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1 JOHDANTO

”Tärkeintä elämässä ovat tunteet” (Jorma Ollila Nokian

uusien puhelinmallien julkistamistilaisuudessa Las

Vegasissa marraskuussa 2001).

Päädyin Jyväskylän ammattikorkeakoulun, ammatillisen opettajakorkeakoulun

vaatimuksiin kuuluvan kehittämishankkeen aiheen valintaan oman kiinnostukseni

kautta. Vuosien varrella olen tavannut monenlaisia opettajia ja oppilaita. Joillakin

opettajilla on ollut erinomainen taito kohdata oppilas aidosti, innostavasti,

positiivisesti ja inhimillisesti. Tuntui siltä, että he ovat avanneet aistit oppimiselle ja

kasvulle. Kaikki eivät ole tähän pystyneet.  Mistä taidot ovat peräisin? Mistä on

oikein kyse?

Onko kyse tunteista ja tunnetaidoista opettajan rautaisen ammattitaidon lisäksi?

Tuskin pelkkä opettajien ammattitaito ja järkiperäinen ajattelu riittävät selittämään

tätä empaattista kohtaamista. Seuraavaksi selvitän teorian avulla, mistä tämä taito on

peräisin. Etsin vastausta kysymyksiin, mitä tunteet ja tunnetaidot ja tunneäly pitävät

sisällään ja mikä yhteys niillä on oppimiseen ja opettamiseen.

Halusin selvittää myös opettajien kokemuksia tunteista ja tunnetaidoista opetuksessa.

Siksi haastattelin kahta ammattikorkeakoulun lehtoria. Kysyin heiltä, miten tunteet ja

tunnetaidot näkyvät opettajan työssä. Lisäksi selvitin, mikä merkitys tunteilla ja

tunnetaidoilla oli heidän työssään.
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT

Halusin kehittää opettajuuttani syventymällä aiheeseen kirjallisuuden ja

haastattelujen avulla. Halusin saada vastauksen kysymykseen tunnetaitojen

merkityksestä opetustilanteessa. Tutkimuksessa määrittelen ensin, mitä tunne ja

tunnetaidot ovat. Seuraavaksi selvitän, miten tunteet ja tunnetaidot näkyvät opettajan

työssä.  Kolmanneksi selvitän, mikä merkitys niillä on opetustilanteessa.

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen, koska suosin ihmistä tiedonkeruun

instrumenttina. Valitsin kohdejoukkoni harkinnanvaraisesti, ja tarkoitukseni oli saada

tutkittavien näkökulmat, ”äänet”, esille. (Vrt. Hirsjärvi & Hurme 2000, 41.)

Tutkimuksen kohdejoukkona oli kaksi rautaisen kokemuksen omaavaa

ammattikorkeakoulun opettajaa. Tutkimusmenetelmänä oli teemahaastattelu.

3 Tunne ja tunnetaidot

”Tunteet (pathe, pathos) ovat mielihyvän ja tuskan (sielussa tapahtuvia) sekoituksia,

joilla on käyttäytymistä suuntaavaa voimaa.” (Platon 427-347 eKr.)

3.1 Tunteen ja tunnetaitojen määritelmä

Jo muinoin kreikkalaiset filosofit pohtivat, mikä ohjaa ihmisiä ja vaikuttaa tapaamme

omaksua ja oppia uusia asioita. Platon toi esille tunteiden keskeisen merkityksen

käyttäytymisen ohjaajina ja suuntaajina. Tunteiden merkitys on viimeisen sadan

vuoden aikana hukkunut ”kovan” järjen korostamisen alle. Pitkään on luultu, että

älykkäiden ominaisuudet määräytyvät perinnöllisten tekijöiden pohjalta, mutta

kognitiivisen psykologian kehittyessä 1980-luvulla on kyseenalaistettu tätä

mustavalkoista kuvaa älykkyydestä ja alettu nähdä oppiminen yksilö-, tilanne- ja

ympäristötekijöiden summana.  Älykkyys-käsite laajennettiin loogis-matemaattisten
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ja verbaalisten ulottuvuuksien lisäksi sosiaalisen ja itsetuntemuksen suuntaan, ja

joukkoon liittyi myös tunneälyulottuvuus. (Saarinen 2002, 15-17.)

Viime vuosikymmenen alussa on ihmisen lajikehityksellisen näkökulman

tutkimuksessa nostettu esiin tunteiden keskeinen merkitys ihmisen ajattelu- ja

päättelytoiminnoissa.  Tunteet eivät olekaan tunnekuohuissa vellomista, vaan elämää

ylläpitäviä viestejä siitä, mikä on todella tärkeää, mikä vähemmän tärkeää. Erikoista

kylläkin, mutta tunneviesteille on varattu enemmän nopeita hermoyhteyksiä kuin

tietoiseen ajatteluun perustuville prosesseille. (Saarinen 2002, 15-17.)

Tunteiden kehitys ja älyllinen kehitys ovat yhteydessä toisiinsa. Tunteiden kehitys on

älyllisen kehityksen edellytys, koska oppimista ei tapahdu ilman kiinnostusta. Siksipä

oikealla tavalla suunnattu tunne on menestyksellisen älyllisen työskentelyn edellytys.

Israel Scheffer (1991) jakaakin tiedolliseen prosessiin vaikuttavat tunteet kahteen

ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sisältää tunteet, jotka palvelevat kriittistä pohdintaa ja

tutkimusta. Nämä taas jakaantuvat edelleen a) järkiperäisiin tunteisiin, b)

havainnointia ohjaaviin tunteisiin ja c) teoreettiseen mielikuvitukseen. Nämä

järkiperäiset tunteet tarkoittavat sellaisia tunteita, jotka ovat älyllisten hyveiden ja

järkiperäisen luonteen perusta. Nämä tunteet ovat tottumusten ja toimintataipumusten

lähteenä ja edistävät perustelujen huomioon ottamista ja totuuden löytymistä.

Havainnointia ohjaavat tunteet ilmenevät siinä, mitä näemme ja kuulemme ja

minkälaisena näemme meitä ympäröivän todellisuuden. Ne jäsentävät

näkemyksemme maailmasta ja sen piirteistä. Tunteet auttavat näin meitä

orientoitumaan ympäristöömme.

Tunteet ovat myös herätteitä teoreettiselle mielikuvitukselle, joka on tieteellisten

keksintöjen perusta. Teoreettinen kekseliäisyys ja mielikuvitus vaativat rohkeutta,

tunne-elämä taas tarjoaa useita ideoita. Tunteet auttavat meitä valitsemaan erilaisia

malleja ja auttavat kohdistamaan huomion tosiasioiden olennaisiin piirteisiin.

Mielikuvituksen luomilla asioilla ja tosiasioilla on oma tunnearvonsa. Ne taas

ohjaavat valintoja ja eri asioiden painotusta. Nämä taas auttavat tekemään teoreettisia

ratkaisuja. (Puolimatka 2004, 126- 128.)
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Jalovaaran mukaan tunnetaidot rinnastetaan tunnelukutaitoihin. Se tarkoittaa kykyä

tunnistaa tunteita itsessään ja muissa sekä nimetä niitä, ymmärtää niiden alkuperä ja

vaikuttaa tunteiden ilmenemiseen eli tunnekäyttäytymiseen. Kasvatuksessa se on

erilaisten taitojen opettamista. Tunnetaidot tarkoittavat myös ongelmien ja

aggressioiden käsittelykykyä, turhautumien sietoa, aggressioiden käsittelykykyä ja

mielijohteiden hallintaa. Tunnetaito on myös kyky kohdata aidosti ja suvaita ihmisiä.

(Jalovaara 2005, 95- 98.)

3.2 Tunneäly

Daniel Coleman on käsitellyt tunneälyä 1990-luvulla best-seller kirjassaan ”Tunneäly

- lahjakkuuden koko kuva”. Siinä hänen tutkimustensa mukaan näyttävät elämässä

menestyvän parhaiten keskimääräisesti lahjakkaat ihmiset, joilla on riittävästi

tunneälyksi nimitettyjä taitoja.  Myös Toronton yliopiston 1980-luvulla käynnistetyt

tutkimukset tukevat väitettä. (Saarinen 2002, 17.)

Tunneäly nähdään metataitona, joka ohjaa muiden taitojen, kykyjen ja

persoonallisuuden kokonaisvaltaista hyödyntämistä. Sitä voidaan kutsua myös

arkiviisaudeksi tai maalaisjärjeksi arkipäivän tilanteissa ja haasteissa. Tunneälyn

osatekijät jaetaan oman itsen (intrapersoona) ja toisten kanssa (interpersoona)

toimeen tulemiseen liittyviin tekijöihin. (Saarinen 2002, 19-20.)

Oman itsen kanssa toimeen tuleminen tarkoittaa sitä, että nähdään itsensä arvokkaana

ja itsenäisenä. Pystytään myös pääasiallisesti ymmärtämään ja hallitsemaan omia

ajatuksia ja tunteita. Toki huonojakin päiviä on, aina ei ole parhaimmillaan. Oman

itsensä kanssa tasapainossa oleva henkilö tuntee oman tyylinsä, vahvuutensa ja

heikkoutensa. Hän on myös kiinnostunut psykologisista ilmiöistä ja pystyy

ongelmatilanteissa arvioimaan tilanteita itsensä ulkopuolelta ja tunneälyllään

lyhentämään synkän päivän kestoa. (Saarinen 2002, 20.)

Toisten kanssa toimeen tuleminen tarkoittaa taitoa kiinnostua aidosti ihmisistä ja

kykyä asettua heidän asemaansa. Sosiaalisesti kyvykäs henkilö pystyy sulautumaan

toisten ihmisten joukkoon, ja hän pystyy lukemaan toisten viestejä ja sopeutumaan eri
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tilanteisiin menettämättä omaa itsenäisyyttä. Mutta tunneäly on kokonaisuuksien

summa. Jos ei pysty kohtaamaan omia tunteita ja puutteita, ei pysty aidosti

välittämään muista ihmisistä, tuntemaan empatiaa. (Saarinen 2002, 17, 19-20.)

Mutta aina kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Ulospäin sujuvallakaan ihmisellä ei aina

ole aitoa tunnetta ja syvyyttä. Jyvät akanoista erottaa aito kuuntelemisen ja

hyväksymisen taito.

Coleman (1997) kuvaa tunneälyä ihmisen jatkuvana tietoisuutena omista tunteistaan,

mikä auttaa hallitsemaan mielijohteitaan, havaitsemaan toisten syviä tuntoja ja

ottamaan ne huomioon.  Niiden avulla hän pystyy myös käyttämään omia kykyjään ja

lahjojaan entistä paremmin. Esimerkkeinä tällaisista taidoista ovat itsehillintä,

innostus, sisu ja taito motivoida. Ihmisen eheä persoona muodostuu ajattelun, tunteen

ja tahdon tasapainoisesta suhteesta. (Coleman 1997, 1-396.)

Omien tunteiden tunnistaminen on tunneälyn perusta. Tunteet heijastuvat koko

olemuksesta, sillä ihminen toimii kokonaisuutena, mieli ja keho ovat yhdessä.

Tietoisuus omista tunteista kehittää itsetuntemusta. Omien vahvuuksien ja

heikkouksien ymmärtäminen antaa totuudenmukaisen käsityksen omasta persoonasta.

Tunteiden hallinta auttaa keskittymiskyvyn parantamisessa ja kyvyssä hoitaa itseään,

esimerkiksi stressin torjunnassa tai masennuksessa. Mieleisen tehtävän parissa

ihminen tuntee olevansa yhtä sen kanssa. Tällöin tunteet ovat positiivisia ja täynnä

energiaa.

Omien tunteiden ymmärtämisen myötä ihmisen itsetunto kasvaa ja kyky asettua

toisten asemaan lisääntyy. Silloin lisääntyvät myös ihmissuhdetaidot ja kyky ilmaista

tunteita herättämättä aggressioita, ja siten kasvaa myös taito ratkaista ristiriitoja

rakentavalla tavalla. (Coleman 1997, 1-396.)

3.3 Tunteet yhteydessä kulttuuriin

Tunteiden ymmärtäminen on yhteydessä kulttuuriin. Se, mitä tunnemme, riippuu

siitä, miten ymmärrämme tunteet. Ihmisten tunneilmaukset muotoutuvat erilaisiksi eri
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kulttuureissa. Tunteiden merkitys riippuu myös siitä, mikä merkitys niille annetaan

kasvatuksessa. Määritelmä on erilainen; se riippuu erilaisista ihmis- ja arvokäsityksis-

tä.

Tunteiden tarkastelussa erotetaan ainakin viisi erilaista lähestymistapaa:

1. Tuntemusteorioiden mukaan tunteet ovat tuntemuksia, jotka voivat olla

ruumiillisia tai tiettyyn kohteeseen suuntautuvia.

2. Behaviorististen teorioiden mukaan tunteet ovat taipumuksia käyttäytyä

tietyllä tavalla.

3. Konatiivisten teorioiden mukaan tunteet ovat ilmausta tahdosta ja halusta.

4. Kognitiivisten teorioiden mukaan tunteet sisältävät ilmausta tahdosta ja

halusta. Tämä voi ilmetä seuraavasti:

a) kognitiivis-konstruktiivisten teorioiden mukaan tunteet sisältävät tietoa ja

arviointeja mutteivät varsinaista arvotietoa ,

b) kognitiivis-realististen teorioiden mukaan tunteet välittävät myös

arvotietoa.

5. Yhdistelmäteorioiden mukaan tunteet koostuvat eri yhdistelmistä, tavallisesti

tuntemuksesta, halusta ja kognitiosta. (Puolimatka, 2004, 19-20.)

Ihmisen tietoisuus on yhtenäinen kokonaisuus, joka jakautuu kolmeen

orientoitumisen tapaan: tietämiseen, tahtomiseen ja luovuuteen. Tunteminen on

tietämisen, tahtomisen ja luovuuden perusta. Tietäminen ei mahdollistu ilman, että

ihmisen ajattelu perustuu eri tuntemisen muotoihin, kuten esimerkiksi joidenkin

aistikokemusten perustana olevaan tuntemukseen tai arvoelämysten ja uskonnollisten

kokemusten perustana olevaan tunteeseen. (Puolimatka 2004, 33.)

Tahtomisen perustana on hallinta tai valta, mutta tahdon perustana on

tunteenomainen motivaatio ja kokemus siitä, mikä on arvokasta. Luovuus voi ilmetä

uusina teoreettisina oivalluksina, esteettisinä luomuksina, asioiden näkemisenä

uudessa valossa ja käytännöllisten ongelmien ratkaisuna.  Luovuuden perustana on

tunteenomainen mielikuvitus tai intuitio, joka yhdistyneenä kykyyn toimia

pitkäjänteisesti luo pohjan uusille keksinnöille. (Puolimatka 2004, 33.)
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Tunne-elämän syvin taso, henkiset tunteet, ilmaisevat, miten persoona kokee

edistyvänsä omien ihanteidensa ja yksilöllisen arvo-olemuksensa saavuttamisessa ja

miten hän kokee elävänsä arvoistansa elämää (Puolimatka 2004, 36).

4 TUNTEET JA OPETUS

4.1 Tunteiden merkitys opetuksessa

Kasvattajalla ja opettajalla on kasvatettavalle suuri merkitys. Hän joko kannustaa,

innostaa tai on välinpitämätön. Kannustava suhtautuminen motivoi oppilasta

yrittämään parhaansa. Jokaisesta meistä löytyy ainakin yksi hyvä ominaisuus, jonka

korostaminen tuo nopeasti myönteisiä tuloksia. Monet ihmiset kaipaavat niin kovasti

ymmärtämystä, että he melkein palvovat sellaista henkilöä, joka hyväksyy ja

ymmärtää heitä.

Nyt 2000-luvun kasvattajat ovatkin uusien ja suurien haasteiden edessä. Lapsuus ja

nuoruus ovat tunnetaitojen ja sosiaalisen kyvykkyyden oppimiselle otollista aikaa.

Kasvattajien tulisi antaa valmiudet ymmärtää ja käsitellä erilaisia tunteita. Siksi onkin

loistavaa, että perusopetuksessa aloitettiin 2006 tunnetaitojen opetus.  (Jalovaara

2005, 98- 108.)

Opettaja, kasvattaja, tarvitsee erityistä tunnelukutaitoa, kykyä tunnistaa tunteita

itsessään ja muissa, sekä nimetä ja ymmärtää niiden alkuperä ja vaikutus muissa.

Tunteet ovat merkittäviä, motivoivia tekijöitä, jotka antavat elämälle tarkoituksen.

Opettajalla on ainutlaatuinen asema, sillä hänen suhtautumisensa heijastuu

oppilaaseen. Hän voi joko myönteisellä suhtautumisellaan herättää myönteisiä

tunteita tai olla välinpitämätön ja luoda kielteisiä tunteita. Opettajalla on vastuu, sillä

toistuvat, voimakkaat emotionaaliset kokemukset jättävät pysyvät jäljet. (Jalovaara

2005, 107-110.)
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4.2 Tunteiden merkitys oppimisessa

Oppiminen nähdään nykyisin tilannekohtaisena toimintana, jossa sosiaalisesti

tuotetaan yhteisiä merkityksiä.(Rasku-Puttonen 2006, 102.) Puolimatkan (2006)

mukaan tunteet, ajattelu ja asenteet vaikuttavat oppimiseen. Tunteet ovat läheisessä

suhteessa ajatteluun, sillä oppiminen edellyttää tunteita ja elämyksiä. Oikealla tavalla

suuntautunut tunne on edellytys menestykselliselle älylliselle työskentelylle. (Puoli-

matka 2004, 126- 128.)

Totuus motivoi opiskelemaan ja ihmisen toimimaan intensiivisesti ja pitkäjänteisesti.

Siksi ihminen tarvitsee tiedonhalua, totuuden rakkautta, älyllistä rehellisyyttä ja

lahjomattomuutta. Tiedonhaluinen ihminen on kiinnostunut totuudesta ja on valmis

näkemään sen eteen vaivaa. Välinpitämätön ihminen ajattelee tietävänsä kaiken eikä

ole halukas oppimaan.(Puolimatka 2004, 129.)

Tiedon viestimiseen tarvitaan monia älyllisiä hyveitä. Oivalluskyky, kyky ilmaista

ajatuksensa hyvin ja tehdä täsmällisiä erotteluja ovat esimerkkejä älyllisistä hyveistä.

Näihin liittyvät  läheisesti myös pedagogiset hyveet, jotka ilmenevät myös kykynä

esittää asiansa selkeästi ja ymmärrettävästi mutta myös kykynä sopeuttaa opetus

luovasti ottaen huomioon opittavan asian vaatimus ja oppilaiden kehitystaso.

(Puolimatka 2004, 128-129.)

Tunteet motivoivat hyveellistä toimintaa ja liittyvät hyveellisen toimintaan. Luovat

ihmiset tuntevat iloa, jos pystyvät ratkaisemaan ongelman tai viemään pitkäaikaisen

tutkimusprojektin päätökseen. Puolimatka korostaa (2004, 136) arvojen merkitystä

ihmisen toiminnalle. Hänestä se, mikä on ihmiselle tärkeää, vaikuttaa siihen, miten

ihminen toimii ja mitä kokee, ja lopulta nämä seikat vaikuttavat, millainen ihminen

henkilöstä tulee.  Ihmiseen vaikuttaakin eniten se, mikä koskettaa häntä

henkilökohtaisesti. (Puolimatka 2004, 136-142.)

Opettajalla, jolla on pedagogisia hyveitä, on taito suhtautua empaattisesti oppilaisiin

ja ymmärtää heidän erilaisia tarpeitaan ja lähtökohtiaan. Hän on myös vilpitön, nöyrä,

kunnioittaa oppilaita, kuuntelee heitä ja on valmis oppimaan myös oppilailtaan.
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Kaikki opettajat, jotka ovat taitavia musiikissa, urheilussa tai shakissa, eivät pysty

aina opettamaan toisille osaamistaan. (Puolimatka 2004, 128-137.)

5 OPETTAJUUS

5.1 Opettajuuden filosofiset lähtökohdat

Juhani Aaltolan mukaan (2002) opettaja on sivistyksen, sosiaalisen pääoman ja

inhimillisyyden rakentaja yhteiskunnassamme. Opettajan työn ”mieli” vaikuttaa

siihen, kuinka sitoudumme työhön ja miten ymmärrämme sen merkityksen suhteessa

yksilöihin ja koko yhteiskuntaan. Se liittyy myös siihen, minkä arvon annamme

työlle, mitä pidämme keskeisenä tavoitteena ja mitä vaikutuksia uskomme työllä

olevan. ”Mieli” vaikuttaa ihmiseen, kulttuuriin ja kasvatus- ja opetustyöhön (Aaltola

2005, 19.)

Sokrateen mukaan opettaja toimii yhteiskunnassa kätilönä. Opettaja voi kysymyksin

ja keskustelun avulla herättää oppilaassa uusia ajatuksia ja oivalluksia. Näin opettaja

rakentaa inhimillistä pääomaa ja on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja, sillä monien

haasteiden ja velvollisuuksien keskellä opettaja tähtää työllään nuorten ihmisten

kanssa erityisesti inhimillisen pääoman ja sen edellytysten luomiseen ja

ylläpitämiseen. Näin yksilö ja yhteiskunta tarvitsevat toisiaan: yksilö tarvitsee

kasvaakseen yhteiskuntaa ja yhteiskunta yksilöitä voidakseen toimia ja uudistua.

Opettaja ei työssään ole vain oppilaan kanssa vuorovaikutuksessa, vaan koko

yhteiskunnan. (Aaltola 2005, 30- 33.) Tästä seuraa, että opettajan on tiedostettava

ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsitykset, koska hän on työssään tekemisissä myös

kasvatuksen kanssa.

Peter kutsuu seuraavien seikkojen kuuluvan kasvatukseen (1967; ks. Puolimatka

1997, 47):

1. Kasvatus merkitsee jonkin arvokkaana pidetyn välittämistä kasvatuksen

kohteena olevalle (arvonäkökulma).
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2. Kasvatuksen avulla välitetään tietoa ja ymmärrystä (tiedollinen näkökulma).

3. Kasvatuksen kanssa yhteensopivia ovat vain ne menetelmät, jotka sallivat

kasvatettavan omaehtoisen ja tiedostavan toiminnan (menetelmällinen

näkökulma). (Aaltola 2005, 23.)

Kaikissa kolmessa kohdassa on kyse arvoista ja valinnoista. Erityisesti opettajan on

kasvattajan työssä tärkeä selvittää, mitä ajattelemme ja mitä odotamme ihmisestä.

Ihmiskäsitys kuvaa olennaisesti, miten ihminen voi kunakin aikana toteutua.

Opettaja käsityksineen, ajatuksineen ja taitoineen on erittäin tärkeä vaikuttaja - myös

tulevaisuutta ajatellen. Opettajan on selvitettävä myös, mikä tieto on keskeistä ja

tärkeää. Ja miksi? Nämä arvovalinnat kokoavat ja vaikuttavat käsitykseen ihmisestä

ja sivistyksestä. (Aaltola 2005, 23-25.) Siksi opettajan on oltava selvillä myös

oppimiskäsityksistä - käsityksistä, miten opitaan ja miten oppimista ohjataan.

Aaltola (2005) painottaa kasvatuksen keskeisenä päämääränä olevan ajattelevan ja

tuntevan yksilön, jonka toiminta tuottaa jotakin uutta inhimilliseen elämään ja

kulttuuriin. Pohjimmiltaan kyse on ihmiskäsityksestä, pyrkimyksestä kasvamaan

saattamiseen, joka on nykyistä markkinataloutta huomattavasti laajempi ja

syvällisempi sosiaalisia ja eettisiä lähtökohtia myöten. (Aaltola 2005, 26-27.)

Immanuel Kant (1978) on tarkastellut ihmistä välineenä tai päämääränä. Oppilas

välineenä tarkoittaa sitä, että silloin asennoitumisessa korostuvat tosiasialliset tai

oletetut työelämän ja muut yhteiskunnasta nousevat tarpeet ja vaatimukset. Kun

tarkastelemme oppilasta päämääränä, oleellista on yksilön arvon korostaminen ja

hänen erityislaatunsa arvostaminen. Tällöin kasvatuksessa arvostetaan kasvamaan

saattamisen ajattelua. Yksilö on se, josta tulee kasvun voima ja kyky, mutta koulu

voi antaa hänelle virikkeitä, rohkaisua ja tukea kasvuun. (Aaltola 2005, 28-29.)

Opettajan työn merkitys pohjaa olennaisesti sivistyksen tavoittelun ja rakentamisen

varaan. Opettaja voi rajata työtään ja valintojaan sivistyksen keskeisten tavoitteiden,

totuudellisuuden, esteettisyyden ja eettisyyden pohjalta. Sivistyksen ulottuvuudet

ovat yhteydessä ihmisenä olemiseen. Ne sisältävät yksilöllisen ja yhteisöllisen

merkityksen inhimillisessä elämänmuodossa. Kyse on lähinnä ihmisen taipumuksista

ja mahdollisuuksista. Näin sivistyksen keskeiset ulottuvuudet luovat perustan

yhteisön elämälle, arvoille ja yksilön identiteetille. (Aaltola 2005, 32-33.)

15



Totuudellisuus ei ole vain tietämistä, vaan pyrkimyksemme ja arvomme puhua totta.

Totuudellisuuteen sisältyy lisäksi käsityksiemme tarkistaminen, kriittinen ajattelu,

jonka tulisi kohdistua myös omaan toimintaan, omiin ajatustapoihin ja päämääriin.

Esteettisyys sisältää tuntemisen ja aistimisen. Se on herkkyyttä, heräämistä ja

avoimuutta ihmisten ja todellisuuden erilaisille ominaisuuksille ja vivahteille.

Esteettinen ulottuvuus rikastaa mielikuvitusta ja kykyä kiinnostua todellisuuden

ilmiöistä. Voi havahtua yhä uudelleen suhteessa luontoon tai ihmisiin. Myös kyvyt

toisten huomioon ottamiseen ja asioiden ymmärtämiseen vahvistuvat, ja näin

saatamme kiintyä ja sitoutua tiettyihin ihmisiin ja tehtäviin syvällisemmin. Tällöin

esteettisyys ja totuudellisuus kietoutuvat toisiinsa. Kasvattaja ja koulumies

Suhomlinski onkin ilmaisut, että ilman kauneutta on vaikeaa — ellei mahdotonta —

kasvattaa hyviä ihmisiä.   Kaikessa kauneudessaan esteettisyys voi avata teitä

ymmärtämiselle

Esteettisyys sivistysominaisuutena sisältää tahdon, toiminnan ja teot, ei ainoastaan

tietämisen ja tuntemisen. Eettisyys sivistysominaisuutena ulottuu syvimmälle

inhimillisen elämän kokonaisuudessa. Merkittäviä eivät ole ainoastaan teot, vaan

myös tahto. Eettisyys on siis sitoutumista, vastuun kantamista, auttamista ja toisten

ihmisten ja kaiken elämän kunnioittamista.

Oleellista on ihmisen toimiminen suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön.

Pedagogina kasvatamme oppilaita itseohjautuviksi ja itseään toteuttaviksi, mutta

olemmeko huomioineet eettisyyden syvää vaatimusta toisten ihmisten tukemisesta ja

kunnioittamisesta?  (Aaltola 2005, 33-34.)

5.2 Opettajan ydinosaaminen

Opettajan opetustoimintaan vaikuttavat myös hänen käsityksensä oppimisesta ja

opetuksesta. Oppimiskäsitykset luovat perustan oman pedagogisen ajattelun ja

käyttöteorian kehittämiseen. Käyttöteoria on laaja ja systemaattinen opetusta

koskeva opettajan henkilökohtainen teoria, joka luo puitteet käytännön toiminnan

suunnitteluun ja toteutukseen. (JAOKK 2005.)
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Rauste-von Wrightin & von Wrightin (1994, 103–105) mukaan opettamisen ja

opiskelun perustana on jokin käsitys oppimisesta; siitä, millainen on

oppimistapahtuman luonne. He painottavat Säljön (1976) viittä käsitystä

oppimisesta: tiedon määrän lisääntymistä, mieleenpainamista; faktojen, taitojen ja

työmenetelmien hankkimista, merkitysten abstrahointia ja tulkintaprosessia.

Opetustyöhön liittyvät oleellisesti oppimiskäsitykset, joihin sisältyvät niin

tottumukset, asenteet ja arvot kuin yleiset käsityksetkin inhimillisen tiedon ja

psyykkisten prosessien luonteesta, yhteiskunnalliset perusteet sekä normit ja

odotukset, mitä yhteiskunnalla on opetukselle ja koulutukselle. (Rauste-von Wright

& von Wright 1994, 103-105.)

Opetustyö on ihmissuhdetyötä, joka edellyttää kahden tai useamman ihmisen välistä

vuorovaikutusta (Jalovaara 2005, 107). Perttula (1999) painottaakin, että opetustyön

ydin keskittyy tilanteisiin ja tapahtumiin, joissa ihmiset kohtaavat toisensa ja

työskentelevät yhdessä oppilaan hyvinvoinnin eteen.

Oppiakseen tuntemaan oppilaat opettajan on tunnettava myös itsensä:

On ihminen aika avuton, jos ei hän tiedä, kuka hän on.

Ei ihminen selviä tehtävistään, jos ei tunne omaa itseään.

Ja jos ei osaa valita kaikesta, mitä on tarjolla,

niin siitä seuraa lopulta vain toivotonta sotkua;

ei sitä, mihin yltää ihminen, kun tietää mikä ja kumpi ja ken.

                     (Nalle Puh ja Tao 1998, 71.)

5.3 Opettajan pedagogiset taidot

Millainen on hyvä pedagogi? Professori Kari Uusikylä on määritellyt (Sahlman &

Uusikylä 1997,4-5.) hyvän opettajan  seuraavanlaisesti:

”Hyvä opettaja on ennen muuta kutsumusopettaja, joka vilpittömästi arvostaa

tekemänsä työtä lapsen parhaaksi ja ymmärtää, mitä ihmiseksi kasvu tarkoittaa. Hyvä

opettaja ymmärtää myös opetuksen eettisen luonteen, kunnioittaa oppilasta ja oivaltaa
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opettamisen olevan kahden persoonan välistä vuorovaikutusta, ei kaupankäyntiä tai

palvelutuotantoa. Hän antaa myös arvoa ihmisen oikeudelle kasvaa persoonaksi ja

ymmärtää ja tunnustaa jokaisen oppilaan ihmisarvon, riippumatta oppilaan

käytöksestä. Hyvä opettaja luonnollisesti hallitsee opetuksen perustaidot:

kommunikointitaidot, opetusmenetelmät ja oppilaiden motivoitumisen. ”

(Sahlman & Uusikylä 1997,4-5.)

Hyvästä opettajuudesta on laadittu monenlaisia tulkintoja eri aikoina. Tärkeimpinä

ominaisuuksina on pidetty opettajan persoonallisuutta, yksilöllisiä ominaisuuksia,

yhteistyö- ja ihmissuhdetaitoja ja opetettavan sisällön asiantuntijuutta. (Määttä 2005,

205.)

Ainoastaan opettajan osaaminen ei kuitenkaan takaa myönteisiä oppimistuloksia, on

osattava tuoda asia esille niin, että oppilaiden aistit heräävät oppimiselle! Siksipä

Määttä (2005) painottaakin, että opettajan ammattitaito ilmenee kyvyssä nähdä

opetettava aines oppijan maailmasta käsin, sekä kyvyssä ennakoida oppimisen

kriittiset solmukohdat ja kyvyssä rakentaa opetus vastaamaan oppilaiden

tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelyprosesseja. (Määttä 2005, 205.)

Määttä(2005) painottaakin, että hyvän opettajuuden ydinpainotuksena on

vuosikymmenet pidetty pedagogista rakkautta. Max Scheler on kuvannut ihmisen

olevan pohjimmiltaan emotionaalinen, sillä mielenkiinto, jolla oppilas suuntautuu

ympäristöön, on ensisijaisesti luonteeltaan emotionaalinen, vasta toissijaisesti

älyllinen. Sillä ihminen keskittyy siihen, mistä pitää ja minkä kokee arvokkaaksi!

Scheler kuvaa tätä ihmisen itsestä ulospäin suuntautuva mielenkiintoa rakkaudeksi.

Rakkaus herättää älyllisen ja loogisen pyrkimyksen asettaen oppilaan tavoitteet ja

arvot järjestykseen.  kasvatuksen arvokokemus määrää ihmisen toiminnan, valinnat,

tavoitteet ja mahdollisuudet, jopa kohtalon. (Määttä 2005, 207.)

Mihaly Csikszentmihalyi (2000) on luonut käsitteen rakkauden ilmenemisestä flow-

ilmiönä. Tässä huippuelämyksessä, virtauksessa, ihminen tempautuu

kokonaisvaltaisesti haasteelliseen suoritukseen, jolloin tietoisuus ajasta ja paikasta

hämärtyy. Flow´ssa tehtävän haasteet ja toimijan kyvyt ovat tasapainossa keskenään.
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Mihaly Csikszentmihalyin (2000) mukaan kyse on nautinnollisesta keskittymisen ja

tehtäväorientaation tilasta, joka johtaa optimaaliseen suoritukseen.(Määttä 2005,

210.)

Siitosen (1999) mukaan avoimuus, luottamuksellisuus, ennakkoluulottomuus,

rohkaiseminen ja turvallisuus luovat voimaantumisen edellytykset.  Csikszentmihalyi

(2000) painottaakin flow-tilassa oppimisen nautittavuutta. Tavoite ei ole helppous ja

hauskuus, vaan pyrkimys luoda oppijalle puitteet, jossa tämä voi käyttää ja kehittää

omia resurssejaan ja edetä omien kykyjensä ylärajoille.(Määttä 2005, 212-213.)

 Martti Haavion (1948) mukaan parhaiten opettajaksi sopivat ihmiset, joilla on hyvän

aineenhallinnan lisäksi aito ja todellinen mielenkiinto oppilasta ja hänen monipuolista

kehittymistään kohtaan. Haavion mukaansa ihmiset, joilta puuttuu pedagoginen

rakkaus, ovat sopimattomia toimimaan opettajina ja kasvattajina. Rakkaus kehittyy

kuitenkin  kanssakäymisissä ja kasvaa pedagogisen valveutumisen myötä. (Määttä

2005, 212-213.)

Elina Harjunen on väitöskirjassaan kuvannut, miten opettaja rakentaa pedagogisen

auktoriteetin. Tutkimusten mukaan kasvatuksellis-opetuksellinen auktoriteettisuhde

on riippuvainen opettajan halusta ja tahdosta olla ihminen ja opettaja: eettinen,

vastuuntuntoinen, välittävä ja oikeudenmukainen, tehtävänsä ja arvoperustansa

tiedostava kasvattaja.  Auktorisuhteiden rakentamiseen opettajalta vaaditaan

itsetuntoa, itseensä ja tekemiseensä ja oppilaihin uskomista ja tervettä itsevarmuutta

ihmisenä, jollaiseksi voi myös ajan myötä, kokemuksen ja ammattitaidon myötä

kehittyä. (Uusikylä 2006, 106-107.)

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

6.1 Tutkimuksen osallistujat

19



Tutkimuksen kohdejoukkona olivat kaksi ammattikorkeakoulun kokenutta lehtoria

Keski-Suomesta. Valitsin osallistujat harkinnanvaraisesti, koska painotin

haastateltavien valinnassa henkilön tehtäviä ja kokemusta opettajan työstä.

6.2 Teemahaastattelu aineistomenetelmänä

Tutkimus oli laadullinen, kvalitatiivinen tutkimus, koska suosin ihmistä tiedonkeruun

instrumenttina. Valitsin kohdejoukkoni tarkoituksenmukaisesti, ja tarkoitukseni on

saada tutkittavien näkökulmat, ”äänet”, esiin. (Vrt. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara

1997, 155.)

Hirsjärvi & Hurme (2000, 41) toteavat haastattelun korostavan, että ihminen on

tutkimustilanteen subjekti, jolle annetaan mahdollisuus tuoda vapaasti esille heitä

itseään koskevia asioita. Ihminen on lisäksi tutkimuksen aktiivinen ja merkityksiä

luova osapuoli, joka haastattelun avulla voi ilmentää ajatuksia, kokemuksia ja

tunteita. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 41.)

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, joka Hirsjärven & Hurmeen (2000, 48-49)

mukaan etenee yksityiskohtaisten kysymysten sijaan keskeisten teemojen mukaan,

jolloin tutkija vapautuu tutkijan roolista ja tuo tutkittavien äänen kuuluville.

Teemahaastattelussa keskeistä on kielen merkitys. Haastattelu tapahtuu

vuorovaikutuksessa, jossa luodaan ihmisten tulkintoja asioista ja heidän antamistaan

merkityksistä.

6.3 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät

Kehittämishankkeen tarkoitus oli teemahaastattelun avulla tarkastella tunteiden ja

tunnetaitojen ilmenemistä ja merkitystä opetustilanteessa. Tarkoitukseni oli selvittää,

miten tunteet ja tunnetaidot näkyvät opettaja työssä ja mikä merkitys tunnetaidoilla

on opetustilanteessa.

Päädyin haastattelemaan ammattikorkeakoulun kahta kokenutta opettajaa. Pyrin

saamaan vastaukset kahteen kysymykseen: 1. Miten tunteet ja tunnetaidot näkyvät
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opettajan työssä? 2. Mikä merkitys niillä on opetustilanteessa?

6.4 Tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi

Aineiston keruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Ammattikorkeakoulun

opettajat haastattelin yksitellen, yksilöhaastatteluna. Haastattelut toteutin työpäivien

aikana tai sen jälkeen heidän luokassaan. Nauhoitin haastattelut.

Haastattelut kestivät 30 minuutista 45 minuuttiin. Aineistoa kertyi viisi sivua, ja

litteroin tekstejä sana sanalta. Kuuntelin haastattelut vielä kerran läpi ja täydensin, jos

jotain puuttui. Tällöin aikaa meni litterointiin tunteja.

Haastateltavat tiesivät etukäteen tutkimukseni nimen ja tutkimusongelmat, mutta

tarkemmat kysymykset luotettavuuden vuoksi esitettiin vasta varsinaisessa

haastattelussa. Haastattelussa edettiin teemoittain, mutta kysymysjärjestys vaihteli

tilanteen ja vastausten sisältöjen mukaan. Tein myös tarkentavia kysymyksiä

saadakseni monipuolisia vastauksia, ja toistin ja selitin tarvittaessa, jos oli

epäselvyyksiä.  Tutkimuskysymyksiä oli paljon, koska halusin saada monipuolisia

vastauksia pääkäsitteiden ”ympärille”. Teemahaastattelussa ihmisten tulkinnat

asioista ja heidän antamansa merkitykset ovatkin keskeisellä sijalla. (Vrt. Hirsjärvi &

Hurme 2000, 48.)

Luin vastaukset ja jäsentelin aineistoa yksityiskohtaisemmin teemahaastattelurungon

pohjan mukaisesti kysymys kerrallaan. Kirjoitin teemoittain jokaisen haastateltavien

oleelliset vastaukset peräkkäin. Näin sain tietoa, mitä yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia

vastauksissa oli. Sitten tein taulukon, jossa vertailin vastauksia, ja tein tulkintoja

eteenpäin. Vielä sen jälkeen piti palata alkuperäisiin vastauksiin. Huomasin, että

jouduin vielä uudelleen täydentämään vastauksia haastattelemalla kahdesti

lisäkysymyksellä, koska kaksi kolmesta ei vastannut varsinaisesti kysymykseen,

minkälaisia käyttäytymishäiriöitä heillä ilmenee.

6.5 Tutkimuksen luotettavuus
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Puolueettomuus. Puolueettomuudella tarkoitetaan sitä, ettei tutkija pyri suodatta-

maan saatua tietoa oman kehyksensä läpi, vaan pyrkii ymmärtämään ja kuulemaan

tiedonantajiaan itseään (Tuomi & Sarajärvi 2003, 133). Vaikka kiinnostuin

tutkimusaiheesta oman työympäristöni kautta, uskon pystyneeni pitämään omat

kokemukseni erillään tutkittavasta aineistosta. Minua kiinnosti nimenomaan se, miten

ammattikorkeakoulun lehtorit kokivat tunnetaidot työssään ja mikä merkitys niillä

heidän mielestään oli.

Tunsin entuudestaan haastateltavat, mikä aiheutti sen, että minulla oli heistä

muutakin tietoa kuin mitä he kertoivat. Rajasin kuitenkin tietoisesti analyysini vain

siihen,  mitä  he  itse  nyt  kertoivat,  vaikka  tiedossani  olisi  saattanut  olla  arvailuja

muistakin vaikuttimista.

Reliabiliteetti. Hirsjärven & Hurmeen (2000) mukaan tutkimuksen reliaabelius

tarkoittaa sitä, että tutkittajasta riippumatta päästään samaan lopputulokseen.

Validiteetti taas kertoo sen, koskeeko tutkimus sitä, mitä sen on oletettu koskevan.

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 186.)

Tässä tutkimuksessa reliabiliteetissa on kysymys siitä, onko sellaisia tekijöitä, mitkä

saattoivat vaikuttaa opettajien vastauksiin. Kumpikin tutkittava vastasi oman

kokemuksensa ja persoonansa mukaan. Toistettaessa tutkimuksen vastaukset olisivat

olleet pääpiirteittäin samoja. Haastatellessani korostin sitä, että teemakysymykset

olivat  kaikille  samoja.  Käytin  myös  lisäkysymyksiä,  jotta  sain  riittävän  kattavan

vastauksen, ja varmistin myös, että kysymys ymmärrettiin oikealla tavalla.

Teemahaastattelussani kysymykset oli rakennettu tutkimustehtäviin perustuviksi,

joten tutkimuksessa saatiin niitä vastauksia, mitä etsittiinkin. Tutkimus vaikutti sikäli

erittäin luotettavalta, että haastateltavina oli kaksi erittäin pätevää ja kokenutta

ammattikorkeakoulun lehtoria.

7 TULOKSET
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Seuraavaksi kuvaan tutkimustuloksia tutkimusongelmien mukaisessa järjestyksessä.

Ensin käsittelen, miten tunteet ja tunnetaidot näkyvät opettajan työssä, ja seuraavaksi,

mikä merkitys niillä on opettajan työssä.

7.1 Tunteet ovat osa arkipäivää

Molemmat haastateltavat käyttivät tunnetaitoja päivittäin. Heidän mielestään tunteet

ovat opetuksessa aina läsnä. Niin tunteet kuin tunnetaidotkin kuuluvat heidän

mielestään jokaiseen päivään. Oppilaiden tunteista opettajat kertoivat näin:

”Ryhmissä joku opiskelija voi olla väsynyt tai masentunut tai joku ihan

päinvastoin tai joku ihan poissaoleva!” (Teemahaastattelu 2007.)

Tällöin opettajalta vaaditaan tunnetaitoa ja ammattitaitoa saada oppilaat mukaan.

”  Eli  että  se  on  ehkä  just  se,  tietyn,  motivoimista,  se  on  tietenkin

opettajan kannalta, mutta just sen tietyn tunnetason lataamista,

aikaansaamista, että saa ne opiskelijat heräämään siitä omasta olotilasta

opiskeltavan, sen yhteisen asian, äärelle. ” (Teemahaastattelu 2007.)

7.2 Tunnetaidot ja ilmapiiri

Toinen opettajista kertoi, että opettajan on hyvä olla selvillä tunnelmasta luokassa ja

että hänen on toimittava sen mukaan.

”Mun mielestä opettajan pitää olla niin ku koko ajan tuntosarvet

herkkänä, että missä mennään, ja kyllähän sen niinku aistii, että mikä

tunnelma siellä on.”(Teemahaastattelu 2007.)
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Toinen opettaja korosti tunnetaitojen vaikutusta.

” Voi erittäin paljon vaikuttaa,  ja mitä enemmän on sellaisia,  että on

tunnetaitoja, sitä enemmän voi vaikuttaa, ja minusta se alkaa näkyä jo

ensi hetkestä lähtien, jos on näitä tunnetaitoja.” (Teemahaastattelu

2007.)

7.3. Tunnetaitojen yhteys oppimiseen

Molemmat opettajat olivat sitä mieltä, että opettaja voi vaikuttaa tunnetaidoilla

oppimiseen.

”Minusta hän voi vaikuttaa erittäin paljon, jos hän pystyy viestittämään

tunnetasolla, että hänen suhtautumisensa on myönteistä, pohjimmiltaan,

vaikka hän olisi vaativakin.” (Teemahaastattelu 2007.)

”Ja mitä enemmän on tunnetaitoja, sitä enemmän voi vaikuttaa.”

(Teemahaastattelu 2007.)

”…Ensinnäkin sekin, että jos ajattelee, että miten oppiminen tapahtuu,

kyllähän se tapahtuu, sen tunne-elämyksen kautta jo opitaan, jos on

mukana positiivisia tunne-elämyksiä…” (Teemahaastattelu 2007.)

”…Ja  aikuisella,  onhan  se,  että  se  on  todellakin  se,  että  innostaa

jatkamaan ja itseä ideoimaan, että saa sen hyvän fiiliksen aikaseksi…”

(Teemahaastattelu 2007.)

7.4 Tunteiden merkitys opettajan työssä
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Molemmat opettajat pitivät tunteita ja tunnetaitoja erittäin merkittävinä opetustyössä.

Toinen opettaja piti myös erittäin tärkeänä sitä, että tutkitaan tällaista asiaa.

7.5 Tunteet, tunnetaidot motivoivana voimavarana

Tärkeintä on saada oppilaat motivoitumaan ja oppimaan. Toinen opettajista korosti

kasvuprosessin käynnistämisen merkitystä.

”Minusta se on opetuksessa erittäin tärkeää, että saadaan se

kasvuprosessi käyntiin, ja muu seuraa perässä.”(Teemahaastattelu

2007.)

Ja toisen opettajan mielestä tärkeintä on

”…tulen sytyttäminen, että saa sen motivaation ja oppilaan innostuman

asiasta.” (Teemahaastattelu 2007.)

7.6 Opettajan merkittävä rooli

Haasteltavien mielestä opettajan rooli on tärkeä. Toisen mielestä se on erittäin

merkittävä.

” Se on erittäin tärkeää, koska siinä opettaja tahtomattaankin tarjoaa aina esimerkin.”

(Teemahaastattelu 2007.)

Toinen opettaja korosti sitä, että hyvä ja innostava opettaja saa oppilaat syttymään ja

innostumaan.

” Aikuinen tai iso oppilas rupeaa purnaamaan, jos ei saa sitä

hakemaansa  tietoa,  tai  opetus  ei  toimi.  Muta  kyllä  mää  näkisin,  että

kouluttajakin, että on se taas sillain, että kyllä opiskelijat on sitten

innoissaan, jos on innostava opettaja, kyllä sen huomaa, että juttu
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menee eteenpäin, mutta taas jos on sitten joku tylsä tai huono tai sillain

kuiva tyyppi, niin, oikeastaan vähän se on niin, että kyllä se on niin, että

metsä vastaa, niin kuin sinne huudetaan.” (Teemahaastattelu 2007.)

7.7 Hyvän opettajan ja tunnetaitojen yhteys

Hyvä opettaja hallitsee molempien mielestä tunnetaidot ja on ammattitaitoinen. Hyvä

opettaja toimii aidosti ja kokonaisvaltaisesti, ja silloin tunteet ovat vahvasti mukana.

Opettajan on tärkeää olla oma itsensä, kokonaispersoona.

Tunnetaitoinen opettaja luo myös hyvän, innostavan ilmapiirin:

 ”Minusta pitää lähteä tämmöisistä tietynlaisista perusteista, joihin

kuuluu tällainen oppimisilmapiiri, ja kenenkään ei tarvitse jännittää ja

voivat olla oma itsensä, ja sitten voidaan tehdä monella tavalla työtä,

myös ryhmissä.” (Teemahaastattelu 2007.)

Toinen opettajista kertoi innostavan ilmapiirin lähtevän elämyksellisyydestä ja

positiivisista tunne-elämyksistä ja opettajan vuorovaikutteisesta

tunnekäyttäytymisestä.

” Opiskelijat oppii parhaiten tekemällä, kokeilemalla, sillä tavalla, että

joutuvat laittamaan omia ajatuksiaan ja ideoita likoon, ja sillä tavalla

oppivat huonoiten, että opettaja niinku tavallaan kaataa pelkästään sitä

tietoa opiskelijan päähän, että se vaan luennoi ja näin, mutta se

opiskelija oppii, täytyy olla tietysti sitäkin, täytyy sitä opettaakin, mutta

kuitenkin, että itse osallistuu, ”learning by doing.” (Teemahaastattelu

2007.)

Hyvällä, innostavalla opettajalla on myös sopivassa suhteessa energiaa:

” Oman alansa asiantuntija, että hän tietää, mistä puhuu ja opettaa,
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mutta myöskin, että on itte innostunut siitä asiasta, mistä opettaa. Kyllä

se on se, että saa toisen innostumaan asiasta täytyy iite olla innostunut.

Ja tietty energisyys siinä opettajassa täytyy olla, ihan luonnollinen

energisyys, ei mikään ylienerginen! (Teemahaastattelu 2007.)

Toinen opettajista korosti opettajan aitoutta, myönteisyyttä ja itsetuntemusta.

” No, minusta hänen pitäisi olla aito ja sinut itsensä kanssa, ja hänellä

pitäis olla perusmyönteisyys olemassa, ja nämä tunnetaidot kuuluvat

niihin.”(Teemahaastattelu 2007.)

 8 TULOSTEN TARKASTELUA

Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää ammattikorkeakoulun opettajien kokemuksia

tunteista ja tunnetaidoista. Ensimmäisessä tutkimustehtävässäni halusin selvittää,

miten tunteet ja tunnetaidot näkyivät opettajan työssä.  Toisessa

tutkimusongelmassani halusin selvittää, mikä merkitys tunteilla ja tunnetaidoilla oli

opettajan työssä.

Tunteet ja tunnetaidot olivat läsnä päivittäin haastattelemieni opettajien työssä.

Opettajat aistivat oppilaidensa tunnetiloja ja toimivat motivoivasti tilanteen mukaan

saadakseen oppilaat mukaan toimimaan yhteisen asian hyväksi. Opettajilla oli

tunnetaitoja, joiden avulla he tunnistivat tunteita itsessään ja muissa ja pystyivät näin

aidosti kohtaamaan ja suvaitsemaan ihmisiä .(Vrt. Jalovaara 2005, 95-98.)

Mitä enemmän oli tunnetaitoja, sitä enemmän niillä pystyi vaikuttamaan.

Puolimatkankin (2004) mukaan tunteet auttavat meitä valitsemaan erilaisia malleja ja

auttavat huomion kohdistamisessa olennaisiin piirteisiin.(Puolimatka 2004, 126-128.)

Max Schelerin mukaan mielenkiinto, jonka oppilas suuntaa oppimiseen, on
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emotionaalinen, vasta toissijaisesti älyllinen. Ihminen keskittyy näet siihen, mistä

pitää ja minkä kokee arvokkaaksi. Tätä mielenkiintoa Scheler kuvaa rakkaudeksi,

joka ohjaa ihmisen toimintaa, valintoja, tavoitteita ja mahdollisuuksia. Hyvän

opettajan ydinpainotuksena on vuosikymmenet pidetty pedagogista rakkautta.

(Määttä 2005, 207.)

Opettajat tiedostivat, että tunnetaidoilla on yhteys oppimiseen. Erityisesti

myönteisellä suhtautumisella on heidän mielestään positiivinen vaikutus, koska sillä

sai oppilaat innostumaan ja ideoimaan. Opettajalla onkin ainutlaatuinen asema, sillä

hänen suhtautumisensa heijastuu oppilaaseen. Myönteisellä suhtautumisella

herätetään myönteisiä tunteita ja välinpitämättömyydellä kielteisiä tunteita.  Näin

motivoivat, myönteiset tunteet antavat elämälle tarkoituksen. (Jalovaara 2005, 107.)

Myös Puolimatkan mukaan tunteet, ajattelu ja asenteet vaikuttavat oppimiseen, sillä

oppiminen edellyttää tunteita ja elämyksiä. (Puolimatka 2004, 126-128.)

Opettajat pitivät tunteiden ja tunnetaitojen merkitystä erittäin tärkeänä opettajan

työssä. Ne olivat haastateltujen opettajien mielestä vahvasti läsnä motivoinnissa ja

oppimisessa. Ilmapiirillä on yhteys kasvuprosessin käyntiin saattamisessa ja ”tulen

sytyttämisessä”.

Opettaja, jolla on pedagogisia hyveitä, sopeuttaa luovasti opetettavan asian huomioon

ottaen opittavan asian vaatimukset ja oppilaiden kehitystason. Luovat ihmiset

tuntevat myös iloa, jos pystyvät ratkaisemaan ongelman tai viemään

tutkimusprojektin päätökseen. Arvot vaikuttavat siihen, mikä ihmiselle on tärkeää ja

vaikuttavat siihen, miten hän toimii ja kokee ja siihen, millainen ihminen hänestä

tulee. (Puolimatka 2004, 136-142.)

Opettajista oli tärkeää myös opettajan ammattitaito - että varmasti osaa, mitä opettaa.

Mutta pelkkä osaaminen ei riitä, vaan pitää olla innostunut ja sopivasti energinen,

jotta saa oppilaat mukaan ja yrittämään parhaansa. Opettaja toimiikin yhteiskunnan

kätilönä, kuten Sokrates on kuvannut. Kysymyksin ja keskustelun avulla hän herättää

oppilaissa uusia ajatuksia ja oivalluksia. Näin hän rakentaa inhimillistä pääomaa ja on

tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Työllään opettaja tähtää erityisesti nuorten

ihmisten kanssa inhimillisen pääoman ja sen edellytysten luomiseen ja
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ylläpitämiseen. (Aaltola 2005, 30-33.)

Haastatteluista kävivät ilmi myös hyvän opettajan ominaisuudet.  Hyvä opettaja on

oman alansa asiantuntija, innostunut, aito itsensä, sopivasti energinen. Hän on sinut

itsensä kanssa ja perusmyönteinen. Hän käyttää työssään tunnetaitoja ja

vuorovaikutustaitoja.  Tutkimuksen myötä kävi myös ilmi, että molemmilla

opettajilla oli hyvän opettajan piirteitä. Martti Haavion (1948) mukaan parhaiten

opettajiksi sopivat ihmiset, joilla on hyvän aineenhallinnan lisäksi aito ja todellinen

mielenkiinto oppilaita ja hänen monipuolista kehittymistään kohtaan. Tällöin ovat

Siitosen (1999) mukaan läsnä voimaantumisen edellytykset: avoimuus,

luottamuksellisuus, ennakkoluulottomuus, rohkaiseminen ja turvallisuus.

Tavoitteena ei ole vain hauskuus ja helppous, vaan luoda oppimiselle puitteet, jolloin

oppija voi käyttää ja kehittää omia resurssejaan ja edetä omien kykyjensä ylärajoille.

(Määttä 2005, 212-213.)

Löysin haastattelussa vastaukset hakemaani, sain enemmän tietoa kuin lähdin

etsimään.  Koin tutkimuksen luotettavaksi, koska opettajat olivat kokeneita

konkareita, varsin haastavassa työssä. Ilahduttavaksi koin heidän asenteensa

haastattelua kohtaan.  Tämä tutkimus vei mennessään ja haastaa jatkotutkimuksiin,

ehkä jopa pro graduun.

Tutkimusta voisi myös laajentaa suuremmalla otoksella. Olisi tärkeää tietää, kuinka

moni opettaja tiedostaa tunnetaitojen merkityksen työssään. Ei ole sama, miten toimii

vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Erityisen merkittävää tämä on opettajan työssä.

Tärkeintä olisi ”palo” opetettavaan asiaan ja lämmin vuorovaikutus oppilaiden ja

opettajan kesken, pedagoginen rakkaus.

Näkökulmaa voisi rikastaa myös kyselyllä oppilaille: Miten tunteet ja tunnetaidot

ovat läsnä opetuksessa ja mikä merkitys niillä heidän näkökulmastaan on? Onko

heidän mielestään opetuksessa läsnä pedagoginen rakkaus?
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