
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Koulumuistot (N=245)
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KUVIO 5.  Opettajan vaikutus positiivisiin ja negatiivisiin koulumuistoihin

Opettajalla on ollut tutkimusjoukon koulumuistoihin merkittävä vaikutus
(55%). Vaikutus on ollut suuri etenkin negatiivisten kokemusten kohdalla
(35%), kun taas positiivisista muistoista huomattavasti suurempi osa ei liity
opettajaan (31%). Positiivisia ja negatiivisia muistoja kerrottiin lähes yhtä
paljon, parhaita koulukokemuksia (51%) muistettiin silti hieman enemmän
kuin huonoja.

6.5.2 Ala-aste, yläaste, lukio

Melkein kaikissa opiskelijoiden koulumuistoissa oli mainittu, mille ajalle
kyseinen muisto sijoittui. Kaikista vastauksista, joissa mainittiin koulu tai
vuosiluokka, oli ala-asteen osuus noin puolet (52%), yläasteen viidesosa (20%)
ja lukion reilu neljäsosa (28%). Ala-asteen kohdalla hyvät ja huonot muistot
jakaantuivat tasan, kun taas yläasteelta oli enemmän negatiivisia muistoja ja
lukiosta taas positiivisia. Opiskelijoiden iällä ei ollut huomattavaa merkitystä
kokemusten suhteen, paitsi että muutama kansakoulun käynyt opiskelija
kirjoitti pääasiassa ala-aste ajoista tai yleisesti koulusta opiskelupaikkana.

Ala-asteelta muistettiin näytelmäkerhot ja muut esiintymistilanteet. Mieleen oli
jäänyt sympaattinen tai innostava opettaja sekä koulun kodinomaisuus.
Hiihtokilpailuvoitot ja omat saavutukset olivat vaikuttaneet itsetunnon
kehittymisessä. Ikimuistoisia olivat olleet myös leirikoulut ja luokkaretket.
Opettajaan suhtauduttiin persoonana, joka saattoi osoittautua myös
epäoikeudenmukaiseksi. Varsinkin rehtori koettiin pelottavana auktoriteettinä.
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Ala-asteaikaan kuuluivat myös kiusaaminen ja muut koulun ja luokan
vaihdosta aiheutuneet pelot.

Yläasteelle meno oli ollut joistakin kirjoittajista pelottavaa. Luokassa saattoi
olla suosikkijärjestys, ja rangaistukset ja nöyryyttävät tilanteet sekä huono
yhteishenki vaikuttivat viihtymättömyyteen. Epävarmat opettajat eivät saaneet
oppilaisiin kuria. Moni joutui kiusattavaksi ja syrjityksi esimerkiksi
liikunnassa. Toisaalta yläasteaikana tehtiin parhaimmat retket ja lähdettiin
leirikouluun. Kokemuksissa korostui oma osaaminen ja itsenäisyys sekä
luokkahengen merkitys.

Lukiossa ylioppilaskirjoitukset ja lakkiaiset saivat ylivoimaisesti eniten
mainintoja. Arvosanat koettiin ansaittuina tai sitten pettymyksinä, ja juhlissa
työnteko sai viimein palkan. Lukioon liittyivät myös esitykset erilaisissa
juhlissa, niiden yhdessä suunnittelu ja saavutetut kiitokset. Opiskelu oli ollut
joko haastavaa ja mielenkiintoista tai turhauttavaa ulkoa osaamista riippuen
yleensä yksittäisistä opettajista. Lukion opettajat osasivat pelotella ja
holhosivat itsenäisyyttä arvostavia opiskelijoita.

Eniten mainittuja oppiaineita hyvien koulumuistojen joukossa olivat musiikki
ja liikunta sekä yleensä tunnit, joiden yhteydessä oli päässyt esiintymään tai
muuten toteuttamaan itseään, kuten erilaiset äidinkielen projektit. Huonoja
kokemuksia löytyi edelleen liikunnasta pesäpallojoukkue-valintoineen ja
musiikista laulukokeineen. Kuvaamataito oli ollut sitä taitaville
menestymiskokemusten lähde, kun taas taitamattomat olivat joutuneet
nöyryyttävän arvostelun kohteeksi. Matematiikka oli aiheuttanut myös monille
epämiellyttäviä tilanteita. Lukioajoilta muistettiin jopa yksittäisten fysiikan ja
matematiikan kokeiden arvosanoja.
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7  Tutkimuksen luotettavuus

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti.
Tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Laadullisessa
tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse, ja
luotettavuuden arviointi koskee näin koko tutkimusprosessia. Kvantitatiivisen
tutkimuksen arvioinnissa käytetyt validiteetin ja reliabiliteetin käsitteet eivät
perinteisesti ymmärrettyinä sovellu kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden
perusteiksi. (Eskola & Suoranta 1998, 211-212.)

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä pyrin selventämään kokemuksen
käsitettä ja soveltuvuutta tutkimuksen kohteeksi. Samalla toin esiin
näkemyksen kokemuksen jatkuvuuden ja vuorovaikutuksellisuuden
periaatteesta (Dewey 1951). Näiden periaatteiden antamissa rajoissa olen myös
tarkastellut omaa aineistoani, joka on kokemuksellista ja muistiin perustuvaa.

Vastauksissaan opiskelijat kertoivat oman tarinansa, joka vastasi heidän
todellisuuttaan. Kuvattu tilanne ei välttämättä muistuttanut läheskään
alkuperäistä, tai sitten muut osapuoliset olisivat saattaneet tulkita sen aivan eri
tavalla. En ottanut analysointivaiheessa kantaa siihen, mitkä mahdolliset seikat
vaikuttivat kokemusten kuvaukseen. Todennäköisesti ensimmäisenä mieleen
tulleet muistot koulusta liittyivät jossain määrin opiskelijoiden kyselyn
aikaiseen elämäntilanteeseen ja kasvatustieteen alalla käytävään yleiseen
koulukeskusteluun, vaikkakin monet esiin tulleista yhteisistä teemoista ovat
luonteeltaan aina ajankohtaisia. On mahdollista, että opiskelijoiden tulkinnat
omista koulumuistoistaan voivat myös muuttua ajan mukana myöhempien
kokemusten vaikutuksesta.

Legendanomaiset kirjoitukset perustuivat joka tapauksessa opiskelijoiden
henkilökohtaisten kokemusten tulkintoihin ja käsittelin niitä sellaisina. Samalla
tavoin omat tulkintani kuvattujen tilanteiden merkityksistä ja niiden pohjalta
tehdyt johtopäätökset perustuvat kokemuksiini vastaavanlaisista tilanteista.
Muodostin aineiston luokitteluun teemat aikaisempien tutkimusten mallista.
Testasin valitsemani analysointiluokat pyytämällä tutkimusseminaariryhmääni
sijoittamaan osan alkuperäisistä vastauksista luokkiin ja käymällä yhdessä
keskustelua luokkien ymmärrettävyydestä ja kattavuudesta. Tämä auttoi minua
muokkaamaan analysointiluokkia entistä edustavammiksi.

Vaikka käytinkin apunani tutkimusseminaariryhmää, olisi aineiston analyysissä
voinut hyötyä toisen tutkijan vertailtavista tulkinnoista. Tynjälä (1991, 393)
esittää tällaisen tutkijatriangulaation yhdeksi tavaksi parantaa tutkimuksen
varmistamista. Toisaalta muodostuu ongelmaksi arvioida, kumman tutkijan
antama tieto on luotettavampaa.
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Koska keräsin aineiston avoimen kyselyn avulla, ei jälkeenpäin ollut enää
mahdollisuutta palata esittämään tarkentavia kysymyksiä, jotka olisivat joissain
tapauksissa olleet hyödyksi vastausten tulkinnalle. Pidän itseäni kuitenkin yhtä
kykenevänä tulkitsijana hankkimalleni aineistolle, kuin ketä tahansa sellaista
henkilöä, jolla on muistoja peruskoulunsa ajalta. Suurin osa opiskelijoiden
koulumuistoista vastasi omia kokemuksiani, vaikka opiskelijoiden muistot
olivat samalla kertaa myös täysin henkilökohtaisia. Tämä havainto on myös
yhtäpitävä aikaisemman vastaavan tutkimuksen kanssa (ks. 4.2), vaikka siinä
tutkimushenkilöt olivatkin amerikkalaisia opiskelijoita.

Tynjälän (1991, 391-392) mukaan tietoisuus siitä, miten tutkijan oma
viitekehys vaikuttaa tutkimustyöhön, on hyvin olennaista tutkimuksen
objektiivisuutta arvioitaessa. Nykyisin korostetaan yhä useammin sitä, että
subjektiivisuus on väistämätöntä, ja tutkimuksella tavoitellaan ennemminkin
näkökulmia kuin totuutta sellaisenaan. Objektiivisuudessa on siis kyse tutkijan
luotettavuudesta, uskottavuudesta, rehellisyydestä ja tasapainosta.

Grönfors (1982, 177) käsittelee tutkijan subjektiivista roolia ja toteaa, että mitä
paremmin tutkija ymmärtää tutkittavien kielenkäytön, ja mitä läheisemmät
suhteet hänellä on heihin, sitä enemmän hän pystyy saamaan todellista ja
merkittävää tietoa tutkittavien elämästä. Uskon, että omat aikaisemmat
kokemukseni ala-asteelta lukioon antavat riittävän kielitaidon ja
samastumiskyvyn aineiston analysointia varten.

Tutkimuksen teoreettisten lähtökohtien ja käsitteellisten määreiden sekä
menetelmällisten ratkaisujen pitää olla loogisessa suhteessa keskenään. Tämä
osoittaa tutkijan tieteellistä otetta ja oman tieteenalansa hallintaa. Teoreettisen
viitekehyksen pohjalta tehdyillä tulkinnoilla ja johtopäätöksillä pitää olla suhde
myös empiiriseen aineistoon. (Grönfors 1982, 174.)

Tässä tutkimuksessa aineiston totuudenmukaisuutta on mahdoton arvioida,
eikä se mielestäni ole edes olennaista vastausten kokemuksellisen luonteen
takia. Toisaalta opiskelijoiden kokemusten yhteneväisyys sekä toisiinsa nähden
että verrattuna aikaisempiin vastaaviin tutkimuksiin vahvistaa niiden
kuvauksen rehellisyyttä. Muistoista kirjoittaminen toimi mielestäni riittävän
hyvin aineistonhankintamenetelmänä, ja sen käyttö perustui osittain saman
amerikkalaisen tutkimuksen malliin, johon viittasin aikaisemmin tässä luvussa.

Esitetyt kaksi kysymystä parhaimmasta ja huonoimmasta koulumuistosta olivat
melko yksiselitteisiä ja vastausten perusteella selvittivät sitä, mitä niiden oli
tarkoitus selvittää. Myös kysymysten paras - huonoin-asetelma vaikutti niin,
että vastauksissa ei korostunut pelkästään muistojen positiivinen tai
negatiivinen puoli. Toisaalta opiskelijat kommentoivat vastauksissaan, että
yhden parhaimman tai huonoimman kokemuksen muistaminen äkkiseltään oli
vaikeaa. Siitä huolimatta heidän kuvauksensa olivat yllättävän tarkkoja ja
yksityiskohtaisia. Vastaustilanteen aikarajoitus (10 minuuttia) aiheutti
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ilmeisesti pakon tuottaa paperille ainakin joku muisto. Tosin sanoen se, joka
tuli jostain syystä ensimmäisenä mieleen.

Eskolan ja Suorannan (1998, 212-213) esittämiä laadullisen tutkimuksen eräitä
luotettavuuskriteereitä ovat uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja
vahvistuvuus. Tämän tutkimuksen tulkintoja eli tutkimuksen vahvistuvuutta on
mahdollisuus tarkastella teoriataustassa esitettyjen, vastaavaa aihetta
käsittelevien tutkimusten avulla. Varmuustekijänä, eli tutkimukseen
vaikuttavien ennakkoehtojen huomioimisena, on teoriaosassa tarkasteltu
kokemuksen luonnetta ja sen asettamia ehtoja ja rajoituksia tulkinnalle.
Tutkimuksen uskottavuutta ja tulosten siirrettävyyttä voivat lukijat arvioida
tulosten yhteydessä esitettyjen esimerkkivastausten avulla. Samalla tavoin,
kuin minulla tutkijana, on lukijalla mahdollisuus tulkita henkilökohtaisten
kokemustensa kautta alkuperäisasussaan olevien vastausten soveltuvuutta
määrittelemiini luokkiin sekä niiden suhdetta teoreettiseen viitekehykseen.

Kirjoitin esimerkit opiskelijoiden vastauksista tulokset-kappaleeseen sellaisina,
kuin sain ne itsekin lukea. Joidenkin vastausten kohdalla lisäsin välimerkkejä
luettavuuden parantamiseksi tai jätin pois täytesanoja, joilla ei ollut merkitystä
pääajatuksen tulkinnassa. Pyrin valitsemaan muistojen joukosta
mahdollisimman tyypilliset ja aineiston yleistä luonnetta edustavat esimerkit
kunkin luokan ja aihepiirin yhteyteen. Muutama poikkeavakin tilannekuvaus
pääsi mukaan, jos se havainnollisti hyvin opiskelijan kokemuksen hetkistä
tunnetta tai käyttäytymistä.

Oman tutkimusaineiston analyysikuvauksen sekä tulosten esittelyn yhteydessä
pyrin tuomaan esiin mahdollisimman tarkasti aineistoni käsittely- ja
tulkintamenetelmät, jotta lukija kykenisi seuraamaan päättelyprosessiani.
Grönforsin (1982, 178) mukaan tutkimusprosessin yksityiskohtainen
raportointi on lopulta ainoa tapa osoittaa tutkimuksen pätevyys ja helpottaa
näin tutkimuksen itsenäistä arviointia. En ole osoittanut analyysini kertovan
muusta kuin tämän tutkimuksen aineistosta, tulevien opettajien
koulukokemuksista, koska olen halunnut antaa lukijalle mahdollisuuden etsiä
tulosten vastaavuutta omiin koulumuistoihinsa. Esittelin yleistettävyyden
problematiikkaa jo laadullisen tutkimuksen analysoinnin yleisiä vaiheita
käsitellessäni. (Ks. Alasuutari 1993; Grönfors 1982.)

Kvalitatiivinen analyysi johtaa usein uusien ongelmien jäljille. Eskolan ja
Suorannan (1998, 223) mielestä tätä seikkaa voi pitää myös eräänlaisena
osoituksena tutkimusanalyysin onnistuneisuudesta. Pätevyyskriteeri olisi
silloin tuloksellisuus, eli mitä uutta tietoa tai näkökulmia tutkimus on
tuottanut. Tämän tutkimuksen merkityksellisyyttä ja arvoa käsittelen seuraavan
luvun yhteydessä.
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8  Pohdinta

Aluksi pohdin tutkimukseni olennaisimpia tuloksia ja arvioin tekemieni
johtopäätösten edellytyksiä. Arvioin samalla tutkimustani suhteessa
teoriataustaan ja vertailen sitä aikaisempiin tutkimuksiin. Esitän myös
kritiikkiä käyttämälleni tutkimusmenetelmälle. Lopuksi pohdin tulosten
hyödyntämismahdollisuuksia ja tutkimuksen tieteellistä arvoa sekä
jatkotutkimuskohteita.

Tutkimukseni ensimmäisenä ongelmana esitin kysymyksen: minkälaisia
muistoja opiskelijoille tulee koulusta ensimmäisenä mieleen? Suurin osa
positiivisista kokemuksista sijoittui menestys-teeman alle.
Menestymiskokemuksia olivat antaneet erityisesti tilanteet, joissa oppilas oli
päässyt toteuttamaan itseään. Negatiivisten muistojen kohdalla merkittävin
mieleen jäänyt kokemus oli nöyryytys. Nöyryyttäväksi koettiin tilanteet, joissa
opettaja haukkui tai rankaisi julkisesti tai sitten toimi epäoikeudenmukaisesti,
vasten oppilaan oikeuksia.  Parhaina hetkinä koulussa mainittiin esiintymiset ja
voitot kilpailuissa, ikävimpinä muun muassa laulukoe luokan edessä ja
liikuntatuntien joukkuevalinnat.

Miksi juuri nämä edellämainitut teemat tulivat esiin opiskelijoiden
koulumuistoissa? Shotter (1990) kirjoittaa muistojen riippuvan ympäröivästä
sosiaalisesta järjestelmästä. Myös tutkimukseni opiskelijoiden muistoissa on
nähtävissä, että ne sopivat tiettyihin yhteiskunnallisiin raameihin ja vastaavat
muiden samankaltaisten koulumuistotutkimusten tuloksia. Vaikka koulu onkin
vakiintunut yhteiskunnallinen instituutio, ei tämä kuitenkaan tarkoita, että
opettajat ja koulut olisivat kaikkialla samanlaisia. Oppilaiden tarpeet tietyissä
ikä- ja kehitysvaiheissa sekä suhteessa opettajaan ja oppimiseen näyttävät sen
sijaan olevan yhteneväiset ja universaalit. (Ks. Galbo 1989; Horppu 1993;
Marks, 1985.)

Muisti toimii myös valikoivasti (Shotter 1990), ja periaatteet valikoinnille
nousevat jokapäiväisen elämän sosiaalisista aktiviteeteista. Tässä
tutkimuksessa keräämäni koulumuistot liittyvät varmasti opiskelijoiden
nykyhetkeen ja opiskelun alkuvaiheessa heränneisiin kysymyksiin opettajan
roolista ja kasvatuksesta. Toisaalta muistot liittyvät Shotterin mukaan
useimmiten asenteisiin, mikä tuli myös selvästi esiin opiskelijoiden vastausten
laadussa. Esimerkiksi monien nöyryytyskokemusten yhteydessä kirjoittaja
pohti tilanteen oikeutusta käsitellen omaa asennettaan suhteessa yleiseen
oikeudenmukaisuuskäsitteeseen.

Opiskelijoiden parhaat ja huonoimmat muistot erosivat keskenään
voimakkuustason suhteen. Negatiivisille koulukokemuksille oli yhteistä
kuvatun tilanteen yksityiskohtaisuus sen dialogia myöten. Samoin negatiivinen
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kokemus oli useimmiten hyvin voimakkaasti latautunut, mikä tuli esiin
lukuisista tunnepitoisista adjektiiveista. Positiivisissa kokemuksissa
myönteinen tunne saatettiin kohdistaa persoonallisesti merkittävään opettajaan,
mutta useimmiten kokemukset liitettiin johonkin tiettyyn akateemiseen
toimintaan.

Havainto positiivisten ja negatiivisten muistojen laatuerosta esiintyi myös
Johnson Rothenbergin koulumuistotutkimuksessa.  Amerikkalaisessa
tutkimuksessa ei tullut kuitenkaan esiin esimerkiksi koulun turhauttava
vaikutus, kun taas muutos-luokkaan (vrt. koulunvaihto) liittyi useita
esimerkkejä. Luultavasti kouluunmeno ja siirtyminen yläasteelle onkin
merkittävämpi asia amerikkalaisessa kulttuurissa kuin suomalaisessa
koulujärjestelmässä. Koulu alkaa Yhdysvalloissa jo kuusivuotiaana, ja
koulupäivät ja koulumatkat saattavat olla myös pitempiä kuin Suomessa.
Koulupäivään ei usein sisälly myöskään yhteistä ruokailua, kun taas
suomalaisten opiskelijoiden muistoissa ruokailuhetki on ollut monille
erityisesti mieleenjäänyt tapahtuma. Muilta osin analysointiluokkani ja niihin
sisältyvät tulokset vastasivat edellä viitatun tutkimuksen tuloksia.

Tutkimukseni toinen ongelma oli, miten opettajan merkitys ja vaikutus ilmenee
kirjoitetuissa muistelmissa. Yli puolet kaikista muistoista liittyi jollain tavalla
opettajaan. Tulosten mukaan opettajan vaikutus oli merkittävin huonoissa
koulumuistoissa, ja suurin osa opettajamaininnoista esiintyi
nöyryytyskokemusten yhteydessä. Parhaissa koulumuistoissa opettaja esiintyi
noin viidesosassa maininnoista, pääasiassa menestymiskokemuksien ja
haastavuuden yhteydessä. Näihin kahteen luokkaan liittyivät useimmiten myös
kaverit ja koulun yleinen ilmapiiri. Parhaissa koulumuistoissa kuvattiin
monesti myös opettajaa taitavana opettajana tai oppilaalle merkittävänä
persoonana liittämättä kuvausta mihinkään tiettyyn tilanteeseen.

Miksi opettaja osoittautui näin merkittäväksi henkilöksi koulumuistoissa?
Monet tässäkin tutkimuksessa esitetyt tutkijat ovat pyrkineet selvittämään
opettajan asemaa merkittävänä aikuisena oppilaan elämässä (ks. Galbo
ym.1996; Marks 1985; Pérez Prieto 1992). Nykypäivänä yksinhuoltajaperheet
ovat nopeimmin kasvava perhemalli, millä on vaikutuksensa lapsen
vuorovaikutusmahdollisuuksiin aikuisten kanssa. Toisaalta molemmat
vanhemmat voivat olla niin omistautuneita työuralleen, että lapsen kontaktit
äitiin ja isään jäävät yhteisten viikonloppujen varaan. Näistä perherakenteen
muutoksista johtuen opettajan merkitys pysyvänä aikuisihmissuhteena kasvaa
edelleen.

Koulumuistoissa kuvattiin erilaisia opettajan pedagogisia käytäntöjä
opetustilanteessa, ja varsinkin negatiivisten kokemusten kohdalla etsittiin
normeja opettajan käyttäytymisestä. Perusteita tälläiselle normatiiviselle
käyttäytymiselle voi löytyä tutkimuksista, joissa on selvitetty oppilaiden
tarpeita suhteessa opettajaan ja opetukseen. Demokraattisessa
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oppimisympäristössä opettaja ja oppilas ovat tasavertaisia, ja esimerkiksi
säännöt, jotka laaditaan yhdessä, ovat perusta oikeudenmukaisuudelle.
(Horppu 1993; Korpinen 1993.) Varsinkin opettajan epäoikeudenmukaisuus ja
oppilaiden aliarvioiminen oli aiheuttanut ristiriidan oppilaan kokemuksissa.

Kolmanneksi ongelmaksi asetin kysymyksen: minkälaisen kuvan kirjoitetut
muistot antavat koulusta? Kouluilmapiiri osoittautui merkittäväksi
vaikuttajaksi erityisesti menestymis- ja haastavuuskokemuksien kohdalla.
Usein kertomuksissa oli kyse esimerkiksi näytelmän valmistamis- ja
esittämisprosessista tai yhteisten retkien ja juhlien järjestämisestä. Näihin
kuvauksiin liittyivät myös kaverit ja opettaja. Negatiivisten muistojen kohdalla
yleinen ilmapiiri, luokkahenki ja kaverit muodostivat suurimman opettajasta
riippumattoman luokan. Varsinkin luokan- tai koulunvaihtotilanteissa korostui
koulun ilmapiirin merkitys.

Minkälainen kuva koulusta muodostui tämän tutkimuksen perusteella?
Opiskelijoiden kuvaukset koulun yleisestä ilmapiiristä ja hengestä olivat
yhteneviä koulun nykyisen julkisuuskuvan kanssa. Kuten ruotsalaisessa
koulukokemustutkimuksen raportissakin, tämän tutkimuksen opiskelijat
kuvasivat koulua osittain turhauttavana laitoksena, joka ei asettanut tarpeeksi
korkeita tavoitteita tai vastannut todellisen elämän haasteisiin. Ilmapiirin
yhteydessä mainittiin isoista luokista ja vaihtuvista opettajista, kun taas
vastaavasti muisteltiin kaiholla pienten koulujen kodinomaisuutta ja hyvää
yhteishenkeä. Oppilaat kaipasivat yhteisöltään myös selkeämpiä sääntöjä ja
kuria mutta toisaalta oppilaan mielipiteiden kunnioittamista sekä
kiinnostuksenkohteiden huomioimista. (Pérez Prieto 1992.)

Neljännessä tutkimusongelmassani kysyin, oliko aineiston perusteella
havaittavissa mainittujen koulukokemusten vaikutuksia opiskelijoiden
myöhempään elämään. Sellaisia tapauksia, joissa opiskelija olisi maininnut
kuvailemansa tilanteen tai henkilön vaikuttaneen pitkälle tulevaisuuteen, oli
vain muutamia, mutta monien tilannekuvausten tarkkuudesta ja
voimakkuudesta päätellen useillakin kokemuksilla oli kauaskantoiset
vaikutukset. Myöhempään elämään vaikuttaneista kokemuksista pääosa oli
negatiivisesti latautuneita, ja ne liittyivät nöyryytystilanteisiin ja arvosteluun,
vaikka joissain tapauksissa juuri väärän arvostelun kohteeksi joutuminen oli
saanut opiskelijan ylittämään myöhemmin rajoituksensa.

Clandinin ja Connely (1994) kirjoittavat, että henkilökohtaisten kokemusten
tutkimiseen sopivan metodin tulee keskittyä neljään eri suuntaan: henkilön
sisäiseen maailmaan, ulkoisiin olosuhteisiin ja todellisuuteen, menneisyyteen
sekä nykyisyydestä tulevaisuuteen. Tutkimuksessani olen pyrkinyt
selventämään niin henkilökohtaisen kokemuksen luonnetta kuin ulkoisiakin
olosuhteita, esimerkiksi käynnissä olevaa koulukeskustelua. Näihin suuntiin
olen tähystänyt henkilökohtaisen kontekstini asettamissa rajoissa.
Tutkimushenkilöiden menneisyyteen on ollut mahdoton kurkistaa muuten,
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kuin kerrottujen kokemusten kautta, ja tulevaisuuden näkymät ovat nekin
rajoittuneet omiin kokemuksiini pohjautuvan tulkinnan tasolle.

Tulkinnalliselle tutkimusotteelleni voi varmasti esittää kritiikkiä. Ennemmin
esitän kuitenkin kehittämisidean. Herkullinen ajatus olisi päästä analysoimaan
aineistoa yhdessä pienen tutkimusjoukon kanssa, jolloin olisi samalla
mahdollisuus jakaa omia koulumuistoja ja verrata niitä tämän tutkimuksen
antamaan tietoon. Ryhmätyöskentely antaisi varmasti myös syvyyttä
kokemusten tulkinnoille ja voisi olla oppimistilanne myös analysointiryhmälle.

Koulumuistot eivät kosketa pelkästään tulevia opettajia. Uskon niiden esille
tuomisesta ja reflektoinnista olevan hyötyä kaikille koulua käyneille ihmisille.
Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on ollut osoittaa henkilökohtaisten
kokemusten merkitys niin uskomusten ja asenteiden muodostumisessa kuin
nykypäivän käytännön toiminnassakin. Tutkimus on osoittanut myös
koulukokemusten olevan luonteeltaan samankaltaisia muiden vastaavanlaisten
tutkimusten tulosten perusteella. Vertailukohteina ovat olleet ruotsalainen ja
amerikkalainen koululaitos, jotka ovat molemmat käytännössä kuitenkin melko
lähellä suomalaista koulua.

Kokemusten tiedostaminen ja käsittely on mielestäni erittäin tärkeää etenkin
tuleville ja jo ammatissaan toimiville opettajille. Oman opettajankoulutukseni
aikana ei ole kertaakaan otettu esille opiskelijoiden omia koulukokemuksia.
Ihmettelenkin, miksi niitä ei ole osattu hyödyntää, kun kuitenkin 12-vuotinen
peruskoulu- ja lukioaika ovat suhteessa pitkä aikakausi tulevan opettajan
elämässä verrattuna noin 5-vuotiseen opettajankoulutukseen. Käsitykset
koulusta ja opettajasta ovat ehtineet muotoutua jo ennen koulutukseen
valikoitumista, ja suuri osa niistä jää varmasti kokemusvarastoon
toimintamalleiksi myöhempiä tilanteita varten. Opettajia vaaditaan
muuttumaan ajan ja oppilaidensa mukana. Vauhti on kova ja kiihtyy edelleen.
Tämän tutkimuksen näkökulmasta tie muutokseen on mahdollinen omia
kokemuksia hyödyntämällä.

Tutkimusprosessilla on ollut merkitystä myös minulle tulevana opettajana.
Opiskelijoiden koulumuistot ovat herättäneet eloon omat kokemukseni
kouluajoilta ja vahvistaneet käsitystäni opettajan merkityksellisyydestä ja
vaikutusmahdollisuuksista sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä.
Suhde itseeni kokemusten tulkitsijana on myös vahvistunut ja toivon, että tämä
reflektoiva ote voisi toimia esteettä vielä kymmenenkin vuoden päästä
opettajan työssäni.

Jatkotutkimushaasteeksi esitän muiden kuin opettajaksi opiskelevien
koulumuistojen keräämisen vertailuryhmäksi omalle tutkimusjoukolleni.
Ovatko opettajien koulumuistot kenties positiivisempia kuin muille aloille
päätyneiden muistot koulusta? Muita mahdollisia vertailukohteita olisivat jo
kauan aikaa virassaan toimineet opettajat koulumuistoineen sekä vielä
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koulussa olevat oppilaat lähimenneisyyden kokemuksineen. Toinen
mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi myös selvittää muistojen
mieleenpalauttamisprosessin vaikutuksia oppimiseen ja sitä kautta opettajana
kehittymiseen.

Olen yrittänyt etsiä tutkimuksellani myös vastausta siihen, miksi jotkut
opettajat ovat säilyneet muistoissani ja vaikuttaneet olennaisesti positiivisen
koulu- ja opettajakäsitykseni syntymiseen. Tutkimusraporttia kirjoittaessani
nämä merkittävät opettajat ovat palanneet mieleeni ja omistan työni heille: ala-
asteen ensimmäisen luokan naisopettajalle, joka lähetti meidät oppilaat
ostamaan itselleen nailonsukkahousuja kesken koulupäivän ja otti jokaisen
vuorollaan syliin keinutuoliin; yläasteen huolitellulle ja hyvältä tuoksuvalle
englannin opettajalleni, joka kutsui meidät kotiinsa vierailulle; historian
opettajalleni, joka piirsi sotakarttoja ja höyrykoneen taululle ja rakennutti
barrikadit luokan perälle; lukion luokanvalvojalleni, joka valmisti oppilaidensa
kanssa Evakko-näytelmän itsenäisyyspäiväjuhliin; kuvaamataidon
opettajalleni, joka rakasti omaa työtään ja oppilaitaan; sekä opetusharjoitteluni
ohjaajalle, joka uskalsi olla oma itsensä  ja uskoi minuun.
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