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1 Johdanto  

 

 

Steinerkasvatusliiton (2016) mukaan Suomessa toimi kaksikymmentäkuusi steinerkou-

lua vuonna 2015. Steinerkoulut voivat lain mukaan noudattaa erityistä kasvatusopillista 

järjestelmää. Steinerkoulut noudattavat myös opetushallituksen opetussuunnitelman 

perusteita. (Steinerkasvatuksen liitto 2016.)  Tänä syksynä 2016 otettiin käyttöön pai-

kallisesti uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Tähän suunnitelmaan on 

lisätty, että "perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuu-

teen, hyvyyteen ja kauneuteen" (Perusopetuksen opetussuunnitelman...2014, 15). En-

simmäistä kertaa Suomessa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) 

arvot ovat samat kuin steinerpedagogiikassa. Steinerkouluissa on selkeä käsitys siitä, 

mihin kaikkeen nämä arvot liittyvät.  

Tutkimukseni esittelee, mitä steinerluokanopettajat käsittävät hyvyydellä, kauneudella 

ja totuudella steinerkouluissa. Ajankohtaisuudesta huolimatta, työni tarkoituksena ei ole 

vertailla kunnallisten peruskoulujen ja steinerkoulujen arvoperustaa, vaan oppia tunte-

maan eettisen kasvatuksen erityispiirteitä steinerkoulussa. Arvot ovat myös eettisen 

kasvatuksen taustalla, sillä kasvatuksella on aina päämäärä. Työssäni keskityn siihen, 

mitä Armon kuvaa (1997b, 18) opettajien ulkoiseksi työksi steinerkoulujen moraalikas-

vatuksessa, sillä olen kiinnostunut steinerluokanopettajien toteuttamasta eettisestä kas-

vatuksesta. Sivuan opettajien tekemää sisäistä työtä, itsekasvatusta, ja kuvaan eettisen 

kasvatuksen muitakin puolia, tavoitteita ja esteitä, tutkitussa koulussa. Intensiivisen ta-

paustutkimukseni aineistona on kuuden steinerluokanopettajan teemahaastattelut vuo-

delta 2011-2012. Tutkimukseni rajautuu eettiseen kasvatukseen, jota steinerluokanopet-

tajat antavat perusopetuksessa luokilla ensimmäisestä kahdeksanteen.  Tutkimustehtä-

vänä on kuvata eettisen kasvatuksen toteutumista steinerkoulussa ja steinerkoulun arvo-

ja sekä niiden toteutumisesta steinerluokanopettajien näkökulmasta. 

 

Havahduin steinerkoulujen eettisen kasvatuksen erityispiirteisiin käydessäni steinerpe-

dagogisia yleisopintoja työni ohessa steinerpäiväkodin varhaiskasvattajana. Kuulin stei-

nerkouluissa kerrottavista moraalitarinoista ja keksin niitä myös itse. Tutustuin steiner-
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pedagogiseen ajatukseen lapsen kehittymisestä. Kaikki se, mitä steinerkoulussa tehtiin, 

tuntui minusta silloin olevan harkittua ja perusteltua, liittyvän taustafilosofiaan. Olin 

vailla gradun aihetta, eikä tutkimusta suomalaisten steinerkoulujen eettisestä kasvatuk-

sesta löytynyt. Steinerkoulujen eettiseen kasvatukseen liittyvää tutkimusta on vähän 

myös kansainvälisesti. 

Työni tärkein lähde eettisestä kasvatuksesta steinerkoulussa on Joan Armonin artikkeli 

"The Waldorf curriculum as a framework for moral education: one dimension of a four-

fold system" vuodelta 1997. Se pohjaa hänen tekemäänsä väitöskirjaan sillä erotuksella, 

että artikkelissa on mukana vain steinerkoulujen moraalikasvatus. Työssäni käytin myös 

Armonin väitöskirjaa (1997)  "Teachers as moral educators: study of caring in Waldorf 

and public school classrooms", joka on amerikkalainen tapaustutkimus. Sen tarkoituk-

sena oli tulkita, kuvailla ja arvioida, mitä opettajat tekevät luokkahuoneissa välittääk-

seen moraalikasvatusta. Tutkimuksessaan Armon on tutkinut havainnoiden ja haastatel-

len neljää eri luokanopettajaa, joista kaksi oli steinerluokanopettajia. (Armon 1997a, 7-

21.) 

Tutkimukseni kannalta hyödyllinen oli myös Bruce Urhmacherin artikkeli "Coming to 

know the world through waldorf education". Artikkelissa Urhmacher (1993) keskittyy 

kuvaamaan steinerkasvattajien tarkoituksia koulun teknisten ja esteettisten olosuhteiden 

kautta. Hän näkee steinerkoulun teknisinä olosuhteina opettajien tarkoituksen opettaa 

oppiaineita rytmin, liikkeen, kuvan ja tarinoiden kautta. Esteettisyyttä taas sisällytetään 

kaikkeen toimintaan steinerkoulussa koulupäivän aikana. Urhmacher haastatteli tutki-

mukseensa yli 40 henkilöä opettajista vanhempiin ja havainnoi neljää luokkahuonetta 

kahdessa eri steinerkoulussa Amerikassa yhteensä 280 tuntia. (Uhrmacher 1993, 89-90.) 

Myös Freda Eastonin artikkeli (1997) "Educating the whole child, ”head, heart, and 

hands”: Learning from the Waldorf experience" oli avuksi, sillä siinä tunnistettiin ja 

kuvattiin kuusi steinerkasvatuksen pääpiirrettä.  

Riversin ja Soutterin artikkeli (1996) "Bullying and the Steiner school ethos" vuodelta 

1996 kertoo tapaustutkimuksesta, jossa tutkitaan koulun ilmapiirin vaikutusta koulu-

kiusaamiseen. Tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla kolmen luokan oppilaat 

samasta steinerkoulusta Etelä-Englannista yhden lukuvuoden aikana (Rivers & Soutter 
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1996, 359- 363). Artikkeli kuvaa opettajan työtä steinerkoulussa ja antaa hyvän esimer-

kin steinerkoulun eettisestä kasvatuksesta.  

Tutkielmani jakautuu seitsemään osaan. Johdannon jälkeen toisessa luvussa käsittelen 

arvojen ja eettisen kasvatuksen lähikäsitteitä sekä kuvaan eettisen kasvatuksen eri muo-

toja. Kolmas luku on yleisluku steinerkouluista ja steinerpedagogiikasta. Neljännessä 

luvussa kuvaan steinerkoulujen eettistä kasvatusta. Esittelen myös yleistä eettisen kas-

vatuksen kritiikkiä. Viidennessä luvussa kerron tutkimuksen suorittamisesta ja tutki-

muskysymykset, kuudennessa luvussa kokoan haastattelujen tulokset. Seitsemännessä 

luvussa kirjoitan yhteenvedon, paneudun tutkimuksen luotettavuuteen ja tarkastelen 

tutkimustani sekä ehdotan jatkotutkimusaiheita. 
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2 Arvot ja eettinen kasvatus 
 

 

2.1. Arvot suhteessa lähikäsitteisiin 
 

Normien ja arvojen järjestelmät ovat keskeinen osa yhteisön kulttuuria (Suhonen 1988, 

29). Kari E. Turunen käyttää teoksessaan (1992, 18) yleiskäsitettä arvokas siitä todelli-

suuden tasosta ja maailmasta, jossa arvo määritellään. Hän jakaa arvokkaan käsitteen 

neljään luokkaan: varsinaisiin arvoihin, ihanteisiin, arvostuksiin ja inhimillisesti arvok-

kaisiin kokemuksiin. Arkipuheessa näistä neljästä arvokkaan luokasta käytetään ilmai-

sua arvot. (Turunen 1992, 18.) Launosen (2000) mukaan Turusen arvoluokittelua on 

hyödynnetty opetussuunnitelmien kasvatustavoitteiden laadinnassa Suomessa (Launo-

nen 2000, 34).  

Turusen (1992) mukaan varsinaisia arvoja ovat totuus, hyvyys ja kauneus. Näitä arvoja 

ei voida lopullisesti saavuttaa, mutta niihin voidaan suuntautua. Ihmisillä on kuitenkin 

erilaisia käsityksiä siitä, mikä on hyvää, totta ja kaunista. (Turunen 1992, 22.) Nämä 

arvot ovat Platonilta peräisin. 

Ihanteet ovat taas välttämätön osa inhimillistä sosiaalista todellisuutta. Ihmisellä on pal-

jon ihanteita verrattuna arvoihin ja ne voivat olla jopa ristiriidassa keskenään. Ihanteet 

ovat arvoluonteisia ja monesti johdannaisia arvoista, esimerkiksi rehellisyys. Asioita 

nostetaan tai asetetaan ihanteiksi. Yhteisön luonne määräytyy sen ihanteiden mukaan 

(Turunen 1992, 60-99.) Kun ihminen on sisäistänyt eettiset ihanteet ja käyttäytyy niiden 

mukaisesti, voimme kutsua niitä hyveiksi (Launonen & Pulkkinen 2004, 16). Turusen 

(1992, 22-59) mukaan ihanteita ovat esimerkiksi vapaus, kunnioitus ja tasa-arvo sekä 

varsinaisia arvoja totuus, hyvyys ja kauneus. Tässä työssä kutsun kaikkia näitä arvoiksi 

käyttämieni opetussuunnitelmien mukaisesti. 

Arvostuksia on rajattomasti ja niitä syntyy koko ajan lisää. Niillä on selvä kohde (asun-

to, kielitaito, vapaa-aika), mutta ne muuttuvat ajan saatossa. Voidaan arvostaa vain sel-

laista, joka on olemassa. Arvostuksilla voi olla myös välineellistä arvoa, esimerkiksi 
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rahalla. Kun kohtaamme ihmisiä, ilmiöitä ja esineitä arvioimme niitä eteenkin arvostus-

temme näkökulmasta. Arvostamisen vaikutus jää monesti tiedottomaksi. (Turunen 1992, 

96-98.) Tutkimuksestani esiin noussut välineiden kunnioittaminen on arvostus luonteel-

taan.  

Lisäksi voidaan puhua inhimillisesti arvokkaista kokemuksista. Tällöin on kysymys 

puhuttelevista elämyksistä. Vaikka kohtaamme niitä elämässä harvoin, ne voivat olla 

kuitenkin merkityksellisiä. Nämä elämykset saattavat joko hyväillä miellyttävästi aisteja 

tai havahduttaa ja järkyttää. Monesti saamme arvokkaita kokemuksia kulttuurin, uskon-

non, filosofian ja juhlien kautta. Elämyksien kirjo on kuitenkin rajaton, eikä arvokasta 

tarvitse etsiä vain korkeakulttuurin piiristä. (Turunen 1992, 122-123.) Tutkimuksessani 

eräs opettaja puhui musiikin harmonian välittämisestä. Myös juhlat ovat steinerkoulussa 

tärkeitä. 

Häyry ja Häyry jakavat teoksessaan (1997) arvot itseisarvoihin ja välinearvoihin. It-

seisarvoja tavoitellaan niiden itsensä vuoksi, kun välinearvot ovat toimintamme pää-

määrinä vain askelmia pyrittäessä kohti korkeampia tavoitteita. Sama asia voi olla yhtä 

aikaa sekä välineellisesti että itsessään arvokas. Korkeimpia inhimillisiä arvoja ovat 

hänen mukaan onnellisuus ja vapaus. (Häyry & Häyry 1997, 12-15.) Turunen (1992, 96) 

puhuu tällöin varsinaisista arvostuksista ja välinearvostuksista. 

Hirsjärvi ja Huttunen (1995) täsmentävät, että arvoksi kutsutaan sitä, minkä toteuttamis-

ta varten jokin viime kädessä tapahtuu. Arvot toimivat kriteereinä ihmisyhteisöjen ja 

ihmisten valinnoissa. Ne ovat aina absraktioita ja säätävät inhimillisiä pyrkimyksiä sekä 

käyttäytymistä. Arvot vaikuttavat sosiaalisen yhteiselämän periaatteisiin. (Hirsjärvi  & 

Huttunen 1995, 64.) Arvot ilmenevät teoissa ja sanoissa sekä ovat jossain määrin pysy-

viä (Hirsjärvi 1975, 39). Turunen (1988) näkee, että ihminen voi olla arvoihin suuntau-

tunut tavoitellessaan jotain konkreettisempaa päämäärää. Kun arvoja tahdotaan, ne ovat 

olemassa. (Turunen 1988, 53.)  

 

Normit tarkoittavat karkeasti samaa kuin säännöt tai standardin mukainen käsitys. Nor-

mit kertovat kuinka yksilön tulisi toimia jossakin tilanteessa. Ne säätelevät ihmisten 

käyttäytymistä ja niihin liittyviä käsityksiä. Normit auttavat meitä erottamaan oikean ja 

väärän, kauniin ja ruman. Ne mahdollistavat moraaliset väitteet. Normit ovat sovinnai-
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sia ja voivat siten olla hyviä tai huonoja. Usein miten ne sisäistetään ilman kritiikkiä ja 

tiedostamattomasti. Emme valitse normeja, vaan kannamme niitä. (Strike 2008, 122.) 

Normeiksi tutkimuksessani voidaan kutsua koulun sääntöjä, jotka nousevat esille kou-

lun eettisessä kasvatuksessa. 

Normeilla ja arvoilla on tavallaan hierarkkinen suhde. Tällöin arvot koskevat päämääriä 

ja normit ovat keinoja päämäärien tavoittamiseksi. (Suhonen 1988, 29.) Launonen ja 

Pulkkinen (2004, 14) taas pitävät normien tehtävänä ylläpitää ja suojata niiden taustalla 

olevia arvoja. Näen että esimerkiksi sääntö "älä lyö" puhuu väkivallattomuuden puoles-

ta. Suhonen (1988, 30) kuitenkin huomauttaa, ettei normeiksi kutsuta yksilön itselleen 

asettamia sääntöjä. 

Asenteisiin liittyy aina tunteita kohdetta kohtaan ja tietoa kohteesta. Nämä asenteen 

komponentit, tieto ja tunteet, johtavat usein toimintaan. Yhden asennekomponentin 

muutos aiheuttaa muutoksen monesti toisessakin komponentissa. (Vilkko-Riihelä 1999, 

693.) Aatteeksi taas kutsutaan arvojärjestelmää, joka otetaan kokonaan tai osittain ihan-

teeksi esimerkiksi isänmaallisuus. Aatteen sisältöä pyritään toteutetaan käytännössä ja 

levitetään toisille. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 64). Voimme esimerkiksi puhua suoma-

laisten maahanmuuttoon liittyvistä asenteista. Lisääntynyt tieto vieraasta kulttuurista voi 

kuitenkin muuttaa näitä asenteita esimerkiksi myönteisemmäksi.  

Arvot  sisään rakentuvat kasvatukseen, ohjaukseen ja opetukseen. Arvot vaikuttavat 

oppisisältöjen, tavoitteiden, opetusmenetelmien ja arviointitapojen valintaan. (Atjonen 

2004, 9.) Koulussa myös kaikki, mikä liittyy koulunpitoon, luo arvoympäristön (Elo 

1993, 71).  Arvojen tutkimus koulussa onkin tärkeää. Arvot opitaan kasvatuksen ja sosi-

aalisen vuorovaikutuksen välityksellä. (Launonen & Pulkkinen 2004, 14.)  

Tässä työssä kuvaan sitä, miten tutkitun koulun opetussuunnitelmassa mainitut arvot 

toteutuvat opettajien mukaan. Osa tutkituista arvoista ovat varsinaisia arvoja ja osa 

ihanteita sekä arvostuksia. Turusen mukaan (1992) raja ihanteiden ja arvostuksien välil-

lä on liukuva. Käsitteet kietoutuvat toisiinsa ja esiintyvät yhtä aikaa. Puhekielessä ei 

tehdä aina eroa arvostuksien ja ihanteiden välille. (Turunen 1992, 99.)  Yhdyn Hirsjär-

ven ja Huttusen (1995, 64) määritelmään arvoista, uskon niiden käyttäytymistä ohjaa-
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vaan luonteeseen. Tutkimuksen kohteena on tietenkin vain se, mikä on tiedostettua. Nä-

en arvot intersubjektiivisina.  

 

2.2. Eettinen kasvatus suhteessa lähikäsitteisiin  
 

Moraali liittyy käytännön elämään, ihmisen tapoihin ja valintoihin. Etiikassa taas hyvän 

ja pahan, oikean ja väärän kysymyksiä tarkastellaan yleisessä mielessä. Etiikka on tut-

kimusta, joka pyrkii yleispätevyyteen päätelmissään ja luomaan teorioita. (Hirsjärvi & 

Huttunen 1995, 68-69.) Harva (1978) täsmentää, ettei tieteellinen etiikka pysty ratkai-

semaan mikä on hyvää ja pahaa, vain kuvailemaan ja selittämään, mitä ihmiset käsittä-

vät hyvänä ja pahana. Hänen mukaan ei ole olemassa tieteellisesti todistettua normatii-

vista etiikkaa eli käyttäytymisohjeita antavaa, koska moraaliarvostukset ja moraalinor-

mit eivät ole yleispäteviä. (Harva 1978, 9.)  

Kreikan kielessä "Ethos" tarkoittaakin tapoja ja luonnetta ja latinassa "mores" yhteisös-

sä vallitsevia tapoja. Sanat ovat lähes synonyymeja. (Häyry 2002,17; Räsänen 1993a, 8-

9.). Hirsjärvi ja Huttunen (1995) kertoo, sanoja etiikka ja moraali käytetään kirjavasti. 

Kasvatuskeskusteluissa ei olla tarkkoja siitä, puhutaanko kasvatuksen moraalisista vai 

eettisistä kysymyksistä. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 68.) Häyry (2002, 17) lisää, ettei 

ole hyviä teoreettisia perusteita sille, että moraali olisi käyttäytymisen todellisuutta ja 

etiikka sen tutkimusta. Termien johdonmukainen ja tarkka käyttäminen on käytännössä 

mahdotonta (Launonen 2000, 32). Varsinkin puhuttaessa praktisesta tai normatiivisesta 

etiikasta moraalia ei ole aina mahdollista erottaa etiikasta. Termien käyttö on määritel-

miä seuranneissa teksteissä usein epäloogista myös kansainvälisissä tutkimuksissa. (Rä-

sänen 1993a, 10-11.) Räsänen (1993d) näkee myös moraali sanaan liittyvän moralisoin-

nin ja moralismin konnotaatioita (Räsänen 1993c, 27). Eräs tutkittavanikin koki, että 

moraalikasvatus kuulostaa raamatulliselta. 

Kasvatus on intentionaalista, tavoitteellista toimintaa (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 35). 

Opettajat ovat myös kasvattajia. Eettisyys kuuluu opettajan työn luonteeseen. Purpel ja 

Ryan (1976, 5) sisällyttävät koulun moraalikasvatukseen suorat ja epäsuorat yritykset 

vaikuttaa lapsen moraaliseen käytökseen ja kykyyn ajatella, mikä on oikein ja väärin. 
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Launonen (2000, 31) tarkentaa, että moraalikasvatus liittyy käytöstapoihin, jotka ovat 

yleisesti hyväksyttyjä, kun taas eettinen kasvatus liittyy arvolähtökohtien tiedostamiseen 

itsenäisesti. Tutkimuksessani tällöin moraalista kasvatusta olisi koulun tapakasvatus ja 

eettistä kasvatusta esimerkiksi kasvatus vapauteen.  

Takalan (1997, 47) mukaan eettistä kasvatusta tapahtuu todellisissa sosiaalisissa tilan-

teissa, kun eettistä opetusta on symbolitasoinen teoreettisten käsitteiden siirtäminen, 

mitä tulee esimerkiksi oppikirjojen ja opettajan puheen kautta. Tutkimuksessani eettinen 

kasvatus näkyisi tällöin käytännön ongelmatilanteissa koulussa, eettinen opetus uskon-

nossa jne. Myös Jacksonin, Boostromin ja Hansenin amerikkalaisessa etnografisessa 

tutkimuksessa (1993, 3)  "The Moral Life of Schools" löydettiin kaksi kategoriaa, joissa 

opettajien ja koulujen moraali ilmeni: koulujen moraaliset käytännöt ja  koulun antama 

moraaliopetus. Jacksonin tutkimus (1993) tukee Takalan (1997) esittämää jaottelua. 

Eettinen kasvatus voidaan jakaa eri muotoihin. Ensimmäiseksi eettinen kasvatus voi-

daan nähdä arvojen siirtämisenä. Tällöin uskotaan, että on universaaleja eettisiä sääntö-

jä (esimerkiksi ihmisoikeudet) tai on yhteisen edun mukaista sosiaalistaa lapsi tiettyihin 

yhteiskunnan arvoihin ja normeihin. Eettisen kasvattajan sitoutuminen opettamiinsa 

arvoihin vaihtelee. (Räsänen 1993b, 26.) Opettajat painottavat tiettyjä arvoja käyttäyty-

misensä kautta. Opettajat puuttuvat oppilaiden tietynlaiseen käytökseen, toisaalta he 

kannustavat sanoin ja elein. Koulujen ja opettajien tulee tietoisia roolistaan arvojen vä-

littäjinä. Opettajan käyttäytymisellä oppilaitaan ja muita opettajia kohtaan voi olla voi-

makas vaikutus oppilaiden moraalisiin asenteisiin. Myös koululla organisaationa perin-

teineen ja rituaaleineen on vaikutusta. Arvojen siirtäminen oppilaisiin voi olla tarkoituk-

setonta. (Straughan 1988, 13-14.) Räsänen (1993b, 31) esittää teoreettisena esimerkkinä 

eettisestä kasvatuksesta arvojen siirtämisenä hyveteorian, jossa pyritään luonteenkasva-

tukseen.  

Arvoneutraalissa eettisessä kasvatuksessa opettaja välttää toimimasta auktoriteettina, 

edistämättä mitään tietyntyyppistä arvomaailmaa ja ottamasta kantaa arvoihin. Sen si-

jaan opettaja tuo keskusteluun toisilleen vastakkaisia tai erilaisia arvonäkemyksiä sekä 

toimii neutraalina puheenjohtajana. Tärkeää on yhteinen keskustelu, näkemykset voivat 

olla erilaisia. (Launonen 2000, 35.) 
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Arvojen selkiintyminen korostaa eettisen kasvatuksen muotona yksilön itseohjautuvuut-

ta. Opettaja pyrkii tällöin välttämään moralisointia ja valmiiden arvojen antamista. Op-

pilasta pyritään ohjaamaan kosketuksiin hänen omien arvojen kanssa ja johdatetaan va-

litsemaan vapaasti arvoja erilaisista vaihtoehdoista huolellisen harkinnan perusteella, 

seuraukset mielessä pitäen. Näin oppilas oppii ymmärtämään tietoisesti, mitä hän todel-

la arvostaa. (Launonen 2000, 35.) 

Eettisen pohdinnan kehittäminen syventää oppilaiden sosiaalista tietoisuutta. Oppilasta 

voidaan johdattaa käsittelemään moraalisia tilanteita ihmissuhteissa erilaisten materiaa-

lien kautta. Tämän arvopohdinnan tarkoituksena on, että oppilaissa kehittyy herkkyyttä 

toisten ihmisten tarpeille ja taitoa ennakoida toiminnan seurauksia. (Launonen 2000, 

35.) 

Moraalisen perustelutaidon kehittyminen eettisen kasvatuksen muotona perustuu ame-

rikkalaisen psykologi Lawrence Kohlbergin tutkimuksiin. Suuntaus painottaa rationaali-

sen ajattelun merkitystä eettisessä kehityksessä. (Launonen 2000, 36.)  Takalan mukaan 

Kolhbergin tutkimusten lapset ratkaisivat kuvitteellisia moraalisia ongelmatilanteita ja 

Kohlberg kuvasi kuusi erilaista moraalikehityksen tasoa heidän esittämien ratkaisujen 

perusteluiden mukaan. Myöhemmin Kohlberg rajoitti teoriansa koskemaan oikeuden-

mukaisuus ajattelun kehittymistä. Hän lisäsi myös moraalin kehityksen tasoihin seitse-

männen tason viimeisinä elinvuosinaan. Se sisältää uskonnollisen tai kosmisen ulottu-

vuuden. (Takala 1997, 11-12.) 

Arvojen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan suuntauksen mukaan oppiaineiden ja ope-

tussuunnitelman tulee sisältää eettisiä aiheita. Arvolähtökohdat nousevat tällöin luonnol-

lisesti esille opetussisällöissä, vaikka ilmenevätkin eri lailla oppiaineesta toiseen. Eettis-

tä kasvatusta sisältyy yhteiskunnallisiin aineisiin, historiaan, maantietoon, uskontoon, 

kirjallisuuteen ja tiedeopetukseen. Opettajan tulee kiinnittää huomioita arvolähtökohtiin 

oppiaineiden sisällöissä. (Launonen 2000, 36.) Tätä suuntausta kritisoidaan siitä, ettei 

ole mitään takeita siitä, että kaikki opettajat kiinnittävät oppiaineen moraaliseen puoleen 

huomiota ja kaikilla opettajilla olisi kykyä käsitellä moraalisia asioita luokassa 

(Straughan 1988, 20-21). 
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Persoonallinen ja sosiaalinen kasvatus eettisen kasvatuksen muotona pyrkii eettisen 

kasvatuksen päämääriin, mutta suuntauksessa vältetään sanojen etiikka ja moraali käyt-

töä. Persoonallisuuden ja sosiaalisen kasvun ohjelmissa laitetaan paljon painoa oppilaan 

sosiaalisiin taitoihin, itsetuntemukseen, yhteiskunnalliseen tietoisuuteen ja elämänhal-

lintaan. Nähdään, että sosiaalisesti tietoinen oppilas on yhteistyökykyinen, hänellä on 

hyvä itsetunto ja itsekontrollia, hän osoittaa empatiaa, ottaa muut huomioon ja huolehtii 

ympäristöstään. (Launonen 2000, 36-37.) Käytännössä tähän suuntaukseen voi myös 

sisällyttää kaikki edelliset suuntaukset (Straughan 1988, 23). 

Tässä työssä käytän enimmäkseen termiä eettinen kasvatus. Yleensä puhutaan kasvatta-

jan etiikasta tai pedagogisesta etiikasta, jolla viitataan kasvatuksen maailmaan liittyvien 

moraalin erityisongelmien käsittelyyn (Harva 1975, 35). Näen eettisen kasvatuksen laa-

jasti kuten edellä Purpel & Ryan (1976, 5) koulun moraalikasvatuksen suorine ja epä-

suorine yrityksineen vaikuttaa lapsen moraaliseen käytökseen ja kykyyn ajatella. Työ-

höni sisältyy Takalan (1997, 47)  esittämä eettinen kasvatus ja opetus. Kuitenkin laina-

tessani muita tutkijoita, käytän heidän suosimaa termiä. Myös tutkimani koulun opetus-

suunnitelmassa puhutaan eettisyydestä (Koulun opetussuunnitelma 2006) samoin perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014. 
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3  Steinerkoulut ja steinerpedagogiikka 
 

 

Steinerkoulut perustuvat Rudolf Steiner (1861-1925) kehittämään antroposofiaan 

(Scheinin 1990, 93). Rudolf Steiner oli itävaltalainen filosofi, taiteilija, kasvattaja, oppi-

nut ja tiedemies (Armon 1997a, 13). Antroposofia on menetelmä, jossa tahdonajatusten, 

taiteen ja ajattelun integroinnilla pyritään yksilön jatkuvasti uusiutuvaan ja avoimeen 

käsitteenmuodostukseen sekä tiedon soveltamiseen käytännössä. (Scheinin 1990, 93.) 

Antroposofiaa ei opeteta kouluissa elämänkatsomuksena tai oppiaineena, vaan steiner-

kasvattajat tutkivat sitä ammatillisen ja henkilökohtaisen kasvun merkeissä (Steinerkas-

vatuksen liitto).  

 

Steinerpedagogiikka on tietynlainen tutkimus- ja lähestymistapa todellisuuteen ja ihmi-

seen (Skinnari 1988c, 23). Steinerkoulujen kansainvälisen opetussuunnitelman (2000) 

mukaan steinerpedagogiikan tehtävänä on vaalia yksittäisen lapsen kehitystä ja taata 

lapsille mahdollisuus toteuttaa itsessään olevia mahdollisuuksia sekä auttaa heitä kehit-

tämään yhteiskunnassa tarvittavia taitoja (Steinerkoulun kansainvälinen...2006, 11). 

Steinerkouluissa harjoitetaan steinerpedagogiikkaa. 

 

Ensimmäinen steinerkoulu perustettiin Woldorf-Astoria -tehtaiden työntekijöiden lapsil-

le Stuttgartissa vuonna 1919. Rudolf Steiner oli saanut tehtäväkseen suunnitella tämän 

koulun ja toteuttaa sen opetuksen tehtaan johtajalta Emil Moltilta. Steiner toteutti Lap-

sen kasvatus hengentieteen kannalta -teoksessaan esittämiään kasvatustavoitteita tässä 

12-vuotisessa yhtenäiskoulussa. (Syrjäläinen 1989, 40.) Tästä johtuu, että maailmalla 

käytetään nimityksiä Waldorf-pedagogiikka ja Waldorf-koulu (Steinerkasvatuksen liitto 

2016). Suomessa taas puhutaan steinerkoulusta ja steinerpedagogiikasta (Dahlström 

1993, 41). 

Steinerkouluja pidettiin radikaaleina uudistuskouluina ja ne levisivät aluksi hitaasti. 

Kansallissosialismin kausi pysäytti steinerkoulujen laajenemisen täysin. (Dahlström 

1993, 41; Steinerkasvatuksen liitto 2016.) Suomen ensimmäinen Helsingin Rudolf Stei-

ner-koulu perustettiin vuonna 1955. Tampereen ja Lahden steinerkoulut perustettiin 
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1970-luvulla. Vuonna 1977 näiden kolmen koulun toiminta turvattiin erityislailla, mutta 

samalla steinerkoulujen määrä rajattiin kolmeen Suomessa. 1980-luvulla steinerkouluja 

perustettiin yksityisopetusryhmiksi eri puolilla Suomea lasten vanhempien aloitteesta. 

Peruskoululain muutos astui voimaan 1.1.1992. Lakimuutoksen mukaan valtionapua 

saivat koulut, joiden opetussuunnitelmat perustuivat kansainvälisesti tunnettuun kasva-

tusopilliseen järjestelmään. Näin ollen Suomessa toimi kolme steinerkoulua vuoden 

1977 säädetyn steinerkoululain perusteella ja kolmetoista steinerkoulua peruskoulua 

korvaavina kouluina syyslukukaudella vuonna 1992. Lisäksi oli yksi yksityisopetus-

ryhmä. (Dahlström 1993, 41 - 42.)  

 

Nykyisin maailmalla toimii jo noin tuhat steinerkoulua. Niitä on perustettu myös islami-

laiseen ja buddhalaiseen maailmaan. Viimeisin uusien steinerkoulujen aalto oli 2000-

luvun alkuvuosikymmenellä, jolloin Kymenlaakso, Porvoon, Joensuun ja Vihdin stei-

nerkoulut perustettiin. Vuonna 2013 steinerkoululaisia oli yhteensä noin 5000 oppilasta. 

Myös lukio-opetusta tarjotaan kahdessatoista steinerkoulussa ja lisäksi on hoitopedago-

gisia erityiskouluja. (Steinerkasvatuksen liitto 2016.) Valtionapua saavat koulut toimivat 

hallinnollisesti opetushallinnon ja läänin alaisuudessa (Dahlström 1993, 42). Steiner-

koulut pyrkivät antamaan pedagogiset virikkeensä ja kokemuksensa yleisen koululai-

toksen käyttöön (Dahlström 1993, 42; Steinerkasvatuksen liitto 2016).  

 

Steinerkoulujen opettajat ovat luokanopettajia, erityisopettajia tai aineenopettajia. Muo-

dollisen pätevyyden steinerpedagogiikkaan saa steinerpedagogisesta opettajankoulutus-

laitoksesta, Snellman korkeakoulusta tai peruskoulun luokanopettajat perehtymällä riit-

tävästi steinerpedagogiikkaan. (Dahlström 1993, 42 – 43.) Steinerpedagogiikkaan voi 

perehtyä käymällä esimerkiksi Snellman korkeakoulun järjestämät yleisopinnot, jotka 

kestävät vuoden.  

 

Rehtoria steinerkouluissa ei ole, mutta opettajat valitsevat keskuudestaan toimihenkilön. 

Steinerkoulussa opettajakunta tekee päätöksiä ja vastaa niiden toteuttamisesta. Opetta-

jakunta vastaa myös koululautakunnan tehtävistä kuten esimerkiksi uuden opettajan 

valinnasta. Kannatusyhdistyksen johtokunnalle kuuluu taloudellinen vastuu. (Dahlström 
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1993, 43.) Steinerkasvatusliiton (2016) mukaan kannatusyhdistys on myös koulun hen-

kilökunnan työnantaja ja opetuksen virallinen järjestäjä. Opettajakunta vastaa annetusta 

kasvatuksesta ja opetuksesta sekä päättää työ-ja opetussuunnitelmasta. (Steinerkasva-

tuksen liitto 2016.) Yhteisöllisyys näkyy steinerkoulussa muutoinkin kuin koulun hal-

linnossa. Steinerkouluissa vanhemmat pitävät usein huolta koulun ympäristöstä siivoa-

malla luokkia ja pitämällä talkoita. Myyjäisillä ja muilla lasten tapahtumilla kerätään 

rahaa luokkaretkiin. Opettajat vierailevat lasten kotona. 

 

Steinerkouluissa oppimistapahtuma on tietoisesti hidastettu, mutta lapsen taiteellisuu-

delle ja mielikuvitusmaailmalle annetaan paljon virikkeitä. Fyysinen suoritus, rytmi ja 

tunnekokemus elävöittävät kaikkea opetusta ja johdattelevat eläytymisen ja vertausku-

vien kautta lapsen ajattelun kehitystä. Vasta murrosiän jälkeen aletaan harjoittamaan 

puhtaasti älyllistä ja käsitteellistä opetusta. (Scheinin 1990, 94.)  

Steinerkoulussa lähes jokainen asia opetetaankin ja esitetään mielikuvien kautta (Stei-

nerkasvatuksen liitto 2016). Alaluokilla opetetaan enemmin kuvan kuin abstraktin ter-

min avulla. Kuvan muotoon puetut käsitteet voivat muuttua ja kasvaa, kun lapsen ym-

märrys ja käsitys maailmasta muuttuu. Lapset tarvitsevat konkreettisia kuvia, jotka ve-

toavat vahvasti aisteihin heidän mielikuvituksessaan aina 8-9 vuoden ikään asti. Lapsen 

siirtymä imaginatiivisesta kuvatietoisuudesta kohti abstraktimpaa älyllistä ajattelua osuu 

noin kymmenen vuoden ikään. (Steinerkoulun kansainvälinen...2006, 31.) Tämä siirty-

mä tapahtuu vähitellen.  

Steinerkoulussa oppilaiden ohjaaminen on luonteeltaan vahvasti sidoksissa opettajan 

käsitykseen kunkin oppilaan yksilöllisistä lähtökohdista. Kasvatus steinerkoulussa ei 

niinkään ole tavoitteiden mukaisen opetuksen järjestämistä, vaan olosuhteiden järjestä-

mistä otolliseksi luontaiselle yksilölliselle kehitykselle.  Steinerpedagogiikassa koroste-

taan oppilaan temperamentin eli yksilön tunne-elämän peruslaadun, sen herkkyyden ja 

mielialojen merkitystä. Temperamenttityyppejä ovat sangviininen, flegmaattinen, kolee-

rinen ja melankolinen. Eräät oppilaan käyttäytymisen nurjat puolet voidaan katsoa tem-

peramenttiin kuuluvina. Temperamenttityypit  vaikuttavat esimerkiksi istumajärjestyk-

seen luokassa. (Scheinin 1990, 97-100.) Laittamalla saman temperamentin omaavat 

istumaan ryhmissä tai lähellä toisiaan, opettaja pyrkii siihen, että oppilaat kasvattavat 
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toisiaan tekemällä havaintoja toisistaan ja näin peilaamalla toisesta itseään. Opettaja siis 

muokkaa temperamenttia suotuisaan suuntaan. Lapset voivat myös olla eri tempera-

menttien sekoituksia ja jäädä opettajalleen arvoitukseksi. Temperamenttikasvatuksella 

voidaan lapsen tyyppiominaisuus valjastaa lapsen kehityksen ja kasvun voimaksi, jonka 

turvin lapsesta voi kypsyä sosiaalinen persoonallisuus ja tasapainoinen ihminen. (Syrjä-

läinen 1990, 53-169.) Kysymyksessä on vain eräs tapa tarkastella ihmisen luonnetyyp-

piä, ketään ei ole tarkoitus lokeroida tiettyyn kategoriaan (Steinerkasvatuksen liitto 

2016).  

Steinerkouluissa käytetään työvihkoja. Opettaja kirjoittaa käsiteltävästä aiheesta tekstin 

taululle ja pienemmät oppilaat kopioivat sen omiin työvihkoihinsa. Isommat saavat teh-

dä tekstin itse. Työvihkot myös kuvitetaan. Steinerkasvatusliiton (2016) mukaan oppi-

kirjoja käytetään joskus lisämateriaalina ja harkinnan mukaan joillakin luokilla tai jois-

sakin aineissa. Vihkotyöllä luodaan henkilökohtaista suhdetta käsiteltyyn asiaan ja edis-

tetään omatoimisuutta. (Steinerkasvatuksen liitto 2016.) 

Steinerkouluissa käytetään jakso-opetusta. Se mahdollistaa syventymisen yhteen aihe-

piiriin kerralla ja monesta suunnasta. (Scheinin, P 1990, 97.) Lukuaineita ovat matema-

tiikka, luonnontieteet, historia ja äidinkieli. Näitä opetetaan päivittäin kahden ensim-

mäisen aamutunnin ajan kolmesta viiteen viikon jaksoissa. (Syrjäläinen 1990, 51-52.) 

Vuoden jaksojärjestys on luokan tiedossa. Vuodessa voi olla samaa ainetta yksi tai use-

ampi jakso. Oppilaan eri puolia puhutellaan jaksotunnilla. Tunnilla vaihdellaan tekemis-

tä ja olemista, kuuntelua ja puhumista. (Steinerkasvatuksen liitto 2016.) Rytmisyys nä-

kyy jakso-opetuksen lisäksi koulupäivässä, yksittäisessä oppitunnissa ja kouluvuoden 

juhlissa. Kolmen päivän rytmiä hyödynnetään asioiden opetuksessa. (Steinerkasvatuk-

sen liitto 2016.) Iltapäivisin steinerkoulussa on taito - ja taideaineita. Niillä pyritään 

oppilaan tunne-elämän eheyttämiseen ja kehittämiseen. (Scheinin 1990, 97.) 

Steinerkouluissa opetetaan omina oppiaineina Bothmer-voimistelua, eurytmiaa ja muo-

topiirustusta. Bothmer-voimistelussa vahvistetaan ja edistetään geometrista ja avaruu-

dellista tietoisuutta, ilmaisukykyä ja luottamusta (steinerkasvatuksen liitto 2016). Eu-

rytmiassa taas lausunnan ja musiikin ilmaisu muutetaan eleen ja liikkeen ilmaisuksi 

(Syrjäläinen 1990, 54). Eurytmia on siis näkyvää laulua ja puhetta - liikuntataidetta. Sitä 

tehdään runojen (äänne-eurytmia) ja musiikin (säveleurytmia) avulla. Eurytmiassa ta-
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voitellaan oman liikkeen ja kehon hallintaa, kehitetään tahdon aloitteellisuutta ja keskit-

tymiskykyä. Se antaa myös taiteellisen elämyksen. (Steinerkasvatuksen liitto 2016.) 

Eurytmian tavoitteena on siis kehittää tasapainoisesti ruumista, mieltä ja sielua (Woods 

& Woods 2006, 320). Eurytmiaa harjoitetaan heti ensimmäiseltä luokalta alkaen aina 

12. luokalle asti. Aluksi lapsi jäljittelee. (Skinnari 1988a, 45.) Viikossa eurytmiaa opis-

kellaan 1-2 tuntia (Steinerkasvatuksen liitto 2016).  

 

Muotopiirustuksella tuetaan kirjainmuotojen omaksumista, keskittymiskyvyn kehitystä 

ja silmän ja käden koordinaatiota. Se on oma oppiaineensa 1.-5. luokilla. Käsivaraisesti 

piirretään abstrakteja, dynaamisia kuvioita ja linjoja. (Steinerkasvatusliitto 2016.) Kuu-

dennella luokalla se muuttuu geometriaksi. Taustalla on Steinerin ajatus lapsen sisäisen 

olemuksen kehittämisestä ja hoitamisesta. Lapsi muovaa itseään piirtäessään. (Syrjäläi-

nen 1990, 54.) Steinerkasvatusliiton (2016) mukaan muotopiirustus vaatii ajattelun liik-

kuvuutta ja on näin ollen rinnastettavissa matemaattisiin ongelmanasetteluihin (Steiner-

kasvatusliitto 2016).   

 

Kokeita ja numeraalista arvostelua ei arvosteta steinerkoulussa (Woods & Woods 2006, 

320). Arviointia steinerkouluissa pidetään taiteellisena prosessina. Numeroin ei voi ar-

vostella ihmisen sielullis-henkistä kasvua. Koska oppilas on aina yksilö, olisi epäobjek-

tiivista asettaa oppilaat numerojärjestykseen. (Skinnari 1988b, 62 - 63.) Arvioinnin tar-

koituksen on kertoa oppilaalle kehittämiskohdista ja onnistumisista. Arviointi osoitetaan 

lapsen vanhemmille kolmena ensimmäisenä vuotena, sen sijaan lapsi saa vertauskuval-

lisen runon hänestä itsestään. Neljännellä luokalla lapsi saa itse lausunnon, mutta se on 

luonteeltaan yksilöllinen, kannustava ja oppilaan omiin kykyihin suhteutettu. Kahdek-

sannella luokalla numeroarviointi tulee sanallisen arvioinnin rinnalle. (Steinerkasvatus-

liitto 2016.) 

Steinerpedagogiikassa ei aseteta kasvatukselle mitään ideologisia tavoitteita, vaan lue-

taan tavoitteet ihmisen kasvupyrkimyksistä (Skinnari 1988a, 11). Koko steinerpedago-

giikka rakentuukin ihmistutkimukselle ja opetuksen tehtävänä on ihmisen eri puolien 

tasapainoinen kasvamaan saattaminen. Näin ollen mitään oppiainetta ei nähdä itsetar-

koituksena ja ei ole olemassa mitään täysin yhtenäistä steinerpedagogista ihmiskuvaa ja 

kasvatuskäytäntöä. Koska steinerpedagogiikka on aidoimmillaan jokaisen opettajan ja 
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opettajakunnan itsenäistä tutkimusta, on myös monenlaista steinerpedagogiikkaa ja stei-

nerkouluja. (Skinnari 1988c, 18-29.)  

 

 

3.1 Kasvatusfilosofia ja ihmiskuva  
 

Steinerkoulut eroavat peruskouluista ihmiskuvan ja kasvatusfilosofian suhteen, jotka 

ovat myös pedagogisten ratkaisujen taustalla (Scheinin 1990, 93). Ehnqvist (1993, 52) 

tarkentaa, steinerpedagoginen ihmiskuva näkyy opetussuunnitelman oppisisällöissä ja 

tavoitteissa sekä vaikuttaa opettajan pedagogisiin ratkaisuihin. Savilahti ja Siren (1986) 

kertovat, että  ihmiskuva on opettajalle lähestymistapa lapseen. Sen avulla hän tunnistaa 

tapahtumat oppilaassaan sekä yrittää opetuksellaan vastata tämän kehitystarpeisiin. (Sa-

vilahti & Siren 1986, 149.)  

 

Steinerpedagoginen ihmiskuva perustuu kokonaiskäsitykseen ihmisestä, hänen kasvus-

taan ja kehittymisestään. Steinerpedagogiikkaa voidaan pitää uudisvirikkeenä opetuksel-

le ja kasvatukselle. (Dahlström 1993, 43.) Heino (1997, 349) huomauttaa, että steiner-

pedagoginen ihmiskäsitys perustuu Rudolf Steinerin antroposofiaan. Mansikka (2008, 

8) kuitenkin näkee, että steinerkoulujen holistisuus puhuttelee ihmisiä ja tekee koulu-

muodosta elävän vaihtoehdon. 

 

Ehnqvistin (2006) mukaan Steiner jakaa ihmisen seitsemään eri olemuspuoleen, joista 

kasvatuksen kannalta merkityksellisiä ovat neljä ensimmäistä.  Eri ikäkausina nämä 

olemuspuolet kehittyvät erilailla. Ehnqvist käyttääkin tutkimuksessaan Steinerin alkupe-

räisiä käsitteitä ja kutsuu neljää ensimmäistä ihmisen olemuspuolta: fyysiseksi, elämän-

ruumiiksi, sieluruumiiksi ja minäksi. (Ehnqvist 2006, 65-66.) Syrjäläinen (1990, 44) 

taas tarkastelee tutkimuksissaan steinerpedagogista ihmiskuvaa kolmen komponentin 

kautta: ihmistä ruumiillisena, sielullisena ja henkisenä olentona. Steinerkasvatusliitto 

(2016) kuvaa ihmistä fyysisenä, elollisena, tajunnallisena ja itsetajunnallisena (Steiner-

kasvatusliitto 2016). Skinnarin tutkimuksessa (1988c, 23-27) steinerpedagoginen ihmis-

kuva seuraa steinerkasvatusliiton jaottelua, joskin hän kutsuu ihmisen itsetajunnallisuut-
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ta minuuden termillä. Näkisin, että  puhutaan koko ajan  samoista ihmisen olemuspuo-

lista, joskin välillä ihmisen henkistä olemuspuolta kutsutaan eri nimillä. Steinerkasva-

tusliiton (2016) mukaan steinerpedagogiikan kannalta on tärkeää erottaa neljä ihmisen 

olemuspuolta (Steinerkasvatusliitto 2016). Tällöin neljäntenä olemuspuolena nostetaan 

esille ihmisen ruumiillisuuteen liittyvä elollinen taso, jonka eri järjestelmiä kuvaan seu-

raavaksi. 

 

Steinerpedagogiikassa ihminen nähdään siis jäsentyneenä kokonaisuutena, joka raken-

tuu erilaisista laadullisista tasoista. Näistä ensimmäinen laatu on fyysis-aineellinen. 

(Skinnari 1988c, 23-24.) Fyysinen ruumis kehittyy syntymästä aina seitsemän vuoden 

ikään (Ehnqvist, 2006, 65). Ihmisen fyysinen elimistö nähdään kokonaisuutena toimi-

vana järjestelmänä, jonka ylläpitäminen on kasvatuksen yksi keskeinen tavoite. Tietoi-

suustoimintojen perustana on hermo- ja aistijärjestelmä, joka muotoutuu ihmiselle en-

simmäisenä. Toiseksi ihmisellä on rytminen, verenkierron ja hengityksen järjestelmä, 

johon liittyy yksilön tunne-elämä. Tämä pysyy epävakaana kouluikään asti. Kolman-

neksi ihmisellä on elimistössään aineenvaihdunnan järjestelmä, joka kehittyy aina mur-

rosikään saakka. Älyn, tunteen ja tahdontoimintojen tasapainoinen kehitys heijastavat 

näiden kolmen toimintajärjestelmän kehitystä. Steinerpedagogiikassa tarkkaillaan ruu-

miillisuutta ja harjoitetaan tietoisesti näitä eri toimintajärjestelmiä esimerkiksi eurytmi-

an ja käden töiden kautta. (Syrjäläinen 1990, 45.)   

Ihmisluontoon kuuluu myös tajunnallisuus tai sielullisuus. Steiner kutsuu tätä astraali-

suudeksi. (Skinnari 1988c, 24.) Steineria mukaillen Ehnqvist (2006) kirjoittaa tämän 

olemuspuolen syntyvän sukukypsyyden saavuttamisen myötä  ja liittyvän tunne-

elämään. Tässä kehitysvaiheessa ihminen pystyy itsenäiseen teoreettiseen ajatteluun, 

kritisoimaan ja arvioimaan asioita. (Ehnqvist 2006, 66.) Kasvatuksessa on tärkeää huo-

mata tajunnallisuuden laadullinen kehitys. Ihmisen tajunnallisuuteen vaikuttavat fyysi-

nen elimistö halujen ja viettien kautta, erilaiset fyysiset ympäristövirikkeet, mutta myös 

henkisen todellisuuden lainalaisuudet sekä arvot. Henkinen kasvu on tapahtuma, jossa 

henkiset lainalaisuudet saavat yhä enemmän valtaa ihmisen tajunnallisuudessa. Aikuisil-

la tämän tulisi olla tietoista. (Skinnari 1988c, 24-25.)  

Tajunnan toiminnot jaetaan tahtomiseen, tuntemiseen ja ajatteluun, joita kasvatuksessa 
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kehitetään tasapuolisesti. Aistielämyksestä alkaa ajattelun kehitys. Kun ihmisen mieleen 

jää aistimuksesta piirteitä, muistikuvia syntyy. Kun mielikuva pelkistyy käsitteestä, syn-

tyy ajattelu. Taas tahdon alueella lähtökohtana on haluaminen, joka suuntautuu johonkin 

kohteeseen. Ihannekin voi olla tahtomisen kohde. Tunteen kehitys liittyy tahdon ja ajat-

telun kehitykseen. Aluksi tunne liittyy  aistielämyksiin, joita halutaan. Sitten seuraavalla 

tasolla tunteminen liittyy mielikuvaelämään. Lopulta tuntemisen taso liittyy ajattelun 

käsitteelliseen tasoon. Tunteen ja ajattelun kautta ihmisen eettinen ja esteettinen arvoste-

lu mahdollistuu. (Syrjäläinen 1990, 45.)  

 

Dahlström (1993) selventää, että toiminnallisuuden alue eli tahto on kaiken inhimillisen 

toiminnan liikkeelle paneva voima. Tunteen alueeseen kuuluvat arvot, arvostelukyky ja 

sosiaalinen vastuu. Ihmisen tietoista toimintaa ohjaa taas ajattelu. Tahto-, tunne ja aja-

tuselämä edustavat ihmisen tietoisuuden eri tiloja ja sieluntoimintoja. Tahtoalueen im-

pulssit ovat alitajuisinta aluetta ihmisessä. Ne ovat tiedostamattomia. Taas tunne-elämän 

tapahtumat ovat puolitietoisia. Ajattelun alue on tietoisin. (Dahlström 1993, 45.)   

 

Ihminen ei ole vain ympäristön ja perimän summa, vaan henkinen ydin vaikuttaa hänen 

yksilölliseen ainutlaatuisuuteensa. Ihmisen minuuden kehittyminen eli henkisyys on 

keskeistä steinerpedagogiikassa. (Dahlström 1993, 44.) Neljäntenä tasona voidaankin 

nähdä itsetajunnallinen taso, jolloin muodostuvat ihmisen itsetietoisuus eli kyky tarkas-

tella omia ajatuksia ja itseä sekä yksilöllisyys (Steinerkasvatusliitto 2016). Tämän tason 

kehitys alkaa voimakkaammin murrosiässä (Skinnari 1988b, 198). 

   

3.1.1 Seitsenvuotiskaudet ja rubikon vaihe  
 

Steinerkoulujen opetus rytmittyy ihmisen kokonaiskehitysvaiheiden mukaan (Heino 

1997, 349). Seitsenvuotisrytmi jäsentää lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kehityk-

sen kolmeen pääkauteen, joista jokainen kestää noin seitsemän vuotta. Steinerpedago-

giikassa niitä kutsutaan seitsenvuotiskausiksi. Ihmisen kehitys etenee vaiheittain tiedos-

tamattomasta asteittain lisääntyvään tietoisuuteen. Ihmisen kehityksen tarkastelu suuri-

na rytmeinä auttaa ymmärtämään ja hahmottamaan inhimillistä elämänkaarta. Monesti 
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ihmiselämän kriisit sattuvat seitsenvuotiskausien taiteeseen tai niiden läheisyyteen. 

Opetuksen avulla ihmisen sisäistä rytmiä tuetaan. (Dahlström 1993, 43-46.) Seuraavassa 

kerron lapsen kasvatuksesta kolmen ensimmäisen seitsenvuotiskauden aikana keskittyen 

ikävuosiin 7-14-vuotta, jolloin lapset ovat steinerkoulussa. 

 

Ensimmäisen seitsemän vuoden aikana pieni lapsi aistii ulkomaailmaa ja oppii jäljitte-

lemällä sekä kehittämällä fyysisiä taitojaan. Tällöin fyysinen ruumis muotoutuu. (Heino 

1997, 349.) Vapaa leikkiminen ja liikkuminen on tärkeää. Lasta tulisi myös suojata lii-

oilta aistimuksilta, koska lapsi on kokonaisvaltainen aisti. (Skinnari 1998b, 109-110.) 

Sen sijaan hyvien aistimuksien tarjoaminen on tärkeää. Lapsi tuntee, että maailma on 

hyvä. (Skinnari 1988c, 19.) Dahlström (1993) lisää,  että pikkulapsen kasvatuksessa 

tarvitaan lämpöä. Aikuisten itsekasvatus on tärkeää (Dahlström 1993, 46.) Lapsen tah-

toa myös vahvistetaan. Steinerpäiväkodin esiopetuksessa tämä näkyy kädentöiden har-

joittamisessa. On tärkeää, että lapsi on halukas tarttumaan tehtäviin kouluun mennes-

sään.  

 

Ihmisen toisen seitsenvuotiskauden aikana eli 7-14-vuotiaana ihmisen temperamentti 

kehittyy ja hän muodostaa omia mielikuvia. Ihminen oppii yhä pitäytyen auktoriteettei-

hin. (Heino 1997, 349.) Tällöin kokemuksille ja elämyksille annetaan aikaa. Kasvatus ei 

ole vielä tiedollista. Opetuskokonaisuudet etenevät kokonaisvaltaisesta elämyksestä 

kädentöihin ja siten tiedon välittymiseen. Vasta neljännellä luokalla tiedollisen kasva-

tuksen osuutta aletaan lisäämään. (Syrjäläinen 1990, 52.) Steinerkoulun kansainvälinen 

opetussuunnitelma (2006) yhtyy, että emotionaaliselle, toiminnalliselle ja sosiaaliselle 

oppimiselle annetaan arvoa tässä iässä. Oppiminen tulisi olla elämyksellistä. Halutaan, 

että lapsi voi samastua opetettavaan asiaan. Oppimisesta toivotaan lapselle henkilökoh-

taista sisäistä kokemusta. Mielikuvitus on näin ollen tärkeää. Suoria vahvoja elämyksiä 

lapsi saa kertomusaineiston kautta. Lapsen tunteita puhutellaan musiikin ja taiteen kaut-

ta. (Steinerkoulun kansainvälinen... 2006, 24-25.)  

 

Skinnari (1988c) tarkentaa, että lapsi kaipaa taiteellisen opetuksen kautta mielikuvia 

maailman kauneudesta. Näin luodaan pohjaa nuoruuden terveelle ihanteellisuudelle. 

Ilman kokemuksia kauneudesta nuoruuden ihanteellisuus voi kääntyä väkivallaksi tai 
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aggressiivisuudeksi. Parhaimmillaan murrosiässä esille pyrkivä käsitteellinen ajattelu 

rakentuu runsaalle mielikuva-aineistolle. (Skinnari 1988c, 19-20.) Oppilas saa mieliku-

va-aineistoa steinerkoulujen kuvaopetuksen kautta. 

 

Noin yhdeksänvuotiaaksi asti kehittyvä lapsi kokee maailman sisimmässään ykseytenä 

(Mansikka 2008, 15). Yhdeksän vuoden iässä, kolmannella luokalla, tapahtuu ensim-

mäinen erillisyyden kokemus.  Lapset huomaavat eron aikuisten ja itsensä välillä. Alita-

juisesti he alkavat kyseenalaistaa opettajan auktoriteettia. Lapsen rakkaus opettajaansa 

kohtaan muuttuu ihailuksi. (Steinerkoulun kansainvälinen... 2006, 25.) Tätä vaihetta 

kutsutaan rubikon vaiheeksi eli yhdeksän vuoden taitteeksi.   

Myös Sirkku Ahon (1993) tutkimuksesta ilmeni, että ajattelun kehitys muuttui ensim-

mäisen kerran suuresti noin yhdeksänvuotiaana. Hän seurasi tutkimuksessaan samojen 

oppilaiden minäkäsityksen, moraaliajattelun, kouluasenteiden ja sosiaalisten suhteiden 

muuttumista kuuden vuoden ajan kahdessa koulussa Raumalla vuosina 1986-1992. 

(Aho 1993, 92-168.) Tämä on mielenkiintoinen yhteys steinerkouluissa tunnistettuun 

yhdeksänvuoden vaihteeseen. 

Opetuksessa on otettava huomioon lapsien kehittyvä kyky ajatella syy-seuraus-suhteilla 

10-12-vuotiaina. Steinerkoulujen opetuksessa oppilaiden kyselevä asenne ohjataan täl-

löin  kohti elotonta luontoa ja sen lainalaisuuksia. Kaksitoistavuotiaasta eteenpäin lapsi 

on yhä kykenevämpi muodostamaan abstrakteja käsitteitä. Opetuksessa ammatit, tek-

niikka ja työ nousevat tärkeiksi teemoiksi. Tämän toisen seitsenvuotiskauden lopulla 

alkaa myös puberteetti psykologisine mullistuksineen. Itsekeskeiseksi ja introspektiivi-

seksi  muuttuva nuori tarvitsee objektiivista suhtautumista vanhempien ja opettajan ta-

holta. Murrosiässä opetusmenetelmät tulevat yhä kognitiivisemmiksi ja käsitteellisem-

miksi. Opetussuunnitelmassa pääpaino kohdistetaan itseohjautuvampaan ja analyytti-

sempään oppimistapaan. Asioita tulisi oppia tarkastelemaan useasta eri näkökulmasta. 

(Steinerkoulun kansainvälinen... 2006, 25-26.) Nuoren tavoitteena on nyt omakohtaises-

ti ajateltu totuus (Skinnari 1988b, 120). Tässä vaiheessa nuori tarvitsee idoleja ja ihan-

teita, jotka antavat hänelle voimaa ja suuntaavat hänen kasvuaan (Dahlström 1993, 47).  

 

Murrosiän jälkeen lapsi voi muodostaa omia mielipiteitä. Viimeisessä seitsenvuotisvai-
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heessa oppilaiden ollessa 15-21-vuotiaita opettaja on innostaja. Vaiheen lopussa ihmi-

sestä tulee persoona, joka oppii henkilökohtaisten tavoitteiden ja arvojensa avulla. (Hei-

no 1997, 349.) Nuorella on tällöin minä-tietoisuus, joka on kaiken luovan elämän ja 

ajattelun lähde. Steinerpedagogiikassa kasvatuksen tehtävänä onkin kohdata minuus 

siellä, missä se eri kehitysvaiheissa elää. Kasvatus suojaa ja ravitsee alueita, jotka ver-

hoavat minuutta, kunnes se vapautuu. (Dahlström 1993, 47.) 

 

Seuraavassa kuviossa on yhteenvetona seitsenvuotiskaudet, ihmisen tietoisuuden tilojen 

ja eri olemuspuolien kehittyminen. Lapsen ollessa alle kouluikäinen kehittyy siis tietoi-

suuden tilana tahto, joka on inhimillisen toiminnan liikkeelle paneva voima. Lapsen 

ruumiillisuus kehittyy elollisuuden verhoamana.  Ensin kehittyy hermo -ja aistijärjes-

telmä, sitten hengitys -ja verenkierto. Ihmisen aineenvaihdunta kehittyy aina murros-

ikään saakka. Toinen seitsenvuotiskausi 7-14-vuotiaana on tajunnallisuuden kehittymi-

sen aikaa. Silloin ihmisen emotionaalinen alue kehittyy. Kolmas seitsenvuotiskausi on 

ajattelun kehittymisen aikaa ja kauden lopussa ihmisellä on minä- tietoisuus. 

 
Seitsenvuotis- 1. kausi                    2. kausi  3. kausi 

kausi ikävuodet 0-7  tahto        ikävuodet 7-14 tunne          ikävuodet 14-21 ajattelu 

 ruumiillinen                    sielullinen/tajunnallinen         henkinen/itsetajunnallinen 

 elollinen:                                     /minuus/minä                   

 hermo - ja aistijärjestelmä  

 hengitys- ja verenkierto 

  

 

            

 

      

 

kuvio1. Seitsenvuotiskaudet, tietoisuuden tilojen ja ihmisen olemuspuolien kehittymi-

nen.   

 

3.1.2 Kasvatus vapauteen 
 

tiedostaminen lisääntyy 

aineenvaihdunta kehittyy 
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Kasvatus vapauteen steinerkoulussa liittyy ihmisen tiedostamiseen. Vapaus ei siis ole 

opetusmetodi, vaan päämäärä steinerkouluissa (Woods, Ashley & Woods 2005,  95). 

Steinerin vapauden filosofia johtaa intuitiivisen, oivaltavan ajattelun kautta loogisesti 

henkisyyteen ja muodostaa steinerpedagogiikan pohjan (Oberski 2011, 5). Turunen kir-

joittaa (1983, 160) Steiner rakentaa eettiset näkemyksensä vapauden perustalle.  

 

Turunen (1983, 167) kertoo Steinerin mukaan vain ajattelu on sisäinen prosessi, jolla 

voimme olla yhteydessä todellisuuteen. Vapaan olennon ihminen voi tehdä vain itse 

itsestään (Steiner 1985, 115). Turunen (1990) selventää Steinerin mukaan ihminen voi 

tiedostaa toimintansa syyt. Ajattelu on ihmisen omaa toimintaa, siksi vapaus voi perus-

tua vain ajatteluun. Motiivien välillä ihminen tekee valintoja. Vapaata toimintaa ei täl-

löin ole toimiminen jostain näkökulmasta käsin  tai yleisesti hyväksytyn moraalisen 

tavan tai periaatteen mukaan. Sen sijaan ihminen toimii vapaasti, kun hän toimii oman 

yksilöllisen moraalisen oivalluksensa mukaan. (Turunen 1990, 244-246.) Turunen 

(1983) jatkaa Steinerin mukaan moraaliset oivallukset löytyvät intuition kautta meidän 

sisäisyydestä ja ovat havainnoista vapaita. Vain jokin ihmisen itse luoma voi siis merki-

tä vapautta. Ihmisen moraalissa voidaan kuitenkin nähdä kehittymisasteita. Ihminen voi 

olla moraalisääntöjen noudattaja, mutta syvimpänä päämääränä on moraalinen vapaus. 

(Turunen 1983, 172-175.) 

 

Turunen (1990) kirjoittaa Steinerin mukaan moraalia voi oppia yhteiskunnan ja sen ins-

tituutioiden kautta, mutta niiden moraalin seuraaminen on auktoriteettien noudattamista. 

Lopulta kaikki moraali on syntynyt ihmisten oivalluksesta, myös instituutioiden. Moraa-

liset oivallukset kuuluvat siis ihmisen luontoon, ulkopuolista moraalin lähdettä ei ole. 

Steinerin ajattelussa omatunto ei kuitenkaan merkitse moraalista oivallusta. (Turunen 

1990, 246-247.) Turunen (1983) toteaa, ettei Steiner kuvaa mitä vapaat moraaliset oival-

lukset todella ovat (Turunen 1983, 176).  

 

Turunen (1983) pitää Vapauden filosofian toista osaa, Vapauden todellisuutta, hajanai-

sena. Hän kokee, ettei Steinerin käsitys ihmisestä ole tasapainossa, hän ei huomioi tar-

peeksi alitajunnan psykodynamiikkaa. Turusen mielestä Steiner ei myöskään kuvaa filo-

sofiassaan elävästi arvojen todellisuutta. (Turunen 1983, 169-178). Näen myös, että 
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tunteet vaikuttavat käyttäytymiseemme. Kallio (2005, 50) yhtyy, moraalisten todellisten 

tilanteiden ratkaisuun liittyvät tunteet ja niiden huomioiminen ei ole mahdollista, jos 

keskitytään vain päättelyyn. 

 

Mansikka (2008, 17) vastaa, että keskeistä Steinerin vapauden filosofiassa on, että ih-

minen vapautuu vain yksilöllistyessään. Näin ollen näkisin, että ihminen voi siis olla 

vapaa vasta kun hänelle on kehittynyt minuus, jonka kehittyminen alkaa murrosiässä. 

Ogletree (1998, 4) vahvistaa, että vapauden filosofia johtaa yksilön itsensä ja muiden 

yksilöllisyyden tunnistamiseen heidän minuudessaan. 

 

Oberski (2011) tiivistää Steinerin mukaan me koemme henkisen ulottuvuuden ja olem-

me vapaita ajattelun kautta. Vapaita tekoja ovat ne teot, jotka perustuvat intuitiiviseen 

eli oivaltavaan ajatteluun. Henkinen vapaus vaatii siis intuitiivisen ajattelun kehitystä. 

Intuitiivinen ajattelu voidaan tietoisesti soveltaa koko elämäämme niin, että tahto, tunne 

ja ajattelu ovat harmoniassa. Siinä määrin kun olemme pystyviä soveltamaan tämän 

elämään, olemme vapaita. (Oberski 2011, 12-13.) 

 

Turunen (1983, 179) kirjoittaa, että Steiner näkee mielikuvan käsitteen ja havainnon 

välillä. Ihminen luo lähinnä mielikuvituksensa avulla käsitteistään konkreettisia mieli-

kuvia (Steiner 1985, 131). Epävapaa henki toimii tällöin valmiista mielikuvasta käsin, 

joka on jossain määrin pakottavassa yhteydessä hänen tekoihinsa (Turunen 1983, 180). 

Vapaata henkeä ei johda rangaistuksen pelko tai esikuva, vaan hänen on aina muutettava 

käsite mielikuvaksi. Vapaa henki tarvitsee siis moraalista mielikuvitusta voidakseen 

toteuttaa ideansa. Eettisesti luovia ovat vain ihmiset, joilla on moraalista mielikuvitusta. 

(Steiner 1985, 131.) Jos meillä on hyvä ajatus siitä mitä pitäisi tehdä, voimme vielä olla 

vailla käytännön tekniikkaa, kykyä, toteuttaa ajatuksemme (Tyson 2015, 48).  

 

Vapauden filosofia on myös steinerpedagogisten opetusmenetelmien taustalla. Wilenius 

(1987) kertaa että,  lapsen suhde maailmaan muodostuu rikkaammaksi, jos lapsi saa 

ensin eläviä mielikuvia kulttuurista, luonnosta, ja historiasta. Mielikuvamaailman poh-

jalta kasvaa vähitellen itsenäinen käsitteenmuodostus murrosiässä. Elävät mielikuvat 

herättävät myös tunne-elämyksen ja opittavat asiat yhtenäistyvät mielikuvaopetuksella. 
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Mielikuvien kautta voimistuvat ihmisen korkeimmat tunteet kuten uskonnolliset, eettiset 

ja esteettiset. (Wilenius 1987, 15-17.) Mielikuvien voimaan luotetaan steinerkoulussa. 

Lähes jokainen asia opetetaan tai esitetään mielikuvien kautta. (Steinerkasvatusliitto 

2016.)  

 

Steinerpedagogiikassa nähdään että liian varhain annettuna abstraktit ja valmiit käsitteet 

sitovat ihmisen vapautta. Taiteellinen kasvatus antaa onnistuessaan välineitä ihmisen 

liittymiselle maailman todellisuuteen vapaana minuutena. (Skinnari 1988c, 19.) Oberski 

(2011) kirjoittaa Steinerin mukaan ihmisen kyvylle ajatella on olennaista tunteen ja tah-

don kehitys. Steinerkoulujen luovien aktiviteettien tarkoituksena on kehittää oppilaiden 

tahtoa, tunnetta ja lopulta intuitiivistä ajattelua mielikuvituksen voimien läpi, mitkä 

myöhemmin edistävät moraalista ajattelua. Ajattelun kehityksestä kertovat seitsenvuo-

tiskaudet. Steinerin varsinaiset ajatteluharjoitukset on suunnattu aikuisille. (Oberski 

2011, 14.) 

 

3.2 Steinerkoulujen opetussuunnitelma ja arvot hyvyys, totuus ja kauneus 

 

Yleinen opetussuunnitelma on nähty formaalina opetusta ja oppimista säätelevänä do-

kumenttina, joka näyttää mihin oppimisen ja opetuksen tulisi tähdätä. Siinä on selitetty 

virallisesti hyväksytyt tavoitteet, sisällöt, arvioinnin perusteet ja joskus myös suositelta-

vat opetusmenetelmät. (Törmä 2003, 83.) Steinerkoulut noudattavat perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteita. Steinerpedagogisista lähtökohdista taas kertoo steiner-

koulujen kansainvälinen opetussuunnitelma, joka ei kuitenkaan toimi sellaisenaan stei-

nerkoulujen opetussuunnitelmana. Steinerkoulut kirjoittavat omat paikalliset opetus-

suunnitelmansa. (steinerkoulun kansainvälinen... 2006, 5.) Steinerkoulujen opetussuun-

nitelma perustuu Rudolf Steinerin tutkimuksiin inhimillisen kehityksen ja kasvun lain-

alaisuuksista (Dahlström 1993, 44). Steinerkoulun opettajilla on paljon valinnan mah-

dollisuuksia valita aiheita, materiaaleja ja aktiviteetteja opetukseen persoonallisella ta-

valla tehdäkseen opetuksesta elävää ja luovaa (Easton 1997, 89). Steinerpedagogisen 

opetussuunnitelman ja opetusmenetelmien tavoitteena on herättää todellinen potentiaali 

jokaisessa lapsessa, hänen minuutensa (Schmitt-Stegmann 1997, 2). 
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Steinerkoulujen opetussuunnitelmat on laadittu mukaillen opetushallituksen valtakun-

nallisia opetussuunnitelmien perusteita, joihin on erikseen säädetty steinerkouluja kos-

kevia poikkeuksia. Steinerkoulujen opetuksen järjestämisluvuissa on säädetty, että nii-

den perusopetuksessa noudatetaan erityistä kasvatusopillista järjestelmää (perusopetus-

laki  6 §). Valtioneuvoston asetuksella säädetty tuntijako koskee myös steinerkouluja. 

Eri oppiaineiden vähimmäistuntimäärät ilmenevät asetuksesta, mutta paikalliseen pää-

töksen tekoon jää valinnallisten aineiden toteuttamiseen ja minimin ylittäviin tunteihin 

liittyvät ratkaisut. Tuntimäärät steinerkouluissa ovat usein hieman korkeampia kuin pe-

ruskouluissa.  (Steinerkasvatusliitto 2016.)  

Tutkimani koulun opetuksen tavoitteet jaetaan toiminnalliseen, taiteelliseen ja tiedolli-

seen kasvatukseen. Toiminnalliseen kasvatukseen liittyy muun muassa tahdonkasvatus. 

(Koulun opetussuunnitelma 2006.)  Easton (1997) selventää, että steineropettajat käyt-

tävät rytmiä ja liikettä saadakseen lapset oppimaan esimerkiksi matematiikkaa. Lapset 

esimerkiksi tanssivat, taputtavat ja laulavat aritmeettisia taulukoita. Näin lasten mieli-

kuvitus saadaan liikkeelle ja opetettava asia saadaan elävämmäksi. (Easton 1997, 91-

93.) 

 

Taiteelliseen kasvatukseen liittyy kuvaopetus. Schmitt-Stegmann (1997) kertoo, että 

steinerpedagoginen opetussuunnitelma sisällyttää taiteita kaikkiin opetettaviin aineisiin, 

oli ne sitten matematiikkaa, tieteitä tai kieliä. Taiteet yhdessä historiallisen ja kerronnal-

lisen materiaalin kanssa stimuloivat oppilaiden mielikuvitusta ja luovuutta ja lisäävät 

motivaatiota oppimiseen. (Schmitt-Stegmann 1997, 10.) Armonin tutkimuksen (1997b) 

mukaan opettajat ohjaavatkin oppilaita taiteellisesti tasapainottaakseen tahtoa, tunnetta 

ja ajattelua heidän tavoitellessa hyvyyttä, kauneutta ja totuutta. Päämääränä on auttaa 

oppilaita  rakentamaan moraalinen impulssi, jonka avulla he voivat vapaasti valita, mitä 

tarkoittaa elää moraalisesti. (Armon 1997b, 1.)  

 

Easton (1997) kertoo olennaisen piirteen steinerkoulujen tiedollisesta kasvatuksesta. 

Hänen mukaan steinerkoulun opetussuunnitelma rakentaa edellisen kokemuksen varaan 

joka tasolla, muodostaen perustan työlle tuleville vuosille. Oppilaat oppivat samankal-

taista sisältöä eri tavoin syventäen oppimistaan uusi kykyjen ilmaantuessa. Esimerkiksi 

historia ja kielet opetetaan aluksi satujen ja laulujen kautta, mutta aineissa legendojen, 
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runojen ja laulujen kautta. Myöhemmin tulee sitten kirjallisuutta, taidehistoriaa ja mu-

siikin historiaa. Yrityksessä kehittää oppilaiden kokonaisvaltaista ajattelua, eettinen 

vastuu ja kauneuden arvostaminen ovat sisällytettynä kaikkiin oppiaineisiin. (Easton 

1997, 89.) 

 

Steinerkoulujen arvot, hyvyys, kauneus ja totuus, liittyvät myös ajatukseen lapsen kehit-

tymisestä niin kutsuttuihin seitsenvuotiskausiin ja siten vahvasti opetussuunnitelmaan. 

Lasta kasvatetaan eri lailla eri vaiheessa. Näin ollen totuus, hyvyys ja kauneus ovat si-

säänrakennettuna opetukseen. Elon mukaan hyvyyden, kauneuden ja totuuden opetuk-

sen tuleekin olla sidoksissa oppilaan arkeen, muuten tuloksena on kulissioppimista. Op-

pilaiden tulee ymmärtää periaatteiden suhde omaan elämäänsä, eikä vain toistaa asioita. 

(Elo 1993, 89.) Armon (1997a, 13) lisää, että Steinerin mukaan lapset eivät ymmärrä 

totuutta, hyvyyttä ja kauneutta älyllisesti abstrakteina, vaan oppivat nämä laadut opetta-

jan non-verbaalisesta ja verbaalisesta käytöksestä.  

 

Opettajilla moraalisten hyveiden kehittäminen on harjoittelua vaativa asia. Teoreettinen 

tieto moraalisista hyveistä on lähes tarpeetonta, sen sijaa yhteinen pohdiskelu hyveelli-

syydestä on tärkeää. (Tyson 2015,48.) Steinerkouluissa opettajilla on joka viikko koko-

us, jossa on käytännöllinen, taiteellinen ja pedagoginen osuus, jolloin perehdytään pe-

dagogiikkaan. Steineropettajat pyrkivät myös kasvattamaan itseään erilaisten virikkei-

den ja itsereflektion kautta.  
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4 Eettinen kasvatus Steinerkoulussa 
 

 

Moraalikasvatus on steinerkoulujen keskeinen tavoite, mikä ilmenee niissä tavoissa, 

jotka perustuvat opettajien Steinerin luennoista tekemille tulkinnoille (Armon 1997a, 

13). Moraalikasvatus kulkee muun opetuksen rinnalla (Steiner 1995, 52). Armonin ar-

tikkelin (1997b) mukaan moraalisen kasvatuksen perustana steinerkoulun opetussuunni-

telma sisältää neljä dynaamista, toisiinsa liittyvää ulottuvuutta: antroposofiset kasvatuk-

selliset sovellukset, lapsien tarpeet eri ikäisinä, opetussuunnitelma ilmeneminen toimin-

nassa oppitunneilla ja opettajien työ. Steinerpedagogiikka tarjoaa innovatiivisen moraa-

likasvatuksen mallin, joka voi tarjota toimintamalleja muille kasvatustahoille. (Armon 

1997b, 1-2.)  

Artikkelissaan Armon (1997b) kuvaa antroposofisia sovelluksia suhteessa kasvatukseen. 

Hän tähdentää ihmisen henkisen ja fyysisen puolen harmoniaa ja tahdon, tunteen sekä 

ajattelun tasapainoa. Moraalikasvatuksen kannalta erilaisia opetussuunnitelman toimin-

nallisia piirteitä oppitunneilla ovat: opettajien vapaus, temaattinen rakenne sisältäen 

kertomakirjallisuuden ja jakso-opetus, joka mahdollistaa keskittymisen. Armon kertoo 

lapsien tarpeiden eri ikäisinä kuvastuvan seitsenvuotiskausien kautta. Opettajien työn 

hän jakaa sisäiseen ja ulkoiseen työhän. Opettajat reflektoivat sisäisessä työssään sitä,  

keitä he ovat ihmisinä. Opettajat yrittävät usein antroposofian opintojen ja meditaation 

avulla kasvattaa itseään. Armonin mukaan Steiner kehottaa opettajien tunnistamaan per-

soonansa vahvuudet ja heikkoudet. Opettajien ulkoiseen työhön kuuluu taas jokapäiväi-

nen vuorovaikutus oppilaiden kanssa ja taiteellinen lähestymistapa. (Armon 1997b, 3-

20.) 

Steinerkoulussa moraalista ymmärrystä yritetään lisätä läpi koko opetussuunnitelman 

(Rivers & Soutter 1996, 372). Terveellinen moraalinen pohja täytyy steinerpedagogiikan 

mukaan saavuttaa ikävuosina 7-14 vuotta, jolloin sydän vastaa opetukseen. Päämääränä 

on herättää lapsi ihmettelemään ja kunnioittamaan sekä kehittää moraalista vastuuta 

jokaisessa opetettavassa aineessa. (Schmitt-Stegmann 1997, 10.) Esimerkiksi Armonin 

(1997b) havainnoima luokan opettaja sisällytti osavaltion historiaan tarinan naiskiipeili-
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jästä, joka kiipesi alueen haastavalle vuorelle. Näin opettaja sisällytti opetukseen sano-

man sukupuolien tasa-arvoisuudesta ja siitä, että molemmat sukupuolet,  miehet ja nai-

set, voivat olla rohkeita. Tasa-arvo oli kyseiselle opettajalle itselleen tärkeää ja hän käyt-

ti vapauttaan opetussuunnittelussa hyväkseen. (Armon 1997b, 11.)  

Armon (1997b) kertoo Steinerin mukaan opetuksen taiteellinen lähestymistavan täytyy 

virrata opettajien omasta tietämyksestä jo kokemuksesta. Tämän vuoksi oppikirjoja ei 

käytetä. Sen sijaan luotetaan taiteellisiin aktiviteetteihin, jotka rakentavat oppilaiden 

moraalista mielikuvitusta. Kouluiässä opettajien tulisi kehittää lasten moraalista mieli-

kuvitusta kertomalla satuja ja hyvien ja pahojen ihmisten elämänkertoja, jotta lapset 

voivat rakentaa kuvan hyvyydestä itsessään. Taiteelliset aktiviteetit rakentavat lasten 

saamaa mielihyvää hyvyydestä. (Armon 1997b, 19-20.)  

Steinerkoulussa opettajat kertovat tarinoita ennemmin kuin lukevat niitä. Tarinoiden 

kautta moraaliset seikat rinnastetaan älyllisten kanssa ja oppilaiden mielenkiinto suun-

nataan uusien asioiden oppimiseen. Esimerkiksi ensin opitaan jakolaskua eikä yhteen-

laskua. Näin painotetaan jakamisen merkitystä. Opettaja kertoo tarinan maanviljelijästä, 

joka kasvattaa viljaa ja korjaa sadon ystävien ja perheen avulla. Matkalla tapahtuu kai-

kenlaista, mutta lopulta sato tuodaan latoon ja jaetaan (lapsille näytetään jakomerkki). 

Sitten lapset jakavat kaikenlaista satoa eri määrille ihmisiä. Aina kun lapset näkevät 

jakomerkin, heitä muistutetaan tästä maanviljelijästä. Näin humaaniin kontekstiin liit-

tämällä on lisätty matemaattista ymmärrystä. Opettajat voivat myös kertoa tarinaa 

kauppiaan vaikeuksista tehdä voittoa. Tällöin  hyödyn tavoittelun moraalisuutta voidaan 

tutkia luokassa samaan aikaan kun oppilaat oppivat prosenttilaskuja. (Rivers & Soutter 

1996, 362-372.)  

Steinerkoulujen opetuksessa korostetaan myös lasten luontaista tarvetta uskonnolliseen 

kokemukseen. Lapsen täytyy tuntea kuuluvansa maailman yhteyteen, jotta hän voisi 

tuntea turvallisuutta maailmassa. (Syrjäläinen 1990, 52.) Armon (1997a, 35) kertoo 

Steinerin mukaan opettajien tulee herättää usko, joka on jo olemassa jokaisessa ihmises-

sä, eikä pakottaa lapsia uskomaan Jumalaan. 

 

Steinerkoulujen opetus on katsomuksellisesti, uskonnollisesti, ja puoluepoliittisesti si-

touttamatonta. Mitään tiettyä maailmankuvaa ei pyritä välittämään oppilaille. Oppilas 
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luo itse oman maailmankuvansa ja ihmiskäsityksensä. Toisaalta nuorten maailmakäsi-

tyksestä tulisi kehittyä eettinen eli luonnon ja ihmiset huomioon ottava. (Steinerkoulun 

opetussuunnitelman runko 2016, 24.) Steinerkoulun uskonnon opetuksessa tarkastellaan 

elämän eettistä ja uskonnollista ulottuvuutta sekä oppilaan oman kasvun näkökulmasta 

että laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä (Steinerkasvatusliitto 2016). Katsomusai-

neiden erityisenä tehtävänä on sekä antaa yleinen ja historiallinen tausta arvoille että 

opettaa taidollisia ja käsitteellisiä valmiuksia arvopohdintaan. Myös kulttuurien välinen 

ymmärrys kasvaa eri katsomusten vertailussa. Kehittyvä kyky nähdä asiat toisten näkö-

kulmasta on perusta erilaisuuden hyväksymiselle. (Elo 1993, 89.) 

Tärkeää on myös opettajan mielenkiinto lasta kohtaan. Tämä erottaa steineropettajat 

muista opettajista. (Armon 1997b, 24.) Armon (1997a) kirjoittaa lapsesta kiinnostunut 

opettaja ammentaa myötätunnosta ja saavuttaa näin syvemmän ymmärryksen jokaisesta 

lapsesta. Hän jatkaa Steinerin mukaan oikea kiinnostus, oikea ymmärrys kutsuu esiin 

sielusta oikean moraalisen käytöksen. Moraalikasvatuksen pääperiaatteita ovat siis va-

paus ja mielenkiinto, joita Steiner pyytää opettajia yhdistämään opetukseensa. (Armon 

1997a, 36.)  

Opettaakseen moraalista mielikuvitusta opettajalla tulee olla mielenkiintoa jokaiseen 

lapseen (Armon 1997b, 9). Opettajat käyttävät näitä vapauden ja mielenkiinnon konsep-

teja vetoamalla lapsen luonnolliseen taiteilijan olemukseen herättääkseen heidän moraa-

lisen mielikuvituksena (Armon 1997a, 36). Moraaliset kuvat vetoavat lapsen mielikuvi-

tukseen. Armon (1997b) kertoo Steinerin mukaan rikas moraalinen mielikuvitus stimu-

loi intuitioita, jotka suuntaavat tahtoa. (Armon 1997b, 10.) Steineropettajan yksi tär-

keimmistä tehtävistä on johdattaa lapsi kunnioittamaan elämän mysteeriä (Armon 

1997a, 37).  

Varhaisvuosien kunnollinen perusta mahdollistaa lasten kehittävän moraalisia impulsse-

ja, joista he voivat kehittää oman moraalisen arvostelukyvyn vapaudessa murrosiän jäl-

keen (Armon 1997b, 8). Skinnari (1988b) yhtyy, ihminen tulee itsetajuiseksi ja kykenee 

tarkastelemaan tunteitaan murrosiässä. Kasvatus pohjaa nuoren omaan ajatteluun ja 

voimistaa siten eettistä ajattelua. Eettiset ajatukset on itse ajateltava, niitä ei voi valmii-

na omaksua. (Skinnari 1988b, 124.) Toisin sanoen kouluikäisten eettinen kasvatus on 

moraalisen mielikuvituksen vahvistamista ja vasta murrosiässä voidaan alkaa vahvistaa 
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oppilaan varsinaista eettistä ajattelua heidän oman ajattelun kautta. Pihlström (2005, 95) 

huomauttaa, että eettisen ajattelun kautta emme saa ratkaisuja elämämme ongelmiin, 

vaan tajuamme elämän pohjattoman ongelmallisuuden. 

Aikaisemmat tutkimukset puhuvat steinerkoulun eettisen kasvatuksen puolesta. Gidleyn  

tutkimukseen (1998) osallistui 128 oppilasta kolmesta australialaisesta steinerlukiosta. 

Heidän ajatuksia tulevaisuudesta kyseltiin käyttäen kyselylomaketta, jossa oli myös 

avoimia kysymyksiä. Tutkimuksen mukaan steinerkoululaisilla oli suuria huolia ympä-

ristöstä, yhteiskunnallisesta oikeudesta ja konflikteista tulevaisuudessa, mutta heillä oli 

myös aktiivista tahtoa, itsetuntoa luoda parempaa tulevaisuutta. Tutkimuksessa löydet-

tiin lukuisia steinerpedagogiikan piirteitä kuten opetuksen kokonaisvaltaisuus ja mieli-

kuvaopetus, jotka voivat voimaannuttaa oppilaita tulevaisuuden peloista huolimatta.  

(Gidley 1998, 395-405.) 

Dahlinin tutkimuksen (2007) mukaan steinerkoulun oppilaat molemmissa ikäluokissa 

tunsivat suuremmassa määrin vastuullisuutta moraalisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin 

verrattuna kunnallisten koulujen oppilaisiin. Oppilaat tunsivat enemmän vastuullisuutta 

koskien tulevaisuuden yhteiskunnan moraalikehitystä ja kokivat olevansa vastuussa 

yhtälailla kuin aikuiset tehdäkseen jotain kuvatuissa ongelmissa, jotka liittyivät biotek-

niikkaan ja vihamielisyyteen maahanmuuttajia vastaan. He osoittivat vastauksissaan 

enemmän taipumusta viitata veljeyteen, rakkauteen, solidaarisuuteen ja siviilirohkeu-

teen. He korostivat yksilöllistä vastuuta ja kannattivat vähemmän poliisivoimien lisää-

mistä sekä tiukempia lakeja moraalisten ongelmien ratkaisuissa kuin kunnallisten koulu-

jen oppilaat. (Dahlin 2007, 24 - 27.)  

Gerwin ja Mitchell kirjoittavat tutkimuksesta (2008), joka kattoi 550 steinerkoulusta 

vuosina 1943-2005 valmistunutta oppilasta  26 steinerkoulusta USA:sta ja Kanadasta. 

Tutkimuksen mukaan steinerkoulusta valmistuneet oppilaat tunsivat, että heitä ohjasi 

"sisäinen moraalinen kompassi", joka auttoi heitä suunnistamaan henkilökohtaisen ja 

ammatillisen elämän haasteissa ja koetuksissa. Heitä opettavien professorien mukaan he 

olivat moraalisesti tasapainoisia ja välittivät muista ihmisistä. Mukana tutkimuksessa oli 

yli 200 professorin kommenttia monesta eri koulusta. Valmistuneille kolme tärkeintä 

piirrettä heidän työpaikassaan olivat: hyvä työilmapiiri, mahdollisuus esitellä omia ide-
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oita ja  ammatin eettiset periaatteet (82%). Valmistuneista 82%  arvosti työpaikassaan 

myös toisten auttamista. (Gerwin & Mitchell 2008, 10-23.) 

 

4.1 Opettaja esikuvana ja auktoriteettina 
 

Pedagogisessa suhteessa eettisyys on tehtävän ja sen vaatimusten, vastuun ja vuorovai-

kutussuhteen tiedostamista (Harjunen 2002, 465). Pätevyys ja asiantuntemus ovat olen-

nainen osa eettistä vastuuta. Asiantuntijalla on eettinen velvollisuus tiedostaa toimintan-

sa ja toimenpiteidensä vaikutukset. Etiikka on haaste oman alan ja elämän yhä tarkem-

paan ymmärtämiseen. (Lindqvist 1985, 47.) Eettiset mielipiteemme, joihin päädymme 

pohdinnoissamme saattavat vaikuttaa käyttäytymiseemme pikaisissa moraalisia ratkai-

suja vaativissa tilanteissa (Harva 1978, 14).  

Steinerkouluissa pyritään siihen, että sama opettaja opettaa luokkaa ensimmäiseltä kah-

deksannelle luokalle (Easton 1997, 89; Uhrmacher 1993, 88; Woods & Woods 2006, 

320). Steinerkasvatuksen eettisessä kasvatuksessa korostuu erityisen voimakas pedago-

ginen suhde oppilaan ja opettajan välillä. Jokaisen steinerkasvattajan tulisi perustaa toi-

mintansa tunteelle äärettömästä kunnioituksesta sitä salaperäistä ja hienovaraista koh-

taan, joka ilmenee yksilöllisesti jokaisessa ihmisessä. (Mansikka 2008,17.) Rivers ja 

Soutter (1996) yhtyy, että arvostamalla jokaista oppilasta opettaja mallintaa, kuinka op-

pilaiden tulisi arvostaa toisiaan. Oppilaiden arvostaminen näkyy jokaisen päivän alussa 

ja lopussa kun opettaja kättelee oppilaat steinerkoulussa. Tämä auttaa opettajaa näke-

mään oppilaansa yksilöllisesti ja huomaamaan heidän mielialansa. (Rivers & Soutter 

1996, 362-373.)  

Opettajien täytyy tuntea itsensä moraalisina olentoina havaitakseen moraalisia tavoittei-

ta suhteessa oppilaisiinsa ja olla tietoisia mahdollisesta vaikutuksestaan oppilaiden mo-

raaliseen kehitykseen. Kun opettajat ymmärtävät, kuinka vaikuttavaa heidän mallinta-

misen, dialogisuuden, vahvistamisen käyttö oppilaisiin voi olla, he voivat käyttää niitä 

tietoisesti työkaluina moraalikasvatuksessa. Opettajien täytyykin tarkkailla itseään saa-

vuttaakseen nämä käytännöt tai pyytää kollegaa tekemään niin. Tällainen tieto voi myös 

vahvistaa opettajien jo olemassa olevaa moraalikasvatusta. (Armon 1997a, 347.) Stei-
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nerkoulun opettajan tuleekin parantaa omaa tunneherkkyyttään, jotta hän voi vastaan 

ottaa jokaisen tilanteen ainutkertaiset vaatimukset. Opettajassa voi tällöin kehittyä ob-

jektiivinen taiteellinen tajunta, joka antaa välittömästi ja jatkuvasti viitteitä siitä, miten 

ainutkertaisessa tietyssä tilanteessa on meneteltävä. (Skinnari 1988c, 18.)  

Kouluikäisillä lapsilla ei vielä ole sisäistä suhdetta moraalisiin vaatimuksiin, ne ovat 

heille tyhjiä ääniä. Näiden ikäkausien aikana lähelle lapsia pääsee vain asettamalla 

luonnollisen auktoriteetin. Arvot totuus, hyvyys ja kauneus eivät aukene lapsille vielä 

abstrakteina, mutta voivat saada tämän vaikutteen tuntien, että heidän opettajansa toimii 

kuten totuuden, kauneuden ja hyvyyden ruumiillistuma. Oppilaat näkevät, mitä elää 

opettajan eleissä ja kuulevat jotain paljastuvan opettajan sanoissa. (Steiner 1997, 70.) 

Opettajan tulisi siis ilmentää hyvyyttä, kauneutta ja totuutta. Tämä on kova vaatimus 

steineropettajalle.  

Armon (1997a) toteaa, että lasten havainnot opettajastaan ovat moraalikasvatuksen alku 

steinerkoulussa. Opettajien tulee lähestyä tehtäväänsä moraalikasvattajana meditoiden ja 

reflektoiden omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä antautumalla sisäiseen työhön 

lukien henkistä kirjallisuutta. Tällainen opettajien sisäinen työ mahdollistaa totuuden, 

kauneuden ja hyvyyden demonstroinnin. (Armon 1997a, 14.)  

 

Koululaisille pitää olla kyseenalaistamaton auktoriteetti, koska he oppivat arvoja opetta-

jan kautta. Lapsille asia on kaunis, tosi ja hyvä, jos opettaja sitä sellaisena pitää. (Steiner 

1995, 34.) Steinerpedagogiikassa auktoriteetilla ei ole mitään tekemistä valtaa käyttävän 

auktoriteetin kanssa. Opettajan tulisi olla lapselle luotettava ihminen, jonka läheisyys 

tuo turvallisuutta. Saadessaan kokea aikuisen todellisen auktoriteetin, lapsi voi rakentaa 

sisäistä varmuutta. Tämä on tärkeää, koska epävarma ihminen ei voi olla koskaan va-

paa. (Syrjäläinen 1990, 52.) Steinerkoulujen kansainvälisessä opetussuunnitelma (2000) 

lisää, että alaluokilla lapset tarvitsevat ohjausta ja selkeät rajat. Opettajan tehtävänä on 

asettaa ne ja toimia tapakulttuurin esimerkkinä. Murrosiässä opettaja-oppilassuhde 

muuttuu niin, että opettaja on tietyn aihepiirin auktoriteetti. Tällöin keskitytään oppilaan 

tarkkaan havainnoimiseen perustuvan arvostelukyvyn kehittämiseen. (Steinerkoulun 

kansainvälinen... 2006, 32.)  
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4.2  Moraalitarinat ja kertomusaineisto 
 

Steinerkoulussa kerrotaan ensimmäisellä luokalla kansansatuja, joissa ihmisen sisäistä 

puolta kuvataan eri henkilöissä. Toisella luokalla tulee eläintarinat, joissa eläimet edus-

tavat eri laatuja esimerkiksi arka jänis ja ovela kettu. Ihmisen jalostumattomat ominai-

suudet tulevat näissä eläimissä esille. Pyhimyslegendoissa tuodaan taas esiin ihmisen 

korkeampi minuus. (Savilahti & Siren 1986, 156.) Armon (1997b) havaitsikin tutkimuk-

sessaan, että hänen havainnoimansa opettaja pyrki tuomaan esille erilaisia laatuja kerto-

essaan tarinoita. Kun hän ensimmäisellä luokalla hän pyrki tuomaan esille eri kulttuuri-

en satujen kuningattarien ja kuninkaiden laatuja, nyt neljännellä luokalla hän kertoi 

 skandinaavialaisista jumalista, joiden täytyy selvitä hyvästä ja pahasta itsessään ja ym-

päröivässä maailmassa. (Armon 1997b, 13.)  

Kertomusaineistossa steinerkoulussa tulee kolmannella luokalla Vanha Testamentti. 

Neljännellä luokalla tulee Kalevala ja viidennellä luokalla Kreikan mytologia. Kuuden-

nella luokalla tulee eri kansojen tapoja ja siitä  ylemmillä luokilla elämänkertoja. (Savi-

lahti & Siren 1986, 156.) Suurten ihmisten elämänkerrat tarjoavat mallin hyvyydestä 

oppilaille. Armon (1997b) mainitsee Francis Assisialaisen, Albert Schweizerin tai Hel-

len Kellerin. (Armon 1997b, 16-17.) 

Nielsenin (2006, 255-256) mukaan Steiner piti hyvää tarinaa mahdollisuutena opettaa, 

mikä on hyvää ja huonoa, kaunista ja rumaa ilman moralisointia tai älyllistä käsitteellis-

tämistä. Syrjäläinen (1990) katsoo, että lapselle kerrotut sadut lisäävät luottamusta elä-

mään. Näin lapsi saa kokea, että maailma on hyvä ja kaunis, huolimatta siitä, mitä ihmi-

nen on maailmalle tehnyt. (Syrjäläinen 1990, 52.) 

Tarinat eivät kehitä vain kielellisiä ja kuunteluun liittyviä kykyjä, vaan lasta rohkaistaan 

vahvaan eläytymiseen. Lapset myös jäsentyvät kulttuuriinsa ja yhteisöönsä tarinoiden 

kautta. Opettaja voi antaa tarinan kautta lapselle mahdollisuuden käsitellä omia tuntei-

taan kuten mielipahaa, menetystä, kiukkua. (Steinerkoulun kansainvälinen opetussuun-

nitelma 2006, 30-31.) Schmitt-Stegmann (1997) tarkentaa, että opettaja kertoo tarinat, 

eikä lue suoraan kirjasta. Tämä tekee tarinasta elävämmän lapselle. Tarinoiden kautta 

oppilaat oppivat moraalisesti vastuullista ja vastuutonta käytöstä, mikä antaa heille ter-
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veellisen moraalisen perustan sosiaaliseen kanssakäymiseen. (Schmitt-Stegmann 1997, 

7.)  

Ajattelun kehityksessä luova kuvittelukyky on tärkeä ominaisuus. Näin ollen erilaiset 

kertomukset ovat avainasemassa luokkahuoneessa. (Mansikka 2008, 15.) Lapsi luo si-

säisiä mielikuvia kuunnellessaan satuja ja tarinoita. Tutkijoiden mukaan nämä mieliku-

vat synnyttävät kyvyn empatiaan. (Steinerkasvatusliitto 2016.) Kuvat (sadut, legendat) 

ravitsevat lapsessa sitä olemuksen osaa, joka kasvaa myöhemmin kyvyksi ajatella jänte-

västi ja elävästi (Skinnari 1988c, 25). 

 

Steineropettajat tunnistavat, että moraalisuuden opettaminen tarinoiden kautta on komp-

leksinen tehtävä. Lapsien reaktiot eivät ole yhteneväisiä tarinan kanssa, vaan paljon 

riippuu siitä kuinka tarinaa tulkitaan. Lapset osallistuvat kuitenkin moraalikasvatukseen, 

jos tarinat aikaansaavat hyvän olon tunteen kun tarinassa toimitaan moraalisesti oikein 

ja vastaavasti pahan olon kun tarinassa toimitaan epämoraalisesti. (Uhrmacher 1993, 

99.) Lapset voivat emotionaalisesti kokea huonon käytöksen ikävät seuraukset tarinan 

kautta käyttäytymättä näin itse. Tarina esittelee usein konfliktin molempien osapuolien 

risteävät tarpeet ja arvot, jotka tosielämässä voivat jäädä hämärän peittoon. (Smith & 

Habenicht 1993, 543.) 

 

4.3 Eettisen kasvatuksen kritiikkiä 
 

Eettisen kasvatuksen ja opetuksen vasta-argumentit voidaan jakaa individualistisiin, 

epistemologisiin, sosialistisiin, rakenteellisiin ja empiirisiin. Tällöin yksilön vapautta 

korostavat individualistiset vasta-argumentit. Yksilön itseohjautuvuutta pitäisi kasvatuk-

sessa suojella, sillä ihminen on luontaisesti eettinen ja lapsi hyvä. Taas epistemologisen 

näkemyksen mukaan koulun tehtävänä on opettaa tietoa, joka on tieteellisesti objektii-

vista ja perusteltua, eikä eettinen opetus uskonnon ohella kuulu tälle alueelle. Sosialisti-

sen näkökulma katsoo, että kouluopetus suuntautuu tiettyjen eettisten arvojen mukaises-

ti, mutta arvokasvatuksen tulisi tähdätä laajempien yhteiskunnallisten rakenteiden muut-

tamiseen. Rakenteelliset vasta-argumentit taas liittyvät koulun manipuloivaan voimaan 
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esimerkiksi piilo-opetussuunnitelmaan. Empiirisen argumentaation kannattajat väittävät, 

ettei koulun eettisellä kasvatuksella ole kovinkaan suurta merkitystä yksilön kokonais-

valtaisessa moraalikasvatuksessa, koska muut tekijät (kuten kaveripiiri) vaikuttavat yhtä 

lailla. (Kallio 2005, 26.) Seuraavassa kuvaan tarkemmin eettiseen kasvatukseen liittyviä 

rakenteellisia vasta-argumentteja. 

Kasvatukseen voidaan rakentaa arvosisältö, jota ei tuoda erikseen julki, jolloin arvot 

välittyvät kaiken muun ohessa, huomaamattomasti osana opetusta. Tätä oppien sisään-

ajamista kutsutaan indoktrinaatioksi eli piilovaikuttamiseksi. (Niiniluoto 1994, 194.) 

Indoktrinaatio saa kasvatettavat omaksumaan näkemyksen tai uskomuksen ilman ym-

märrystä niistä perusteista, joiden pohjalta uskomusta voidaan pitää pätevänä. Huomat-

tava osa indoktrinaatiosta tapahtuu ilman, että opettajalla on tarkoitus indoktrinoida. 

Näin tapahtuu, jos opettaja on menetyksellisesti indoktrinoitu. (Puolimatka 1995, 153-

160.)   

Ratkaiseva ero kasvattavan ja indoktrinoivan opetuksen välillä on opettajan tavassa  

suuntautua arvoihin. Tällöin keskeistä on pyrkiikö opettaja edistämään rationaalisen 

avoimuuden kehittymistä. (Puolimatka 1995, 176.) Vaikka lasta autetaan saavuttamaan 

tarkoituksensa ja olemaan materialistisen ajattelun sijaan avoin henkiseen maailmaan  

steinerkoulussa, opetuksen ei ole tarkoitus olla indoktrinoivaa (Ogletree, 1998, 5). Stei-

neropettajan olisi mielestäni tärkeää kuitenkin tutustua monenlaisiin pedagogisiin teks-

teihin, ei vain hengentieteellisiin.  

Eettinen ohjaus tapahtuu myös näkymättömillä ja ei-tarkoituksellisilla tavoilla. Piilo-

opetussuunnitelma toimii kouluyhteisössä ja eettisen kasvun alueella vahvistaen ja juur-

ruttaen käyttäytymisohjeita jäsenilleen. (Rethorst 1991, 329.) Piilo-opetussuunnitelma 

uusintaa valtarakenteita, jotka ovat jo olemassa. Arjen käytäntöjen hiljaisia sääntöjä 

tuskin voidaan koskaan tehdä täysin näkyviksi, mutta ne eivät saisi olla moraalisesti 

kyseenalaisia tai ristiriidassa opetussuunnitelman kanssa. Moraalisena haasteena koulu-

yhteisölle tulee olla piilo-opetussuunnitelman paljastuminen. Voidaan rakentaa eettisesti 

kestäviä toimintamalleja, kun moraalisesti arveluttavat toimintarakenteet puretaan ja 

niiden taustalla vaikuttavat uskomukset kyseenalaistetaan. (Törmä 2003, 109-127.) 
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Piilo-opetussuunnitelmaa avataan keskustelemalla koulun ihanteista ja säännöistä. Opet-

tajan tulee myös tarkastella, miten oppilaat tulkitsevat heidän pyrkimyksiään ja toimin-

taansa. Opettajan oppiessa ymmärtämään erilaisten oppilaiden tulkintoja, hänelle avau-

tuu mahdollisuus oman toimintansa kehittämiseen ja perustelemiseen siten, että piilo-

opetussuunnitelma muuttuu näkyvämmäksi. (Törmä 2003, 125-126.) Taiteet opettavat 

herkkyyttä havaita. Steineropettajien kollegioon kuuluu myös taiteellinen osio.  

Näen, että taiteiden kautta lapsen eettinen kasvu lähtee hänestä itsestään käsin. Lapsen 

täytyy olla aktiivinen esimerkiksi pohtiessaan kerrotun sadun merkitystä. Rethorst 

(1991, 334) yhtyy, että taiteet näyttävät kuvaillen meille, mikä on oikein ja väärin, ne 

eivät osoita. Steinerkoulussa taiteiden nähdään rikastuttavan lapsen moraalista mieliku-

vitusta.  

Aikuisen ja lapsen suhteessa on kysymys aina jossain määrin vallasta, sillä toinen osa-

puoli on alaikäinen sekä laillisesti että kehityksellisesti. Aikuinen on hänestä vastuussa. 

Buzzelli ja Johnston (2001) katsovat että, opettaja on auktoriteetti sekä ohjatessaan ak-

tiviteetteja luokassa että omatessaan tietoa siitä, mitä oppilaiden tulee oppia. He näkevät 

opettajan auktoriteetilla moraalisen luonteen. (Buzzeli & Johnston 2001,  874-875.) 

Puolimatka (2010) selkeyttää, että auktoriteetissa voidaankin erottaa eri lajeja. On asian-

tuntija-auktoriteettia (tiedollinen auktoriteetti) ja ohjaavaa auktoriteettia, josta erotetaan 

palkkioihin/rangaistuksiin perustuva ja yhteisymmärrykseen perustuva muoto. Ohjaavan 

auktoriteetin tulisi olla myös tiedollisesti pätevä. Kukaan ei voi olla myöskään auktori-

teetti kaikilla alueilla, vaan osat voivat vaihtua. (Puolimatka 2010, 255-256.) 

 

Puolimatkan (2010) lisää, että kasvatuksessa on mielekästä käyttää valtaa avoimesti, 

koska muuten joudutaan turvautumaan manipuloiviin peitettyihin vallanmuotoihin. Ei 

ole kuitenkaan mahdollista löytää vastausta kysymykseen, missä suhteessa lasta tulisi 

ohjata ja missä suhteessa hänelle pitäisi sallia vapautta. (Puolimatka 2010, 248-249.) 

 

Törmä (2003, 126) muistuttaa, että opettaja ei ole ainoa merkityksellinen kasvattaja 

lapsen elämässä, vaikka toimiikin moraalisena roolimallina. Purjo (2010) huomauttaa, 

että tasavertaisuuden ihannetta voidaan vaalia, vaikka kasvatussuhde ei voikaan olla 

täysin demokraattinen johtuen sen olemukseen liittyvistä valtapyrkimyksistä. Kasvava 
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ja kasvatettava ovat tasavertaisia olemisessaan, vaikka ovatkin eri elämänkaarivaihees-

sa. (Purjo 2010, 384.)  

 

Tirri (1999) näkee, että opettajat tekevät työtä ja pohtivat eettisiä ongelmia omien us-

komuksiensa, arvojensa ja tunteidensa valossa. Opettajan persoona vaikuttaa siihen, 

millaisia asioita hän pitää olennaisina kohtaamissaan moraalista päättelyä vaativissa 

tilanteissa. Ammattietiikkaa ei voi pelkistää joidenkin eettisten periaatteiden ja niiden 

taustalla olevien eettisten järjestelmien kokoelmaksi. Opettajan ammatissa eettiset ja 

ammatilliset haasteet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja niitä  on monesti 

mahdotonta erottaa toisistaan. (Tirri 1999, 24-31.) Armon (1997a) yhtyy opettajiin mo-

raalisina olentoina omine käsityksineen vaikuttaa heidän taustansa. Tämä vaikuttaa sii-

hen, mitä moraalisia käsitteitä he viljelevät oppilaille ja kuinka he tulkitsevat heidän 

tarpeitaan. Opettajien kulttuuriset ja ideologiset näkemykset eivät välttämättä ole har-

moniassa vanhempien ja oppilaiden näkemysten kanssa.(Armon 1997a, 351-352.)  

Jokainen ihmisten kohtaaminen ja kasvatustilanne on myös erilainen ja ainutkertainen. 

Erilaiset arvot ja toimintapäämäärät saattavat olla keskenään ristiriidassa. Kasvatettavan 

tavoitteet ja käsitys hyvästä voivat olla vastakkaiset kuin kasvattajan. Tarvitaankin eet-

tisten periaatteiden tuntemusta ja kykyä perustella sekä tehdä vastuullisia valintoja. 

Kasvattajan tulee pyrkiä ymmärtämään toisen yksilön erilaista ajattelutapaa ja antaa 

tilaa kasvatettavan pohdinnalle. Dialogisuus moraalisissa ongelmatilanteissa on tärkeää.  

Aito dialogi edellyttää luopumista itsestään selvistä toimintatavoista ja käsityksistä. 

(Törmä 1997, 213-215.) Toivosen (2014) yhtyy, yleispätevää normatiivista ohjetta per-

soonan eettisen kasvatuksen ja kasvun tilanteisiin ei voi antaa, koska jokainen persoona 

ja situaatio on erilainen. Kuitenkin voidaan tiedostaa tavoite, muoto ja vuorovaikutuk-

sen tapa.  (Toivonen 2014, 154.) 
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5 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen suorittaminen 

 

 

5.1 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata steinerluokanopettajien näkemystä eettisen kas-

vatuksen toteutumisesta steinerkoulussa sekä heidän käsityksiä steinerkoulun arvoista ja 

niiden toteutumisesta. Kyseessä on tapaustutkimus. Minun työni tapaus on tällöin eetti-

nen kasvatus steinerkoulussa. Tapaukseni on ilmiö ja tutkimuksen kohteena ovat yhden 

steinerkoulun kuusi steinerluokanopettajaa. Steinerluokanopettajilla yleensä samanlai-

nen käsitys lapsen kehityksestä sekä kasvattamisesta. Lisäksi steinerkoulut pyrkivät 

myös yhteisöllisyyteen. Tutkimani koulu ja sen opettajat pysyvät nimettöminä. 

Tutkimukseni aihe koskee eettistä kasvatusta erityisesti vuonna 2011-2012 kyseisessä 

koulussa. Se rajautuu myös steinerluokanopettajien antamaan eettiseen kasvatukseen 

perusopetuksen luokilla ensimmäisestä kahdeksanteen. Työni pääpaino on Joan Armo-

nin kuvaamassa (1997b, 18) steinerluokanopettajien moraalikasvatuksen ulkoisessa 

työssä. Olen siis kiinnostunut siitä, kuinka steinerluokanopettajat mielestään toteuttavat 

eettistä kasvatusta. Tutkimani steinerkoulun eettinen kasvatus sisältää tavoitteet, toteu-

tuksen ja arvioinnin. 

Näen tutkimustapaukseni ennen kaikkea opettavana, koska vastaavaa tutkimusta ei 

Suomesta löydy. Toivon, että työni herättää rationaalista keskustelua ja tuo esille eetti-

sen kasvatuksen erityispiirteitä steinerkoulussa. Uskon työni auttavan tutkimani koulun 

steineropettajia arvokeskusteluissa, joista mainitaan uudessa perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa ja steinerkoulun opetussuunnitelman rungossa 2016 (perus-

opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 17; steinerkoulun opetussuunnitelman 

runko 2016, 40). Olen kerännyt aineiston haastatteluilla, enkä käyttänyt lainkaan ha-

vainnointia. Näin ollen tutkimuksessani ei vastaa siihen, mitkä ovat koulun ja sen opet-

tajien todelliset arvot käytännössä tai mitä eettinen kasvatus on käytännössä kyseisessä 

steinerkoulussa. En myöskään yleistä, että eettinen kasvatus on tällaista kaikissa Suo-

men steinerkouluissa. Sitä tapaustutkimus ei mahdollista. 
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Tutkimuskysymyksiä ovat:  

 

  1. Mitä käsityksiä steinerkoulun luokanopettajilla on steinerkoulun  arvoista ja niiden 

toteutumisesta?  

2. Miten steinerkoulun luokanopettajat toteuttavat eettistä kasvatusta? 

 

5.2 Laadullinen tapaustutkimus 
 

Tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Hirsjärven, Remeksen ja Sa-

javaaran (1997) mukaan kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on to-

dellisen, moninaisen elämän kuvaaminen. Tutkimuskohdetta pyritään tutkimaan koko-

naisvaltaisesti, sillä tapahtumat muovaavat samanaikaisesti toinen toistaan. Laadullises-

sa tutkimuksessa tutkija ja se, mitä tiedetään kietoutuvat toisiinsa. Tuloksiksi saadaan 

ainoastaan ehdollisia selityksiä johonkin paikkaan ja aikaan rajoittuen. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 1997, 152 .) 

Tapaustutkimuksessa tavoitteena on selvittää jotakin, mikä ei ole entuudestaan tiedossa 

(Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 10). Tapaustutkimuksessa yksittäisestä tapauksesta 

tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia tuotetaan intensiivistä, yksi-

tyiskohtaista tietoa (Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 181). Tapaustutkimus ei ole me-

todi, vaan tutkimusstrategia tai tutkimustapa, jossa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä 

tai aineistoja. Tapaustutkimuksen  kohde on useimmiten ilmiö tai tapahtumakulku. 

(Laine, Bamberg, Jokinen 2007, 9.)  

Tapaustutkimuksessa lähdetään siitä, että yksilöt kykenevät tulkitsemaan inhimillisen 

elämän tapahtumia ja muodostamaan merkityksiä maailmasta. Kiinnostuksen kohteena 

ovat ne merkitykset, joita tutkittava antaa toiminnoilleen omassa ympäristössään. Ta-

paustutkimus on elävää, konkreettista ja yksityiskohtaista todellisuuden tulkintaa ja ku-

vausta. Todellisuutta tarkastellaan eri näkökulmista kokonaisuutena. Ääni annetaan 

osallistujille suorissa lainauksissa. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994, 13.) 

Tutkin siis steinerluokanopettajien antamia merkityksiä toiminnalleen eettisessä kasva-

tuksessa. 
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Tapaustutkimuksessa tutkittavat ja tutkija ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tutkijan 

tulee tuoda tutkimuksessa esille sitoumuksensa ja lähtökohtaolettamuksensa. (Syrjälä 

ym. 1994, 14.) Hahmottelin käsitystäni steinerkoulujen eettisestä kasvatuksesta heti 

tutkimuksen alussa. Osasin odottaa aineistolta lisätietoa moraalitarinoista. Uskoin, että 

opettajat puhuisivat heidän ja oppilaiden välistä ristiriidoista, steinerkoulujen yhteisölli-

syydestä ja ekologisista käytännöistä. Opintojeni perusteella tiesin steinerpedagogisten 

arvojen yhteydestä seitsenvuotiskausiin. 

Työni on sekä aineistolähtöinen ja teoriasidonnainen.  Eskolan (2010) mukaan aineisto-

lähtöistä analyysiä tehdään silloin, kun teoria pyritään konstruoimaan aineistosta. Taas 

teoriasidonnaisesta analyysistä puhutaan silloin, kun analyysissä on teoreettisia kytken-

töjä, mutta se ei suoraan pohjaudu teoriaan tai nouse teoriasta. (Eskola 2010, 182.) Tut-

kimukseni teoriasidonnaisuus johtuu valitsemistani haastattelun teemoista ja niihin liit-

tyvistä kysymyksistä, jotka perustuivat lukemaani steinerpedagogiikkaan, koulun ope-

tussuunnitelmaan ja yleiseen kirjallisuuteen sekä tutkimukseen koulujen eettistä kasva-

tuksesta. Minulla oli myös ennakkotietoa steinerpedagogiikasta aikaisemman työpaik-

kani ja steinerpedagogisten yleisopintojen vuoksi. Pyrin tekemään työni varsinaisen 

analyysin aineistolähtöisesti, koska aikaisempi tutkimus on vähäistä. Taas tutkimusky-

symykseni olivat ensin teoriasidonnaisia, mutta rajautuivat aineiston mukaan myöhem-

min. 

 

5.3 Teemahaastattelu ja aineiston analysointi 
 

Halusin kerätä aineiston haastattelemalla, sillä olin kiinnostunut opettajien näkökulmas-

ta steinerkoulun eettiseen kasvatukseen. Minulle oli tärkeää, että he kaikki haastateltavat 

olisivat steinerluokanopettajia, sillä halusin rajata tutkimuksen koskemaan perusopetus-

vaiheen eettistä kasvatusta. Lähetin tutkimuspyynnön sähköpostilla kolmeen eri steiner-

kouluun ja valitsin koulun, josta ensimmäiseksi vastattiin. En tuntenut haastateltavia 

entuudestaan.  Opettajat päättivät osallistumisesta yhteisessä kokouksessa. Haastattelut 

sovittiin sähköpostilla ja kerättiin 2.12.2011- 2.4.2012  välisenä aikana.  
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Keräsin aineiston haastattelulla kuudelta steinerluokanopettajalta. Näin ollen kaksi stei-

nerluokanopettajaa jäi koulusta haastattelematta. Haastateltavissa oli molempien suku-

puolien edustajia. He olivat keski-iässä ja valmistuneet Snellman korkeakoulusta stei-

nerluokanopettajiksi. Lisäksi heillä oli usein muutakin koulutusta. Erilaista opettajan 

kokemusta heillä kaikilla oli yli kymmenen vuotta. Mukana oli sekä koulun perusope-

tuksen yläluokkien että alaluokkien opettajia. Haastatteluissa sovittiin, että koulu ja 

opettajat pidetään nimettöminä, sillä ainakin yksi opettaja halusi näin. Eskola ja Suoran-

ta kirjoittavat (1998, 57) anonymiteetin periaatteen mukaan henkilöllisyyden paljastu-

minen tehdään mahdollisimman vaikeaksi. Työssäni olen lisäksi  poistanut paljon taus-

tatietoja opettajista ja itse koulusta. Opettajien suorat lainaukset olen tuloksissa kursi-

voinut.  

Tärkeintä haastattelussa on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asiasta. 

Näin ollen on perusteltua antaa kysymykset luettavaksi jo etukäteen. (Tuomi & Sarajär-

vi, 2009, 73.) Annoin kysymykset etukäteen yhdelle opettajalle hänen niitä pyytäessä. 

Muut haastateltavat opettajat tiesivät kyllä aiheen etukäteen. Muutamalle opettajalle 

selitin myös, miten aion aineiston analysoida. Myös koulun ja opettajien suojaamisesta 

puhuttiin.  

Haastattelun aihepiirit ovat etukäteen määrätty teemahaastattelussa (Eskola & Vastamä-

ki 2015, 29). Ensin kyselin opettajilta taustatietoja ja siirryin sitten kyselemään arvoista, 

lasten eettisestä kasvatuksesta ja sen tavoitteista, toteuttamisesta, vastuunjaosta ja arvi-

oinnista. Koska minulla ei ollut paljoa haastattelukokemusta, pitämäni haastattelut 

muistuttivat välillä myös strukturoitua haastattelua, jossa kysytään valmiita kysymyksiä. 

Tuomi ja Sarajärven (2009, 75) mukaan teemahaastattelulla toteutetuissa tutkimuksissa 

vaihteluväli onkin lähes avoimen tyyppisistä haastattelusta strukturoidusti etenevään 

haastatteluun. Tutkimushaastatteluni löytyy liitteestä yksi. 

Haastattelut pidettiin opettajien toivomissa tiloissa. Viisi haastattelua pidettiin koulun 

tiloissa, yksi muualla. Yhden haastattelun alku pidettiin koulun ruokalassa (n. 10min), 

koska opettaja ei ollut syönyt lounasta. Aluksi ruokala oli tyhjillään. Kun oppilaita saa-

pui, siirryimme pian tyhjään huoneeseen. Suurimmaksi osaksi haastattelut sujuivat kes-

keytymättä, mutta joskus joku piipahti huoneessa tai puhelin soi. Puhelimeen ei kuiten-

kaan vastattu. Keskeytykset eivät mielestäni vaikuttaneet haastatteluihin, vaan haastatte-
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lua jatkettiin sujuvasti siitä mihin oli jääty. Haastattelut kestivät 30-43 min ja ne nauhoi-

tettiin. 

Haastattelun etu aineistonkeruumenetelmänä on joustavuus. Haastattelija voi oikaista 

väärinkäsityksiä, toistaa kysymyksiä, selventää ilmausten sanamuotoa ja käydä keskus-

telua. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Haastattelun aihe oli hankala usealle haastatelta-

valle. Tämä näkyi huokauksina, pitkinä taukoina ja siinä, että he kaipasivat kysymyk-

seen tarkennusta. Usein toistin tai tarkensin kysymyksiä. Vaihdoin toisinaan myös tee-

moja ja kysymyksien järjestystä. Esiin nousevista asioista tein myös tarkentavia lisäky-

symyksiä.  

Haastatteluissa kyselin yksitellen koulun opetussuunnitelmaan kirjatuista arvoista. Ko-

keilin ensin kysyä suoraan opettajalta koulun arvoista, mutta minua pyydettiin tarken-

tamaan kysymystäni. Kaikki ne arvot, mitä koulun omassa opetussuunnitelmassa on 

eivät ole varsinaisesti steinerpedagogisia, vaan löytyvät suoraan perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteista 2014. Näitä arvoja ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet, demokratia, 

luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä moni-

kulttuurisuuden hyväksyminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 

14).  

Toisinaan haastattelutilanteessa puhuimme myös aiheen vierestä. Tällöin toimin kanssa-

keskustelijan positiossa ja toin esille omia mielipiteitäni. Nämä hetket tuntuivat paran-

tavan yleistä tunnelmaa haastattelussa. Myöhemmin jätin nämä kohdat litteroimatta. 

Laadullisessa tutkimuksessa objektiivisuuden vaatimus ei ole verrannollinen tutkijan 

etäisyyteen (Ylitapio-Mäntylä 2009, 50). Yritin myös selventää kysymyksiäni toisin 

sanoin, jos haastateltava oli epävarma vastauksesta. Tietäjän positiota pyrin välttämään. 

En halunnut kertoa näkemystäni sitä kysyttäessä, jos aihe liittyi tutkimuskysymyksiini. 

Tällä vältin vastauksiin vaikuttamista.  

Ensin poistin tunnistusmerkintöjä haastatteluista. Koulua nimeä ei aineistossa koskaan 

ollutkaan. Numeroin haastattelut satunnaiseen järjestykseen. Litteroin aineiston sana 

sanalta. Merkitsin myös tauot haastateltavien puheessa. Litteroidut tekstit olivat yhdek-

sästä kolmeentoista sivuun. Yhteensä litteroitua tekstiä oli 55 sivua. 
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Vuonna 2012  analysoin ensin kolme haastattelua kurssityötä varten, sitten tutkimukseni 

tekeminen jäi kun tulin uudelleen raskaaksi. Näin etäännyin myös ajallisesti aineistosta. 

Vuonna 2016 analysoin koko aineiston uudelleen ja vertasin tuloksia myös aiempaan 

analyysiin. Olin saanut lisätietoa analysoimalla vielä kolme lisää. Näin nousi esille vielä 

välineiden - ja työn kunnioittaminen, eettinen kasvatus eri ikävaiheissa ja lisää muita 

eettisen kasvatuksen virikkeitä. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997, 169) mu-

kaan saturaatio on tapahtunut, kun samat asiat alkavat kertautua haastattelussa. Opettaji-

en  vastauksissa oli samankaltaisuutta, vaikka haastattelut painottuivat usein eri teemoi-

hin. Tietyt asiat toistuivat kaikkien opettajien haastatteluissa, mutta välineiden kunnioit-

tamisesta puhui vain yksi haastateltava. 

Tein analyysiä Tuomi ja Sarajärven (2009) kuvaaman Miles ja Huberman (1994) aineis-

tolähtöisen analyysin mukaisesti. Se on kolmivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vai-

heessa aineisto redusoidaan eli pelkistetään. Tällöin aineistosta karsitaan pois tutkimuk-

sen kannalta epäolennainen. Tutkimustehtävä ohjaa aineiston pelkistämistä. Toisessa 

vaiheessa aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään. Tällöin aineistosta koodatut alkupe-

räisilmaisut käydään läpi ja etsitään eroavaisuuksia ja/tai samankaltaisuuksia kuvaavia 

käsitteitä. Käsitteet, jotka tarkoittavat samaa asiaa ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi 

sekä nimetään kuvaavalla käsitteellä. Kolmannessa vaiheessa abstrahoidaan eli luodaan 

teoreettisia käsitteitä yhdistämällä luokituksia niin pitkään kuin mahdollista. Alaluokki-

en ryhmittelyä kuvataan yläluokkina, yläluokkien yhdistämistä pääluokkina. Lopuksi 

voidaan saada abstrahoitua yhdistävä luokka. Näin saadaan vastaus tutkimustehtävään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-112.) Sisällönanalyysi soveltui analyysimenetelmäkseni, 

sillä se tiivisti saamani aineiston ymmärrettävään muotoon. Sisällönanalyysi otti myös 

kontekstin huomioon, mikä näkyy muodostuneissa luokissa.  

Kuuntelin nauhat moneen kertaan aineistoon tutustuessani ja luin myös litteroitua teks-

tiä. Sitten pelkistin aineistoa pitäen tutkimuskysymykset mielessäni. Merkkasin ilmauk-

sia eri fonteilla ja väreillä. Listasin pelkistetyt ilmaukset litteroidun tekstin alle. Sitten 

siirsin ne erilliseen tiedostoon tietokoneella. Kävin näin koko aineiston läpi yksi haas-

tattelu kerrallaan. Seuraavaksi etsin ilmauksista samankaltaisuuksia ja aloin muodostaa 

niistä luokkia. Merkityskokonaisuudet olivat usein yhden virkkeen mittaisia. Tuloksissa 

esitän kuitenkin lyhyesti myös, milloin opettajien näkemykset eroavat toisistaan. Pelkis-
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tetyistä virkkeistä muodostui näin alaluokkia, jotka yhdistyivät yläluokiksi, sitten pää-

luokiksi ja lopuksi yhdistetyiksi luokiksi. Esimerkit analyysistä löytyvät liitteistä kaksi 

ja kolme. 

Koska aineisto tuntui isolta pyöritellä tietokoneella, tein analyysin vielä uudestaan. Tu-

lostin pelkistetyt lauseet ja leikkasin ne irti toisistaan. Yhdistelin ne uudelleen luokiksi. 

Ensimmäiseen analysointi kertaan nähden tein pieniä muutoksia. Huomasin usein sa-

man alaluokan kuuluvan useampaan yläluokkaan. Kun olin kirjoittanut tulokset tietoko-

neelle, tarkistin vielä kerran, että kaikki oli kirjattu. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen steinerkoulun luokanopettajien käsityksistä stei-

nerkoulujen arvoista ja niiden toteutumisesta löytyi kolme pääluokkaa: opetussuunni-

telman arvot läpäisevät opetuksen, steinerpedagogiset arvot ja kunnioittaminen. Pää-

luokat steinerpedagogiset arvot jakautuivat vielä neljään yläluokkaan, joita olivat hy-

vyys, kauneus, totuus ja vapaus. Pääluokka kunnioittaminen taas jakautui kolmeen ylä-

luokkaan, joita olivat ihmisen-, luonnon, välineiden -ja työn kunnioittaminen. Toiseen 

tutkimuskysymykseen eettisestä kasvatuksen toteuttamisesta steinerkoulussa löytyi viisi 

pääluokkaa, joita olivat eettinen kasvatus, tavoitteet, toteutus, esteet ja arviointi -ja vas-

tuunjako. Pääluokat mukailevat haastattelun teemoja.  Pääluokka toteutus voidaan jakaa 

yläluokkiin lasten eettinen kasvatus, eettinen kasvatus eri oppiaineissa, eettinen kasva-

tus ongelmatilanteissa ja muita eettisen kasvatuksen virikkeitä. Nämä yläluokat muut-

tuivat kun tutkimuskysymyksiä rajattiin. Järjestelin aineistoa silloin vähän uudella taval-

la. Lopulta pääluokat yhdistyvät yhdistäviksi luokiksi, vastauksiksi tutkimuskysymyk-

siin. Yhdistäviä luokkia ovat steinerkoulun arvot ja niiden toteutuminen sekä eettisen 

kasvatuksen toteutuminen steinerkoulussa. 
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6 Tutkimuksen tulokset 
 

 

6.1   Steinerkoulun arvot ja niiden toteutuminen  
  

Steinerluokanopettajat näkivät arvot ihmisen toimintaa ohjaavina ja sisäisenä suuntana, 

jota vastaan on hankala toimia. Arvojen nähtiin liittyvän elämän tarkoitukseen - ja teh-

tävään sekä olevan ei-materiaalisia asioita. Arvojen mukaan toimitaan sosiaalisissa suh-

teissa, maailmassa ja maapallolla.  

"Arvo semmonen niin ku - se vähän liittyy tämmöseen elämän tarkotukseen tai elämän-

tehtävään ja mun perusolemiseen miksi täällä ollaan ja.. ja arvo on sit oikein, arvo 

semmonen mistä ei kauheen mielellään sitte tai tuntee sitä vastaan on vaikea tehdä - 

niin ku sisänen suunta tai kutsumus..." Opettaja 4 

Hyvyys näkyy steinerkoulussa kohtaamisissa. Oppilaita ja kollegoita kohdataan hyvistä 

ajatuksista käsin. Puhutaan kohteliaasti. Myös opettajien kesken oppilaista puhutaan 

hyvässä mielessä. On tärkeää puhua opettajien kesken oppilaista nätisti, vaikka olisi 

vaikeitakin oppilaita ja asioita. Riittää kun oppilaat tekevät parhaansa. Oppilaille koros-

tetaan hyvyyttä vaikeuksien sijaan. Heitä kehutaan paljon alaluokilla.  

Lapsen kasvatuksessa steinerpedagogiikassa katsotaan, että lapsen mielestä maailma 

hyvä, tapahtui mitä vaan. Tämä heijastuu koulun opetusmenetelmiin ja opettajan rooliin. 

Kerrotuissa tarinoissa hyvä voittaa pahan ja auktoriteettina opettaja yrittää olla riittävän 

hyvä ihminen, jotta oppilas voi kunnioittaa. Eräs opettaja kertoi, ettei hän koskaan sano 

pahasti oppilaalle. 

Hyvyys arvona liittyy kauneuden ja totuuden arvoon steinerkoulussa. Steinerluokan-

opettajat kertoivat, että steinerpedagogiikassa nähdään lapsen maailman olevan kaunis 

seitsemästä vuodesta eteenpäin, vaikka hänen ympäristössä olisi mitä tahansa. Lapsen 

kauneudentaju ja kauneusaisti eivät myöskään kehity ilman virikkeitä. Materiaalien, 
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ravinnon ja ympäristön pitää olla määrätynlaisia, koska maailma on kaunis. Erään opet-

tajan mukaan pitää pyrkiä siihen, ettei aistit turmeltuisi tottuessaan meteliin ja rumaan.  

"Sen takia esimerkiksi materiaalien, ravinnon ja kaiken ympäristön olisi hyvä olla mää-

rätynlainen, koska maailma on lapselle kaunis. Hänelle rumakin on kaunista. Siinä py-

ritään siihen, ettei aistit turmeltuisi, ne turmeltuvat kaikessa metelissä ja rumassa taval-

laan, jos tottuu vaikka meteliin tai rumiin rakennuksiin tai ympäristöön, näin minä näen 

asian" Opettaja 2  

Steinerkoulujen arkkitehtuurissa otetaan ikäkaudet huomioon. Kauniit rakennukset 

ruokkivat kauneusaistia. Rakennuksissa ei saa olla aggressiivisia elementtejä kuten 

kulmia, rumia värejä ja valoja. Nähdään, että lapsen ympäristön pitää olla kaunis. Siitä 

huolehtiminen  ei vaadi rahan käyttöä. Luokkatilassakin pyritään siihen, että on aina 

jotain kaunista. Alaluokilla opettajat ehtivät huolehtimaan kauneudesta. Taas murros-

ikäiset oppilaat itse eivät jaksa huolehtia kauneudesta ilman sanomista. Steinerpedago-

giikkaan liittyy siis ajatus, että ulkoiset asiat vaikuttavat lapsen sisimpään saakka. 

"...ei oo ollenkaan sama minkälaisessa ympäristössä lapsi kasvaa. Niin, niinkun ei ei oo 

olenkaan sama minkälaisessa henkisessä ympäristössä ja, ja, ja myöskin ihan se fyysi-

nen ympäristö, kyllä, kyll mä niinku sen ajatuksen jotenkin koen kans kauheen totena, 

mikä liittyy tähän steinerpedagogiikkaan myöskin, että, et myös se tavallaan se ulkoinen 

vaikuttaa kyllä lapseen, ihan myös sinne ihan sisimpään asti kyllä. että, et, et kyll niinku 

musta jotenkin lapsen ympäristön pitää olla kaunis, jos se on mahdollista..." Opettaja 1 

Steinerluokanopettajien mukaan kauneus näkyy myös ihmisen kohtaamisissa. He täh-

densivät pohdintaa siitä, miten toista kohdellaan ja miten haluat itseäsi kohdeltavan. 

Opettaja on myös esimerkki, joka puhuttelee lasta kauneudella esimerkiksi taulutyössä 

tai kirjoittaessa. Steinerkoulussa kauneuteen pyritäänkin taideaineissa maalaamisessa, 

käsitöissä ja musiikissa. Kun oppilas saa välineen, sitä pitää kauniisti käyttää. Työvih-

koistakin tehdään mahdollisimman kauniita.  

Steinerluokanopettajat kertoivat, että oppilaan lähestyessä murrosikää hänen maailman-

sa on totta. Opetuksessa lähdetään tällöin tieteisiin. Löytöretket tulevat seitsemännellä 

luokalla, sitten luonnontieteet fysiikka ja kemia. Ilmiöitä tutkitaan tarkasti. Oppilaat 

tekevät itse kokeita, raportoivat tarkkaan. Esimerkiksi kemiassa oppilaat ihmettelevät, 
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miten atomeista voi asiat koostua. Maailma on totta sille, joka pystyy menemään ilmi-

öön. Oppilaatkin kaipaavat totuutta kouluaineiden kautta. Opetettavat asiat ovatkin jol-

lain lailla totuudellisia. Eräs opettaja sanoi, että on myös henkisiä totuuksia.  

"Niin kuin esimerkiksi kemian kokeet, miten kalkin kierto ja hiilen kierto tapahtuu. kaik-

ki tehdään kokeella itse ja sit siinä tulee oppilaalle havaittavaksi se, miten kaikki ilmiöt 

toimii esimerkiksi juuri täällä maapallolla. Sitten mennään niihin aineisiin ihan kunnol-

la, varsinkin fosforiin ja rikkiin ja muihin alkuaineisiin, mitä me tarvitaan ja mitä on, 

mistä me olemme ja millä on oma vaikutuksensa." Opettaja 2 

Totuus on läsnä opetuksen lisäksi myös arkipäivän tilanteissa ja kasvatuksessa. Keskus-

tellaan eri asioista ja motiiveista. Oppilaiden välisissä riidoissa pyritään näkemään to-

tuus. Käsitellään avoimesti, mikä on totta ja mikä ei. Yhdessä pohditaan, mikä on oi-

kein. Totuus on reiluutta ja luotettavuutta.  

Alaluokilla on myös satujen totuus. Kansansadut elävät. Vanhan testamentin kertomuk-

set hyvän ja pahan taistelua. Kukaan ei kuitenkaan pysty määrittelemään tarinoiden to-

tuutta. 

"...on tämmönen satujen totuus, mikä tulee niin ku alaluokilla, tarinat ja tämmöset, mikä 

on hyvästi totta ja kukaan ei pysty määrittelemään, miksi ne on niin totta. Ne vain elää 

ne kansansadut ja muut ja sitten kerrotaan eläinsatuja ja muita, perinnesatuja. Ne on 

vaan niin totta. Samoten jotkut vanhan testamentin kertomukset myös, niis on semmosta 

perusjuttua, perus oikein pahaa ja pahan-ja hyvän taistelua ja tämmöstä..." Opettaja 4 

Totuuden nähtiin olevan myös sitä, että tarina kerrotaan puhutellen lapsia kutakin laa-

tua, mitä luokassa on. Tarinoilla on merkitys ja niiden avulla voidaan opettaa. Tarinat on 

tarkoin valittu ja niillä halutaan puhutella tiettyä oppilasta tai koko luokkaa.  

Steinerluokanopettajien mukaan eettisyyden valitseminen vapaasta tahdosta koko stei-

nerkoululiikkeen päämäärä. Se on yksi tärkeimmistä asioista steinerkoulussa. Ideaalina 

on, että steinerkouluista tulisi yksilöitä, jotka olisivat henkisesti vapaita. Oppilaiden 

tulisi ajatella itsenäisesti ja ottaa vastuuta valinnoistaan. 

Opettajat näkivät, että ihmisen pitää pystyä ensin kunnioittamaan tullakseen vapaaksi. 

On myös hyvä nähdä elämän moninainen kirjo, jotta voi vapaasti valita myöhemmin. 
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Lapsi saa näkökulmia luonnostaan esimerkiksi monikulttuurisuuden ja toisten hyväk-

symisen kautta.  

Steinerluokanopettajat painottivat että, vaikka opettaja on esikuva ja vapaa opetukses-

saan hänen täytyy olla vapaaksi jättävä. Asioita jätetään oppilaiden pohdittavaksi. Nä-

kökulmia voi kuitenkin antaa. Keskusteluissa oppilaskin voi olla mitä mieltä vaan, mut-

ta kaikki täytyy avata. Tässä kuvastuu opettajien pyrkimys ymmärtää oppilaan ajattelu-

tapaa. 

Opettajat kertoivat, että oppilaat voivat toteuttaa vapauttaan työskentelyssä. Vapaus tu-

lee siitä, kun vihkotyö aloitetaan tyhjältä sivulta. Vihkotyöhön annetaan vain tiettyjä 

ohjeita ja ohjeiden puitteissa voi tehdä taiteellista työtä. Oppilaalla on siis vapaus ja 

vastuu tehdä vihkotyöstä hyvännäköinen. 

"Se, se vapauden, vapaus tulee myös siinä joka päivä ilmiössään vihkotyössäkin, että ku 

siellä aloitetaan tyhjältä sivulta niin, tavallaan sillä on valtava vastuu ja vapaus sillä 

oppilaalla tehdä siitä hyvännäköinen siitä työstä. Mä en hirveen tarkkaan anna, mä en 

anna, kauheen, annan tiettyjä ohjeita. Sitten niiden ohjeiden sisällä, jos ne oikeen oival-

taa sen ne voi olla käsittämättömän vapaita siinä. Ne saa todellakin toteuttaa sitä vapa-

uttaan siinä työskentelyssä, jos ne tietyt asiat vaan tulee sitte mitkä vaaditaan, mutta 

niiden puitteissa ne saa todella tehdä taiteellista työtä." Opettaja 4 

Steinerkoulussa opetussuunnitelman arvot läpäisevät opetuksen. Ne näkyvät jo koulun 

ympäristössä. Opettajat näkivät opetussuunnitelmassa viisautta. Eräs opettaja katsoi 

ettei opetussuunnitelman arvoja voi eritellä. 

"...kaikki oikeestaan, mitä sää luettelit, tuosta meiän opetussuunnitelmasta, et mää ajat-

telen ite niinku sillä lailla niistä, et niitä ei voi oikeestaan niinku hirveen paljon eritellä 

sieltä ja ottaa niinku erikseen tarkasteluun, vaan oikeestaan kaikki on sellasia, että mä 

toivoisin ainakin et ne läpäsee, läpäsee niinku meiän koko opetuksen jollakin lailla. Et 

tavallaan ne arvot niinku tulee sitä kautta. Et ihan esimerkiksi nyt lähtien siitä, et min-

kälaisessa ympäristössä me ollaan täällä..." Opettaja 1 

Kunnioittaminen 
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Kunnioittaminen ilmeni ihmisen-, luonnon -, välineiden -ja työn kunnioittamisena. Stei-

nerluokanopettajat näkivät, että ihmisen pitää pystyä ihmettelemään asioita kunnioit-

taakseen. Steinerkoulussa pyrittiin kunnioittamaan elämää mentiin minne tahansa.  

Toisten kunnioitus nähtiin tärkeä arvona. Steinerkoulussa saa olla persoona. Opettajakin 

saa olla persoonallinen, eikä lapsen erilaisuutta leimata. Steinerkoulussa luodaan ilma-

piiri, jossa kunnioitetaan ihmistä. Kukaan ei ole sen arvokkaampi kuin toinen, sillä 

kaikki ollaan maapallon asukkaita ja kaikilla on ihmisarvo. Tämä välittyy oppilaille 

opettajan työskentelyssä ja kohtaamisessa. Oppilaskuntaa ei alaluokilla ole. 

Steinerkoulun luokanopettajan näkivät, että on kasvatuksellisesti tärkeää kunnioittaa 

auktoriteetteja. Pieni lapsi voi levätä auktoriteetin lomassa ja miettiä vasta myöhemmin, 

mitä kunnioittaa. Opettajan auktoriteetti on eri asia kuin kuri, sillä oppilaat haluavat 

tehdä yhteistyötä. Opettajan pitää olla rehellisesti oma itsensä, niin oppilaat kunnioittaa 

ja ottaa todellisena henkilönä. Oppilaat tietävät, että opettaja rakastaa heitä ja on heidän 

puolellaan. Opettaja perehtyy jokaiseen oppilaaseen ja ajattelee oppilaitaan ennen ope-

tusta. Myös opettaja kunnioittaa lasta.  

Opettajien käytännön keskusteluihin oppilaiden kanssa erilaisuudesta liittyvät arvoina 

suvaitsevaisuus, ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Lapset huomaavat herkästi toisten erilai-

suuden. He kuitenkin ymmärtävät kun konkreettisia asioita verrataan. Eräs opettaja yritti 

selittää tasa-arvoa oppilaille siten, että kaikki ihmiset ovat yhtä hyviä vaikka ovat erilai-

sia taidoiltaan. Ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat myös opettajan itse työstettäviä asioita. 

"Just oli jostain tasa-arvosta, kun mä yritin sit selittää vaan mä en muista miten se oli. 

Mut jokainen, se oli ihan sama mitä, joku on hyvä lukemisessa ja joku on laskemisessa 

ja toinen ei osaa yhtään sitä lukemista tai sitä laskemista tai sit joku toine on hurjan 

nopee jouksee ja mut silti meidän täytyy kaikki sitä tasa-arvoista ihmistä et te ootte ihan 

yhtä hyviä kaikki, vaikka teillä onkin erilaiset taidot ihmisinä mikskä te ootte. Et arvo, 

arvo sinällään löytyy sieltä. Sit munsta tuntuu että ne jopa ymmärsi (luokka-aste pois-

tettu) siitä ku vertaa noin konkreettisia asioita." Opettaja 6 

Steinerluokanopettajat katsoivat, että seitsemäsluokkalaisille voi alkaa puhumaan ih-

misoikeuksista ja monikulttuurisuudesta. Historian opetuksessa sivutaan myös kahdek-
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sannella luokalla monenlaisia arvoja kuten demokratiaa ja tasa-arvoa. Tällöin tulevat 

siirtomaat ja toinen maailmansota.  

Opettajien mukaan ymmärrys ihmisten samanarvoisuudesta tulee luonnostaan monikult-

tuurisuuden ja toisten ymmärtämisen sekä hyväksymisen yhteydessä. Osa opettajista oli 

kuitenkin sitä mieltä, ettei monikulttuurisuus näy tutkitussa steinerkoulussa. Koulussa 

on vain muutamia oppilaita eri kulttuuritaustasta ja vähän muiden kulttuurien uskontoja. 

Monikulttuurisuus ilmeni lähinnä oppiaineiden sisällä. Se tuli esille kirjojen kautta.  

Eräs vastaajista sanoi monikulttuurisuuden näkyvän luokassa. Monikulttuurisuus nähtiin 

tällöin hyväksi ja se hoiti asennekasvatusta. Ulkomaalaistaustaiset oppilaat rikastuttavat 

yhteisöä ja tuovat uusia tuulia luokkaan.  

"Se on hyvä jos oppi..luokassa olis tota noin niin et kaikki ei oo suomalaisia. Et mulla 

on, niin mulla oli ekaluokkasarjalla, oli aasialainen poika, mikä oli adoptoitu tänne. 

Mikä oli ihan itessään, toi tota noin niin, oli erittäin rikastuttavaa sille yhteisölle ja  

vanhempi piti siitä. Se jo oikeesti, oikeesti hoitaa tätä asennekasvatusta. Että hyvin meni 

kyllä se. Nyt oli toi, nyt oli taas toisella luokalla oli ranskalainen, ranskalainen poika 

mikä oli kans ihan, sillä oli omia niin ku tuulia mikä tulee sieltä ettei se oo aina ihonvä-

rista, väristä kiinni." Opettaja 4 

Steinerkoulu nähtiin myös yhteisöllisyyden edelläkävijänä. Oli yhteistä toimintaa van-

hempien kesken ja opettaja vieraili oppilaiden kotona. Koulussa kaikki tunsivat toisensa 

niin hyvin, että pienikin erilainen käyttäytyminen tai syrjäytyminen huomattiin heti. 

Ihmisen nähtiin tarvitsevan yhteisöä. Lukuvuosi aloitetaan yhteisellä matkalla. Mukana 

on koulun johtokunnan vanhempia, opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa keittiöstä 

sekä iltapäiväkerhosta. 

"No kyllä steinerkouluissa mun käsittääkseni yhtenä semmosena isona arvona on sem-

monen jotenki niinku yhteisöllisyyden ylläpitäminen , mikä ei oo ihan itsestään selvää 

mun mielestä monissa paikoissa nykyään. Siit tavallaan pienissä piireissä puhutaan 

aika paljonkin nostetaan sitä yhteisöllisyyttä, mutta että noin yleismaailmallisesti aja-

tellen se ei ehkä ole ihan kauheen voimissaan kuitenkaan. Et kyll mun mielestä steiner-

koulu sillä tavalla tässä asiassa se on niinku alunperinkin ollu jotenki jollain lailla ehkä 

edelläkävijä ..." Opettaja 1 
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Opetussuunnitelmassa mainitut luonnon monimuotoisuus ja ympäristön elinkelpoisuu-

den säilyttäminen sisältyvät kouluaineisiin steinerkoulussa. Luontoa myös tarkastellaan 

jatkuvasti. Puhutaan luontohavainnoista aamutoimissa. Koulussa kasvit piirretään, niitä 

ei revitä ja liimata. 

Toisella luokalla vieraillaan kotieläinpuistossa ja kerrotaan tarinoita eläimistä. Neljän-

nellä luokalla luotohavainnointi jätetään kuitenkin vähemmälle ja orientoidutaan opin-

toihin sekä luokkatilaan. Tällöin tulee eläinoppijakso, jossa on tutkiva ote ja tietoa etsi-

tään kirjastosta.   

Koulu toimii esimerkkinä oppilaille. Siellä yritetään olla mahdollisimman luonnonmu-

kaisia ja osoitetaan, mitä kukin voi tehdä luonnon hyväksi. Koulussa lajitellaan ja syö-

dään luomuruokaa. Siellä käytetään luonnonvärejä, eikä myrkkyjä. Koulussa opetetaan 

valveutuneisuutta. Isommat oppilaat tietävät, mitä tehoviljely aiheuttaa. Kasvihuoneil-

miöstä puhutaan oppilaille niin, ettei heille tule epätoivoinen olo. Koulussa halutaan, 

että oppilaat pystyvät toimimaan, eikä heistä tule epätoivoisia maailmanlopun odottajia. 

Steinerluokanopettajien mukaan steinerkoulussa pyritään kunnioittamaan elämää minne 

tahansa mennään. Koulussa on joka viikko metsäretki 1-3. luokilla. Metsässä saa olla 

vapaasti, mutta ympäröivää luontoa pitää kunnioittaa. Kyseessä on kaksoistunti. Kou-

lussa on myös oma puutarha, joka on tärkeä osa koulun elämää. Koulussa on kylvetty ja 

nostettu perunoita. Alaluokilla on kukkien kasvatusta.  

Steinerluokanopettajien mukaan on kasvatuksellisesti tärkeää kunnioittaa asioita. Väli-

neitä pitää kauniisti käyttää. Oppilaille osoitetaan, mistä välineet ovat tulleet. Oppilaalle 

kerrotaan esimerkiksi seikkaperäisesti, että päärynäpuu on luovuttanut oksansa huiluksi. 

Näin syntyy kunnioitus välineitä kohtaan.  

Oppilaat myös kokeilevat miten kangaspuilla kudotaan, miten tehdään villalankaa. Heil-

lä on kehruukepit. He oppivat kunnioittamaan kädentaitoja, koska se on niin aikaa vie-

vää ja vaativaa. Näin oppilaat ymmärtävät, mihin kädet ovat tarkoitetut. Tekemisen 

kautta he kunnioittavat myös omaa työtä. 
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6.2 Eettinen kasvatus 
 

Eettinen kasvatus steinerkoulussa liittyi steinerluokanopettajien mielestä ihmisten koh-

taamiseen. Se on toisten ihmisten ja ympäristön huomioimista. Eettinen kasvatus oli 

jokapäiväistä ja sitä ohjasivat arvot. Opettajat eivät kuitenkaan pohdi eettistä kasvatusta 

koko ajan.  

Steinerluokanopettajien mukaan eettinen kasvatus steinerkoulussa on myös sivistystä. 

Se on olennainen asia ja laaja kokonaisuus, joka läpäisee kaiken ja kytkeytyy sidoksena 

moneen asiaan. Eettistä kasvatusta tulee aineiden kautta kuten maantiedossa, biologias-

sa ja historiassa. Eräs opettaja liitti eettistä kasvatusta myös hengelliselle puolelle, us-

kontoon. 

"... jos me käydään tuolla luonnossa, niinku me käydään joka maanantai, niin onhan se 

sitä eettistä kasvatusta. Et kuinka sä voit mennä sinne, sä et voi huutaa, sä et voi repiä 

sieltä oksia puista. Sä häiritset sitä luonnon elämää, et sun pitää olla yhtä ku sä oot 

siellä metsässä. - -Tai - no nyt kolmannella luokalla me oltiin maatilalla. Sit me kunnioi-

tettiin sitä sen maatalon elämää, missä me vierailimme ja, ja niitä eläimiä. Ja, ja mut, 

että sillai laajana kokonaisuutena, et minne ikinä me mennäänkin, niin, niin meiän pitää 

löytää sen … se läpäisee kaiken niin…" Opettaja 5 

 

6.2.1 Eettisen kasvatuksen tavoitteet 
 

Vapauden arvo näkyy eettisen kasvatuksen tavoitteissa steinerkoulussa. Eettisen kasva-

tuksen tavoitteena steinerkoulussa on, että oppilaat ajattelisivat itsenäisesti. Opettajat 

eivät halua, että oppilaat lähtevät sokeasti mukaan mihin tahansa. Steinerluokanopettajat 

haluavat kasvattaa sellaisia ihmisiä, jotka pystyvät vapaasti valitsemaan. Tämä nähtiin 

myös koko steinerkoululiikkeen tehtävänä: saattaa oppilaat valitsemaan eettisyyden 

vapaasta tahdosta. Tällöin oppilaat tekevät omasta vapaudestaan käsin eettisiä valintoja 

ja toimivat eettisesti. Toisaalta oppilaiden tulee ymmärtää olevansa vastuussa teoistaan. 

Oppilaiden käytökseen joudutaan kuitenkin välillä puuttumaan. 
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"Mun tehtävä on toiminnallani saattaa ne siihen, että ne vois valita eettisyyden omasta 

vapaasta tahdostaan. Se on mun mielestä mun tärkein tehtävä. Kyllähän mä joudun 

tiukka olemaan ja isompien kanssa pitämään eri keinoin kuria tietysti. Se ei oo mitään 

lässytystä tosissaankaan." Opettaja 2 

Aineiston mukaan oppilaista halutaan myös rehellisiä ja luottavia. Oppilailta vaaditaan, 

että asiat tehdään kunnolla loppuun. Oppilaiden tulee oppia ymmärtämään, mikä on 

oikein ja mikä väärin. Steinerluokanopettajille koulukiusaamisen ehkäiseminen olikin 

tärkeää. Eräs opettaja piti nollatoleranssia kiusaamiseen. Taas toinen opettaja oli mieles-

tään onnistunut hyvin kiusaamisen ehkäisemisessä. Steinerluokanopettajat halusivatkin 

kasvattaa hyviä ja hyvätapaisia ihmisiä. Eettinen kasvatus saattoi olla syy, miksi oli 

opettaja. 

Steinerluokanopettajat pitivät tärkeänä, että opettaja antaa luottamuksen tunteen lapsel-

le. Opettajan tulee uskoa oppilaan hyvään puoleen ja muistutella siitä. Steinerkoulun 

nähtiin olevan hyvä paikka kasvaa. 

Steinerluokanopettajat näkivät myös tavoitteena, että oppilaat oppisivat kunnioittamaan 

toisiaan. Koulussa pyritään siihen, että jokainen voi kasvaa luokassa omaksi itsekseen. 

Luokan sosiaalinen ilmapiiri pidetään hyvänä ja liikkuvana niin, että kaikille olisi tilaa 

ja oppilaat olisivat luontevasti keskenään. Eräälle opettajalle tämä oli tosi tärkeää ja hän 

teki vuosittain töitä sen eteen. Hänen luokassaan ryhmät muodostuivat vaivatta ja oppi-

laat tekivät töitä kenen tahansa kanssa. 

Jotta asioita osaisi taas kunnioittaa, pitää pystyä ensin ihmettelemään. Erään opettajan 

mielestä oli tärkeää, että ihmisellä on ihmettelyn, kunnioituksen ja hartauden laatu asi-

oiden, toisten ihmisten ja maailman suhteen. Toinen opettaja sanoi, että haluaa kasvattaa 

yleisihmisiä, joilla on käytännön taitoja ja sydän paikallaan, sekä halua ja aktiivisuutta 

elää ja toimia maailmassa.  

 



57 

 

 

 

6.2.2 Eettisen kasvatuksen toteutus 
 

Tapakasvatus on tärkeää steinerkoulussa. Koulussa oppilaat tervehditään kädestä ja lou-

naalla lausutaan ruokaruno. Opettajatkin noudattavat koulun tiukkoja käytöstapasääntö-

jä. Heidän mukaan aamuruno ei kuitenkaan liity eettiseen kasvatukseen. Opettajat näki-

vät, että hyvillä tavoilla pääsee elämässä pitkälle. Myös koulun työtapoja pidettiin hyvi-

nä. Koulun järjestyssäännöt olivat näkyvillä ja ne käydään läpi lukuvuoden alussa.  

Aineiston mukaan steinerkoulut ovat opettajakeskeisiä. Opettaja on vanhempien jälkeen 

yksi tärkeimmistä ihmisistä lapsille. Lapsi ottaa mallia aikuisesta ja opettaja antaa yh-

den mallin olla ihminen. Näin ollen opettajan puhe ja toiminta on tärkeää. Aiheesta on 

paljon kirjallisuutta steinerluokanopettajille. 

"Steinerkoulussa on tietty semmonen opettajakeskeisyys, sen sen vaaliminen kyllä, et se 

ihmisen malli, se et joku ihminen niin ku se tuo oman näkemyksensä tai..ja antaa tietyn 

vapauden sitä tulkita miten tahansa mutta antaa yhden mallin olla ihminen..niin niin se 

on tosi tärkeetä tuossa pedagogiikassa. Siitä on meillä kirjoja kauhean paljon aineessa 

ni. Et se opettajan puhe ja kaikki mitä se tekee siellä..." Opettaja 4 

Opettajan arvot saattavat näkyä luokkahengessä. Eräs opettaja totesi, että arvojen siir-

tämistä tapahtuu väistämättä. Hänen mukaan oli mahdollista, että opettaja voi aiheuttaa 

myös jotain päinvastaista. Murrosikäiset saattavat haluta toimia opettajan arvoja vas-

taan, mutta yhtyvät lopuksi ihan samoihin näkemyksiin. 

Steinerluokanopettajien mukaan lapselle on tärkeää, että aikuinen on moraalinen ja pyr-

kii itsekasvatukseen. Aikuinen ihminen kasvaa elämänvalintojen kautta. Hän tutkii, ky-

selee ja kyseenalaistaa koko ajan sekä työstää itselleen hankalia asioita. Tällöin ei etsitä 

syytä itsen ulkopuolelta vaan mietitään, mitä asioille voisi tehdä. Asioiden katsominen 

syvemmästä näkökulmasta voi olla opettajalle myös voimavara. Eräs opettaja totesi, että 

omilta vanhemmilta siirtyneitä ei-toivottuja piirteitä joutuu itsessään työstämään. 
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Steinerluokan opettajat kasvattivat itseään esimerkiksi omien lasten ja oppilaiden kaut-

ta, meditoimalla, mietiskelemällä, kirjoittamalla,  harrastamalla taidetta, kulttuuria, kir-

jallisuutta ja musiikkia sekä tekemällä Rudolf Steinerin ajatteluharjoituksia. Eräs opetta-

ja tiivisti kaiken ja sanoi kasvattavansa itseään elämällä elämää. 

 

Steinerluokanopettajilla on myös joka viikko opettajan kokous, jossa on pedagoginen, 

taiteellinen - ja käytännöllinen osuus. Sen rakenne vaihtelee vuosittain. Opettajan koko-

uksessa käydään ryhmissä teoksia keskustellen läpi. Ne voivat olla kasvatuksellisia, 

pedagogisia tai hengentieteellisiä. Kollegio kestää 2,5 tuntia. Erään opettajan mukaan 

ihmisopillinen työskentely tekee parempia kasvattajia.  

 

Lapsen kehitykseen nähtiin vaikuttavan sekä ulkoinen että henkinen ympäristö. Ulkoi-

nen ympäristö vaikuttaa lapsen sisimpään asti. Hyvässä ympäristössä lapsen moraali 

kehittyy itsestään oikeaan suuntaan. Ihmisellä moraalista kehittymistä tapahtuu pienestä 

lapsesta saakka. Moraalista kehitystä ei kuitenkaan välttämättä tapahdu, jos  lapsen ym-

pärillä on pahoja ihmisiä ja hän näkee pelkää pahuutta ja epämoraalisuutta. 

"...lapsi ottaa mallia aikuisesta.  Se on mun ajatus ja se on mun kokemus. Ja jos aikui-

nen on itse moraalinen ja pyrkii, pyrkii ainakin jotenkin siihen itsekasvatukseen, niin se 

on lapselle tosi tärkeetä. Tai jos lapsen ympärillä on pahoja ihmisiä ja, ja se näkee 

pelkkää niinku pahuutta ja epämoraalisuutta, niin ei se - ei välttämättä tapahdu mitään 

kehitystä"  Opettaja 1 

Opettajat kertoivat, että opetussuunnitelma perustuu Rudolf Steinerin ajatuksiin lapsen 

kehittymisestä, niin sanottuihin seitsenvuotiskausiin. Näiden seitsenvuotiskausien kautta 

katsotaan lasta. Opetussuunnitelma painottuu siis eri lailla ikäkausien mukaan. Siitä 

löytyy paljon ajankohtaista kullekin ikäkaudelle. Lapset innostuvat tietyistä asioista 

tietyssä kehitysvaiheessa.  

Steinerluokanopettajien mukaan ihan pikkulapsen maailma on hyvä, tapahtui sitten mitä 

vaan. Alaluokilla kasvatetaan tahtoa. Tahdon kasvatuksessa oppilaat tulevat fyysisyy-

teensä, missä heidän kuuluu olla. Tahdonkasvatusta ovat koulussa esimerkiksi liikunnal-
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liset leikit, eurytmia ja aamutoimet. Tahdon kasvatuksessa asiat tehdään loppuun. Tämä 

on nykyaikana haasteellista, koska lasten tietoisuus on muualla. 

"Siellä alaluokilla tahtoa täytyy kasvattaa. Tahto tarkoittaa sitä, että oppilaat tulevat 

tekemisessään fyysisyyteensä, missä niiden kuuluu olla. Se on nykyaikana yhä haasteel-

lisempaa ja haasteellisempaa sen takia, kun lapset ovat itse asiassa annetuissa kuvissa 

kiinni, koska televisio, ja pelaavat ehkä pienenä vaikka tietokonepelejä. Jos lapset ovat 

melussa, ja heitä kuljetetaan paljon autoilla edestakaisin, on heillä vaikeuksia tulla it-

seensä nykyhetkessä ja keskittyä. Silloin heidän omat sisäiset mielikuvat vaikkapa tari-

naa kuunneltaessa eivät pääse toimimaan, jos heidän tietoisuutensa ovat esimerkiksi 

jossakin tietokonepelissä. Ne ovat todella voimakkaita kuvia, jotka vaikuttavat ihan lap-

sen liikkeisiin ja käytökseen asti, mutta ei synny sisäistä elävyyttä, koska kuvat eivät ole 

itse tuotettuja”  Opettaja 2 

Aineiston mukaan lapsen tullessa kouluun, hänen tunnepuoli vapautuu ja myös sitä kas-

vatetaan. Alaluokilla opettaja onkin ennen kaikkea kasvattaja ja luotettava aikuinen. 

Alaluokilla opetus ei ole vielä materiaa selittävää, silloin kerrotaan paljon moraalitari-

noita.  

Steinerluokanopettajat näkevät, että  steinerkoulun opetussuunnitelma on suunniteltu 

myös rubikon vaiheeseen eli yhdeksänvuoden taiteeseen. Yhdeksänvuoden taiteessa 

kasvatus painottuu kauneuden ja totuuden etsimiseen. Tällöin ulkomaailma tulee lapsel-

le todellisemmaksi. Oppilas voi ottaa etäisyyttä opettajaan ja ihmetellä, kuka tämä hen-

kilö on.  Hän voi kokea olevansa yksin maailmassa. Kaikki oppilaat eivät ole kuiten-

kaan näkyvästi yhdeksän vuoden taiteessa. Aineistosta löytyi kuitenkin ristiriitaisuutta. 

Erään opettajan mielestä yhdeksän vuoden taite ei erityisemmin liity eettisyyteen. Toi-

nen opettaja ei osannut sanoa. 

Toisaalta nähtiin, että opettajien on hyvä olla tietoisia yhdeksänvuoden taitteesta. Opet-

tajan pitää seurata, mitä lapsista tulee. Tässä taitteessa lapsilla on heilahtelua moraalissa 

ja opettajan pitää tarkkailla oppilaita rehellisyydessä. Lapsi tavallaan saatetaan vaiheen 

yli. Oppilaiden kanssa käydään "mitä jos itsellesi kävisi näin"- keskusteluja.  

"...se opetussuunnitelma on aika hyvin suunniteltu myös niinku siihen kohtaan. Mut kyl 

se on niinku semmonen vaihe, missä opettajan varmaan on hyvä olla aika hereisenä, et, 
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et, et tavallaan mitä niistä lapsista tulee, kun siihen liittyy monenlaisia asioita siihen 

yhdeksän vuoden taitteeseen. Et tota monethan sanoo, et se on niinku yks semmonen, 

semmonen kohta tavallaan niinku, missä voi tulla vähän sitä heilahtelua siinä moraalis. 

Ehkä se on niinku yks semmonen, missä pitää vähän vielä tarkemmin niinku jotenkin 

kattoa sitä, et missä mennään sen niinku, sen rehellisyyden ja sen tyyppisten asioiden 

kanssa." Opettaja 1 

Opettajat kertoivat, että maailma on totta murrosiässä ja sen jälkeen. Murrosiässä tunne-

elämä on voimakasta ja opetus tapahtuu tunteen kautta. Murrosiässä pyritään siihen, että 

ajattelu ottaisi haltuunsa ihmisen, että hän pystyisi itse ajattelemaan asioita. Oppilas 

valitsee itse arvonsa ja uusia arvopohdintoja tulee iän myötä. Oppilaat täytyy saada itse 

työstämään arvojaan. Isompien kanssa asioista voidaan puhua jo suoraan. Keskustellaan 

tasa-arvoisina maailman tapahtumista. Voidaan pohdiskella tietoisemmin vaikka hyvää 

ja pahaa sekä ihmisten toimintaa ja motiiveja. Erään opettajan mukaan kouluampumiset 

olivat aikanaan puhuttaneet ja koskettaneet murrosikäisiä pitkään.  

Steinerluokanopettajat uskoivat että, jokaisessa lapsessa on mahdollisuus. Oppilaissa 

nähtiin kuitenkin yksilöllisiä eroja. Joillekin oppilaille pitää näyttää selkeästi mikä on 

hyväksyttävää, kun toiset tietävät itsessään mikä on hyväksyttävää käytöstä. Luokasta 

löytyy siis luotettavia oppilaita, tukipilareita, joilla on korkea moraali ja oppilaita, jotka 

tarvitsevat tukea moraalin kehityksessä.  

Aineiston mukaan opettajan täytyy muuntautua oppilaiden kasvaessa ja tulla vähän toi-

sena aikuisena oppilaiden eteen. Isommat oppilaat sanovat ääneen, jos huomaavat opet-

tajan esittävän jotakin muuta mitä on. He myös huomaavat opettajan murheet. Opettajan 

pitää olla rehellisesti oma itsensä. Jos on todellinen henkilö, niin se puree isompiin op-

pilaisiin ja he kuuntelevat. Opettajan pitää olla läpikäynyt se asia, josta hän puhuu. Tä-

mä herättää mielenkiinnon murrosikäisissä ja puhuttelee heitä. Pitää olla siis suhde 

omaan itseen ja opetettavaan asiaan.  

 

Eettinen kasvatus eri oppiaineissa 
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Steinerkoulussa on sama opetussuunnitelma kuin peruskoulussa. Opettajien mukaan 

uskonnon oppisisällöt liittyvät aika paljon eettiseen kasvatukseen ja moraaliin. Opetus-

suunnitelman asioiden esille tuomista sovelletaan oman luokan mukaan.  

Tutkimassani steinerkoulussa annettiin ortodoksiopetusta, kristinyhteisön opetusta, ET:n 

eli elämänkatsomustiedon opetusta ja evankelis-luterilaista uskonnon opetusta. Evanke-

lis-luterilainen uskonnon opetus oli hallitsevaa. Kristinyhteisö on Steinerin impulssista 

syntynyt kirkkoliike. Aineiston mukaan kristinyhteisön opetuksessa ei ole opillisia ta-

voitteita, mutta kunnioitus tulee vanhasti esiin kristinyhteisön opetuksessa.  

Alaluokilla on uskonnossa moraalitarinoita luonnosta ja kunnioittamisesta sekä kol-

mannella luokalla Vanhan testamentin kertomuksia. Vanhan testamentin kertomukset 

herättävät tunteita ja ajatuksia moraalista ja oikeudesta oppilaissa. Vanhan testamentin 

ja luomiskertomuksen tarinat käydään läpi ihan tavallisilla tunneilla kaikille oppilaille. 

Koulun opetussuunnitelman mukaan ne käydään tällöin läpi historiana (2006). Uskonto 

nähtiin olennaisena osana lapsen kasvua. 

Opettajat selittivät, että uskonnon tunnilla alaluokilla opettaja kertoo ja piirtää kerto-

mastaan mallikuvan oppilaille, mutta yläluokilla oppilaat tekevät kuvan itse ja opettaja 

antaa piirustukseen vain elementtejä. Tunnelma uskonnon tunnilla on tärkeää. Opettaja 

voi varovasti kertoa jotain omia kokemuksia tai tapoja uskonnossa. Uskontoa ei tuputeta 

oppilaille.   

Vuodenajan juhlat ovat tärkeitä steinerkoulussa. Niihin osallistuvat myös  ET: n oppi-

laat. ET opetuksessa käy 4-5 oppilasta per luokka. Elämänkatsomuksen tunneilla tulee 

isoja asioita pohdittavaksi liian aikaisten lapselle. Opetus on tutkivaa, pohtivaa, vali-

koivaa jo pienilläkin lapsilla.  Pieni lapsi ei pysty juurikaan älyllisesti tutkimaan, vaan 

aistii ja ottaa sisäänsä. 

"ET:ssä tapahtuu tää tämmösen se ei oo kyllä ihan, se menee mun mielestä vähän etu-

ajassa. Et se tavallaan se aika, milloin lapsi kykenee miettimään niitä, pohtimaan ja 

punnitsemaan tuommoisia isoja asioita, on se aika, ei se kovin, mielellään antas sen 

niinku myöhemmällä iällä, et on sille ajattelulle voimaa ja tota aikaa." Opettaja 6 
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Steinerluokanopettajien mukaan taidekasvatuksella iso merkitys lapsen kehityksessä. 

Taidekasvatuksessa pyritään kauneuteen. Lapsen kauneudentaju ja kauneusaisti tarvit-

sevat myös ravintoa. Taidekasvatus nähtiin omalla lailla osana eettistä kasvatusta, koska 

kehittää ihmistä.  

Steinerkoulussa tehdään monenlaista taidetta. Työvihkojen tekeminen on taiteellista 

työtä. Kuvataiteessa työskennellään värien kanssa ja käytetään luonnonkasvivärejä. Eu-

rytmian kautta opitaan tekemään yhdessä. Käsitöissäkin on omat harkitut työt. Huilulla 

taas improvisoidaan omia melodioita. Erään opettajan mukaan musiikin kautta voi välit-

tää harmoniaa. 

"Kauneus ainakin sit, pyritään taidekasvatuksessa siinä aika paljon on, on niin ku maa-

laamista ja käsitöitäkin täytyy pitää, semmoinen musiikki on mulle tosi tärkeetä. Sitä 

kautta välittää semmoisiakin asioita, mitä ei oikein edes ehkä vähän semmoisia alita-

juisiakin asioita, tiettyä harmoniaa..." Opettaja 4 

Isompien kanssa voidaan käydä keskustelua taidekirjan kauneudesta, kuvaamistavasta ja 

kuvaan liittyvästä tarinasta.  

"...et kyllähän siinä eri taiteilijoitten kautta tulee niinku erilaisia näkemyksiä asioista. 

Et ku tosiaan mulla oli semmonen taidekirja tossa nuottitelineessä aina auki. Mä aina 

vaihdoin siihen niinku kuvan, eri taiteilijoitten jonkun kuvan ja kyllähän sekin… nekin 

herätti keskusteluja siit kauneudesta ja – kuvaamistavasta ja – ja mitä siihen kuvaan sit 

ehkä liitty, jos siihen oli joku tarina vaikka. " Opettaja 3 

Aineiston mukaan steineropettaja on esimerkki kauneudessa. Hän voi puhutella lasta 

kauneudella esimerkiksi taulutyössä. Näen, että taidekasvatukseen liittyy myös välinei-

den kunnioittaminen. Oppilaan pitää kauniisti käyttää saamiaan välineitä. 

 

Eettinen kasvatus ongelmatilanteissa 

 

Steinerluokanopettajien mukaan pedagoginen rakkaus on iso voima. Steinerkoulussa 

opettaja lähestyy oppilaita myönteisen kautta. Hän on aidosti kiinnostunut oppilaista. 
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Opettaja työskentelee paljon näkymättömien asioiden parissa. Tärkeää on, miten hän 

ajattelee oppilaistaan, miten hän jaksaa syventyä heidän asioihin. Opettaja saattaa miet-

tiä lapsia ennen ja jälkeen koulupäivän positiivisessa hengessä. Hän pohtii, miten lasten 

tie voisi kulkea hyvään suuntaan. Oppilasta luotsataan eteenpäin positiivisen kautta. 

Opettaja ajattelee ja keskustelee myönteisessä hengessä myös oppilaasta, jolla on vaike-

aa. Eräs opettaja totesi jo tämänkin auttavan. 

"Et jos on joku, esimerkiksi joku semmonen oppilas, jolla on, jolla on jotakin hanka-

luuksia, niin tota kyllä se, että opettaja pohtii niitä asioita paljon mielessään. Ja usein-

han sitten voidaan käydä niinku myös opettajakunnassa vaikka keskustelua niinku sem-

mosessa myönteisessä hengessä jostakin oppilaasta, jolla on vaikeeta. Niin tämmöset 

kaikki, niinku kyll mä oon ihan käytännössä todennu, et nää auttaa sitä oppilasta, vaik-

ka ne ei oo ihan just sellasta et nyt niinkun suunnataan sit, että tehdään näin ja näin. 

Vaan ihan se semmonen tavallaan niinku semmonen vähän  niinku  henkinen työskentely 

oikeestaan nii, niin nii mä oon kokenut, et siitä on usein aika paljon apua." Opettaja 1 

Tutkimassani steinerkoulussa ei ole pienryhmiä. Opettajien mukaan apua tarvitsevia 

autetaan siinä sivussa tai keskustellaan kahden kesken myöhemmin. On vain vähän re-

sursseja kasvattaa yksilöllisesti lasta koulupäivän aikana. Oppilaita kuitenkin havain-

noidaan tarkasti. Luokanopettaja on kiinteästi mukana kaikessa. Hän käy vieraillulla 

lapsen kodissa. Oppilashuoltoryhmissä katsotaan jokainen apua tarvitseva oppilas. Yksi-

löllistä kasvatusta tulee myös tarinoiden kautta, kun opettaja huomioi näin eri laadulli-

suuksia luokassa. 

Steinerluokanopettajat katsoivat, että ryhmä kasvattaa hyvin toimiessaan valtavasti. Yk-

silöllisyys tulee siitä, että jokainen ryhmässä saa olla oma itsensä ja kasvaa omaksi it-

sekseen. Steinerluokanopettajien mukaan on hyvä, jos ihminen on persoona. Lapsen 

erilaisuutta ei leimata. Oppilaat kuitenkin katsovat toisistaan asioita. Muut oppilaat ha-

vainnoivat äärimmäistä käytöstä ja sen seurauksia. 

Aineiston mukaan steinerkoulussa kiusaamiseen puututaan aina. Oppilaalle viestitään, 

jos hänen käytöksensä ei ole hyväksyttävää. Ensimmäiseksi estetään toiminta, sitten 

estetään kiusaaminen. Leikkitappelut ovat koulussa kiellettyjä. Koko luokkaa koskevat 

ongelmat puhutaan yhdessä ja henkilöiden väliset ongelmat erikseen heidän kanssaan. 
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Isommissa ongelmatilanteissa otetaan kotiin yhteyttä. Asiat selvitetään loppuun asti 

niin, että ne päätyisivät anteeksiantoon. Koulu oli mukana Kiva koulu -ohjelmassa. 

Opettajat kertoivat, että koulussa oli rangaistusmenetelmät käytössä, mutta ne eivät ol-

leet ensisijaisia toimintatapoja. Koulussa ei syytetä ja rangaista luokan edessä. Toimin-

nan seurauksia voidaan selvittää esimerkiksi tarinoiden kautta oppilaille. Puututaan 

myös kiusaamisen valtarakenteisiin ja siihen haluun, että toisesta tuntuu pahalle. Lii-

kunnanopettaja voi pitää oppilaille esimerkiksi sosiaalisia leikkejä. 

Steinerluokanopettajien näkivät että tarinat ovat virta, johon lapsen on helppo tulla. Ta-

rinoissa on voimaa. Opettaja kertoo tarinoita luokassa ilmeneviin ongelmiin. Tarinat 

ovat hyvä kasvatuskeino eteenkin pienille lapsille. Tarinoissa on tietty tilanne ja siihen 

ratkaisu, mutta tarina kertoo eri henkilöistä ja muusta ympäristöstä. Alaluokilla tarinat 

voivat olla esimerkiksi eläintarinoita. Oppilaat joutuvat miettimään moraalisia kysy-

myksiä tarinoita kuunnellessaan. Tarinoilla voi olla merkitystä tietylle oppilaalle tai ko-

ko luokalle tietyssä tilanteessa. Eräs opettaja koki olevansa huono kertomaan tarinoita. 

Hän pelkäsi moraalitarinan jäävän teatteriesitykseksi opettajan taholta. 

"...yhtenä kasvatuskeinona luokanopettaja-asteella ovat niin sanotut moraalitarinat, se 

on vähän vanhahtava sana. Siis jos luokassa on joku ongelma - jokaisessa luokassa on 

koko ajan joku ongelma -  opettaja kehittää tarinan, minkä kertoo oppilaille ja siinä 

tarinassa  käsitellään sitä hankalaa tilannetta, ja tarinassa on myös ulospääsy tai rat-

kaisu tilanteesta. Kerrotaan kuitenkin jostain ihan muusta tai  muista henkilöistä ja 

muusta ympäristöstä. Voivathan ne olla eläintarinoitakin, tai kasveista, riippuu siitä, 

mikä luokka-aste on kyseessä..."  

Opettaja 2 

Opettajien mukaan käytösongelmaiset lapset kuuntelevat tarkasti tarinoita. Moraalitari-

noiden kautta lapselle opetetaan jotakin. Niillä voidaan vaikuttaa esimerkiksi oppilaiden 

epätoivottaviin kokeiluihin. Tarinoilla pyritään myös liikuttamaan lapsen laadullisuuk-

sia. Opettajan pitää uskoa itsekin tarinaan ja sen vaikutukseen.  

Aineistosta ilmeni, että opettajat olivat kertoneet tarinoita mm. näpistely - ja kiusaamis-

tapauksissa. Eräs opettaja oli kertonut moraalitarinan, kun luokassa joku oppilas oli jää-
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nyt yksin.  Franciscus Assisialaisen legendat olivat auttaneet, kun oppilaat olivat roikot-

taneet sammakoita.  

"Franciscus Assisialaisen tarinoita, mitkä on erittäin hyviä koska siinä tulee myös tää 

suhde eläimeen. Se on eläinten ystävä, tiedät varmaan tämän hahmon. Ehkä Euroopas-

sa enemmän tää Franciscus myytti, Italiassa on niin niin.. Tämmönen munkki, joka oli 

semmonen kauheen köyhä ja vaatimaton. Eläimet tuli sen luo muun muassa ja ihmiset 

myös. Se saattoi suttakin puhutella että, linnut laskeutu sen olkapäille ja.. . Legendojen 

määrä, niitä on hirveesti legendoja sit mut se on myös historiallinen henkilö ollut As-

sisialainen, Franciscus, että sen kautta on selvitetty. Meillä oli jotain eläinrääkkäystä 

saatto olla tuossa alkusyksystä sammakkojen kantamista ja roikuttamista. Franciscus 

tarinat jo itsessään vaikutti niihin." Opettaja 4 

Opettajat painottivat, että moraalitarinat eivät saa olla liian osoittelevia. Tarinasta ei saa 

paistaa liikaa läpi, mitä opettaja ajaa takaa. Erään opettajan mielestä tämä on käytännös-

sä vaikeaa, sillä nykylapset ovat teräviä. Vaikka käytetään eläinhahmoja, oppilas saattaa 

huomata kenestä kerrotaan, koska tuntevat toisensa hyvin. 

Aineiston mukaan kaikki hyvät tarinat ovat helposti moraalitarinoita. Steinerkoulussa 

kertomusaineisto menee kuitenkin iän mukaan. Alaluokilla kerrotaan enemmän tarinoi-

ta. Ekaluokalla ne ovat monesti Grimmin tarinoita. Toisella luokalla kerrotaan eläintari-

noita, kansantarinoita. Erilaisia luonteita voidaan hahmottaa lapsille eläintarinoiden 

kautta. Franciscus Assisialaisen tarinoissa tulee myös ihmisen suhde eläimeen.  

Steinerluokanopettajien mukaan isommatkin oppilaat kaipaavat tarinoita. Iso osa kak-

soistunnista menee kuitenkin itse asiaan ja tarinoita kerrotaan, jos jää aikaa.  Moraalita-

rinat menevät isommillekin, mutta tarinoiden hahmot voivat olla ihmisiä. Eräs opettaja 

sanoi, että moraalitarinat voivat toimia vielä viidesluokkalaisille. Toinen otti elämänker-

toja mukaan iltatarinaksi leirille. 

Muita eettisen kasvatuksen virikkeitä 

 

Koulun vuoden teema on usein eettisen kasvatuksen alueella. Näin oli myös vuonna 

2011, mutta salaan teeman, jotta koulua ei voi tunnistaa. Vuoden teeman käsittely aloite-
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taan ryhmissä kouluyhteisön yhteisellä matkalla. Teemasta pidetään myös esitelmiä lu-

kuvuoden alussa. Se on esillä aloitusvanhempainillassa. Vuoden teemasta keskustellaan 

opettajien kesken ja luokassa. Oppilaita muistutetaan hyvistä käytöstavoista, toisten 

huomioimisesta ja arvostamisesta. Tervehtimisen tärkeyttä korostetaan. 

Vuoden teeman onnistumisen arviointi on suullista. Kevätlukukaudella katsotaan, onko 

tavoitteet toteutuneet. Eräs opettaja sanoi, että asioiden nostaminen esille on ollut hel-

pompaa vuoden teeman puitteissa. 

Tämän lisäksi koulussa järjestettiin Unisef kävely ja oltiin mukana Kiva koulu- ohjel-

massa. Aineistosta ilmeni, että koulun retket liittyvät aina käsiteltävään aihepiiriin luo-

kassa. Kun toisella luokalla on eläintarinoita, silloin vieraillaan paikoissa, joissa on 

eläimiä. Taas kolmannella luokalla on vanhoista ammateista ja silloin mennään katso-

maan kädentaitajia.  

Vierailijoita koulussa on käynyt Raide ry:n päihdevalistuksesta ja Zest-projektista. Zest 

-projektissa julkisuuden henkilöt käyvät kertomassa kouluissa omasta elämästään ja 

arvoistaan. Päihteettömästä elämästään kävi koululla kertomassa Tommi Lindgren.  

 

6.2.3. Eettisen kasvatuksen esteet steinerkoulussa 
 

Puolet opettajista oli sitä mieltä, ettei eettiselle kasvatukselle ole esteitä luokassa ja stei-

nerkoulussa. Vanhemmat eivät reagoi kielteisesti koulun arvoihin. Opettajan on kuiten-

kin vaikea työskennellä, jos oppilaan kotona on päinvastaisia arvoja. Eräs opettaja sa-

noi, että steinerkoulussa ollaan isojen haasteiden parissa. Lapset tulevat aina kotoa kou-

luun ja siellä on voinut olla millainen viikonloppu vain. 

 "Et ei se oo helppoo, että nimenomaan vaikka mä puhun tässä se ois joku onnela stei-

nerkoulu. Ei se, ei se siellä ollaan isojen haasteitten parissa ja aina ne tulee ne lapset 

sieltä kotoo ja siellä saattaa olla mitä vaan, minkänlainen viikonloppu tahansa ollaan 

voitu oltu pelkästään tietokoneen pelin ääressä ja pahimmillaan jonkun väkivaltapelin." 

Opettaja 4 
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Steinerkoulun haasteista mainittiin tietokonepelit ja televisio. Nämä vievät oppilaiden 

tietoisuuden muualle. Jos oppilaan tietoisuus on valmiissa, ulkopäin tulleissa kuvissa, 

hän ei ole tällöin itsessään. Oppilaasta näkee silmistä, jos hän on valvonut ja pelannut 

paljon viikonloppuna. Kiusaamiseen sosiaalisessa mediassa on myös vaikea puuttua, 

edes vanhempien. 

Luokan jakautuminen uskontoon ja elämänkatsomustaitoon nähtiin myös esteenä. Näin 

ollen luokan vieminen yhdessä on hankalampaa. Erään opettajan mielestä lapsi tarvitsee 

luottamuksen piirin, tuli se sitten mistä vaan. 

"On sille tietysti se että, et toi on mun mielestä heikko homma, että jakautuu siihen 

ET:hen ja uskontoon. Se on mun mielestä selkee este ja tota et niitä asioita sen luokan 

niinku  se vieminen yhdessä, ne ois kyllä älyttömän hyviä ja. Tavallaan se ois sitten van-

hempien niin ku se pelko tai trauma siitä uskon paukuttamisesta tai mikä se sitten on, 

mikä ajaa mun mielestä siihen et ei nähdä sitä, että lapsi tarvii sen luottamuksen ilma-

piirin, niinku oli se sitten kristinusko tai joku muu mihin oikeesti pienille lapsille se luot-

tamus asetetaan." Opettaja 6 

 

6.2.4 Eettisen kasvatuksen vastuunjako ja arviointi 
 

Suurin osa steinerluokanopettajista näki, ettei eettisessä kasvatuksessa ole vastuunjakoa. 

Se on kirjoittamaton asia. Toisaalta eettinen kasvatus nähtiin kokonaisvaltaisena yhteis-

pelinä. Steinerkoulu on steinerkoulun luokanopettajat. Koko koulu on tärkeä eettisessä 

kasvatuksessa. Erään opettajan mukaan luokanopettaja on vastuussa oman luokan käyt-

täytymisestä, vaikka ei olisi itse paikalla. Toinen opettaja ei taas kokenut olevansa pel-

kästään vastuussa oppilaiden eettisestä kasvatuksesta, koska ei opettanut heitä koko 

ajan. Oppilaat myös jatkoivat toisiin kouluihin. Joka tapauksessa koululla oli vastuunja-

koa liittyen roskien lajitteluun ja luonnon säästämiseen. Heillä oli myös ryhmä, joka 

vastasi kiusaamisasioista.  
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Eettisen kasvatuksen arviointia liitettiin Vuoden teeman tavoitteiden arviointiin. Opetta-

jat  kokivat, että ihmisten kohtaaminen on hyvä kohta, missä voi punnita arvoja opetta-

jan työssä.  

"...niinku musta se ihmisten kohtaaminen on yks semmonen hyvä kohta, missä voi niinku 

punnita jotenki niitä arvoja tän tyyppisessä työssä." Opettaja 1 

Oppilaiden käytös arvioidaan todistuksissa. Neljännellä luokalla on kokonaisarvio ke-

vätlausunnon yleisosassa. Oppilaat tekevät myös itsearviointia. Alaluokilla oppilaat 

saavat itselleen vain runon lukuvuoden päättyessä. Opettajien mukaan nämä runot voi-

vat liittyä löyhästi eettiseen kasvatukseen. Runot ovat joko itse keksittyjä tai valmiita. 

Pohjana runoihin käytetään kukin luokan kertomusaineistoa. Eräs opettaja koki, että 

runot ovat parempia itse keksittynä. Hän oli tehnyt runon varastelevalle lapselle hiirestä, 

joka nappasi sen mikä hyvälle tuoksui. 

"...että kyllähän nyt pitäähän olla jo käytös, semmonen on tullu, jonkun aikaa ollut.  

Pitää olla mainuttuna käytös, mut kyllähän se sit taas tulee siellä runoissa et just vaikka 

sille sille varastelevalle pojalle. Ni mä muistan mä tein sille sellasen runon mikä oli 

hiiri, joka oli hirveen utelias ja se aina nappas tietysti sen, sen tota sen mikä hyvälle 

tuoksu..." Opettaja 6 
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7. Pohdinta 
 

 

7.1 Yhteenveto 
 

Steinerkoulun arvot ja niiden toteutuminen 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata steinerluokanopettajien näkemystä eettisen kas-

vatuksen toteutumisesta steinerkoulussa sekä heidän käsityksiä steinerkoulun arvoista ja 

niiden toteutumisesta. Steinerkoulun arvoina tutkimuksessani nähtiin hyvyys, kauneus, 

totuus, vapaus ja yleisestä opetussuunnitelmasta (2004, 14) kumpuavat yhteiskuntaeetti-

set arvot: monikulttuurisuuden hyväksyminen, tasa-arvo, demokratia, ihmisoikeudet, 

luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen. Nämä arvot 

löytyvät kirjattuna koulun opetussuunnitelmasta (2006). Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteiden (2004) mukaan arvoja tuli tarkentaa perusopetuksen paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. Niiden tuli välittyä opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin sekä jo-

kapäiväiseen toimintaan. (perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004,14.) Kal-

lion (2005, 42) mukaan opetussuunnitelma on ohjeellinen, opettajan vastuulle jää kuin-

ka pitkälle ja millä tavoin hän kykenee ja haluaa omassa opetustyössään luoda todeksi 

opetussuunnitelman arvoja. 

 

Tutkimukseni mukaan steinerluokanopettajien näkökulmasta steinerkoulun arvot toteu-

tuivat opetussuunnitelman läpäistessä opetuksen. Ne välittyvät siis osana koulun opetus-

ta ja kasvatusta, liittyvät näin kokonaisvaltaisesti tutkimani koulun koulutyöhön. Hy-

vyys, kauneus ja totuus arvoina liittyvät seitsenvuotiskausiin ja vapaus Steinerin vapau-

den filosofiaan. Tutkimuksestani nousi myös esille kunnioituksen merkitys steinerkou-

lun arvona. Koulussa kunnioitettiin elämää, ihmisiä ja luontoa, mutta myös välineitä ja 

työtä. 

Hyvyyden, kauneuden ja totuuden arvot liittyvät toisiinsa seitsenvuotiskausien kautta. 

Aineistoni ja teoriani mukaan hyvyys liittyy arvona ensimmäiseen seitsenvuotiskauteen, 
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jolloin lapsi kokee maailman hyvänä. Seitsenvuotiskausien kautta katsottuna hyvyys, 

kauneus ja totuus ovat kokemuksellisia arvoja.  Toisaalta hyvyys arvona liittyy steiner-

koulussa myös opettajan rooliin, sillä opettaja pyrkii olemaan hyvä ihminen, jota lapsi 

voi kunnioittaa. Oppitunneilla kerrotuissa tarinoissa hyvyys taas voidaan nähdä siinä, 

että hyvä voittaa pahan. 

Steinerluokanopettajien mukaan hyvyys toteutuu kohtaamisissa steinerkoulussa. Kou-

lussa pyritään hyviin käytöstapoihin, rohkaisemaan oppilaita ja yleiseen positiivisuuteen 

kohtaamisissa. Tällaista kohtaamista opettajat pitivät myös kauniina. Aineistosta jäi 

vaikutelma, että opettajan olivat sisäistäneet hyvekasvatuksen idean, jossa keskitytään 

oppilaan myönteisiin puoliin. Steinerkasvatusliiton (2016) mukaan tavoitteena steiner-

koulussa on auttaa jokaista oppilasta löytämään omat ainutkertaiset vahvuutensa ja ky-

kynsä sekä tuomaan ne esiin yhteisössä.  

Dahlinin tutkimuksen (2007) mukaan steinerkoulujen oppilaat luottivat enemmän ihmi-

sen sisäiseen hyvyyteen verrattuna kunnallisten koulujen oppilaisiin. Dahlinin tutkimus-

aineisto kerättiin kyselylomakkeilla. Lomakkeeseen vastasi 325 oppilasta vuosiluokilta 

9. ja 12. yhdestätoista eri ruotsalaisesta steinerkoulusta. Kyselylomakkeessa esitettiin 

muun muassa ongelmia, jotka liittyivät biotekniikkaan ja vihamielisyyteen maahan-

muuttajia vastaan. (Dahlin 2007, 24 - 27.)  

Aineistoni mukaan kauneus arvona liittyy toiseen seitsenvuotiskauteen, jolloin lapsi on 

kouluikäinen. Tutkimuksessani kauneus arvona toteutuu ympäristössä. Steinerluokan-

opettajien mukaan steinerpedagogiikkaan liittyy ajatus, että ulkoiset asiat vaikuttavat 

lapsen sisimpään saakka. Steinerin (2004) vahvistaa, että fyysinen ympäristö ymmärre-

tään steinerpedagogiikassa laajassa merkityksessä. Siihen kuuluu sekä aineellinen ym-

päristö, että lapsen ympärillään havaitsemat tapahtumat ja teot olivat ne sitten eettisiä tai 

epäeettisiä, mielekkäitä tai mielettömiä. (Steiner  2004, 13 - 14.) Esimerkiksi opettajan 

huono, koleerinen käytös, joka pelottaa lasta, menee lapsen sieluun ja vaikuttaa aina 

fyysisyyteen asti (Steiner 1997, 9).  

Kauneus arvona otetaan huomioon steinerkoulujen ympäristössä arkkitehtuurista luok-

kahuoneiden sisustamiseen. Kauneus steinerkoulussa nähdään siis myös objektien es-

teettisinä ominaisuuksina. Uhrmacherin tutkimus (1993) antaa esimerkin esteettisistä 
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edellytyksistä steinerkoulussa. Hänen tutkimuksen mukaan esteettiset edellytykset viit-

taavat kolmeen näkökulmaan kasvatuksellisessa prosessissa steinerkoulussa. Ensimmäi-

seksi, luokkahuoneen järjestämisellä opettajat tarjoavat inspiroivan ympäristön. Luok-

kahuoneissa sisustamisessa käytetään luonnonmateriaalia ja seinät kuultomaalataan tie-

tyin värein lasten iän mukaan. Toiseksi näkökulmaksi Uhrmacher lisää ne aktiviteetit ja 

tapahtumat, joissa oppilaat luovat materiaalista käsin esteettistä esimerkiksi työvihkoista 

kauniita. Lopuksi kolmanneksi näkökulmaksi lukeutuvat ne aktiviteetit, joista oppilailla 

on mahdollisuus nauttia eri aistein esimerkiksi leikit. (Uhrmacher 1993, 101-103.)  

 

Easton (1997) lisää, että steinerkasvattajat siis tunnistavat kauneuden tärkeyden ihmisen 

kasvulle ja terveydelle. He uskovat että kauneus luokkahuoneessa ja luonnossa ravitse-

vat lapsen sisintä ja mahdollistavat lapsen kokemuksen kiitollisuudesta, harmoniasta, 

hyvinvoinnista ja kunnioittamisesta. (Easton 1997, 90.) Uhrmacher (1993, 101) huo-

mauttaa, ettei Steiner välittänyt tarkkoja ohjeita koskien luokkahuoneiden esteettistä 

laatua.  

 

Tutkimuksessani opettaja on esimerkki, joka puhuttelee lasta kauneudella taiteiden kaut-

ta. Winston (2010) kuitenkin huomauttaa: mistä ja miten löydämme kauneutta vaihtelee 

ihmisistä ja kulttuureita toiseen. Kauneuden objektin täytyy liittyä oppilaiden elämään. 

Näin ollen opettajan täytyy tuntea oppilaansa ja heidän kiinnostuksensa kohteet. Kaune-

utta ei tule erottaa muista arvoista. (Winston 2010, 50-85.) Koulussa tehtävät asiat ovat 

lähellä lasta, mutta ihminen saa kauneuden elämyksiä eri asioista. Yksi oppilas voi ihail-

la opettajan piirustustaitoja, toinen hänen veistoaan riippuen oppilaan omista kiinnos-

tuksen kohteista. Opettaja voi ottaa huomioon tämän lapsen subjektiivisen mielipiteen 

kauneudesta puhutellessaan lasta kauneudella taiteiden kautta. 

 

Tutkimukseni mukaan koulun taidekasvatuksessa pyritään kauneuteen. Steinerin (2004) 

tähdentää, että kauneuteen syventyminen on kehittyvälle tunnemaailmalle tärkeätä. 

Kauneustajua pitää kehittää ja taiteellista aistia herättää. Rakkaus maailmaan, elämänilo 

ja työnhalu kasvavat taiteen ja kauneuden tajusta. Myös ihmisen suhde toiseen kehittyy 

ja kaunistuu sen vaikutuksesta. Eettinen tunne, joka kouluikäisenä muodostuu elämästä 

saatujen kuvien ja esikuvallisten ihmisten vaikutuksesta lujittuu, kun hyvä tajutaan kau-
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niina ja paha rumana kauneusaistin avulla. (Steiner 2004, 25.) Kauneudentaju on siis 

ihmisen olemukseen liittyvä ominaisuus (Paalasmaa 2014, 46; Steinerkoulun opetus-

suunnitelman runko 2016,  23). Taiteiden avulla voidaan syventää elämänkatsomusta ja 

oppia herkkyyttä, jota taitava havainnointi moraalin alueella vaatii (Elo 1993, 90-91).  

Tutkimuksessani kauneus arvona oli myös yhteydessä välineiden kunnioittamiseen, sillä 

steinerluokanopettajat vaativat että välineitä pitää käyttää kauniisti. Schmitt-Stegmann 

(1997, 10) huomauttaa, että usein ei muisteta taiteiden opettavan myös kuria ja kontrol-

lia, koska jokaisessa taidemuodossa on omat välineensä ja sääntönsä, joita täytyy nou-

dattaa.  

Gerwin ja Mitchell pitkäaikaistutkimus (2008) mukaan steinerkoulusta valmistuneista 

oppilaista 55,9% arvosti totuutta ja 41,7%  eettisiä arvoja tärkeimpinä elämäntaitoina. 

Tärkeimpänä elämäntaitona he pitivät kommunikaatiota. Heillä oli myös korkealle ke-

hittynyt estetiikan taju. (Gerwin & Mitchell 2008, 10-16.) Näen tutkimuksen tuloksien 

puhuvan steinerkoulujen eettisen kasvatuksen puolesta. 

Tutkimuksessani totuus arvona liittyy kolmanteen seitsenvuotiskauteen, jolloin lapsi on 

murrosiässä. Toisaalta aineistoni esimerkit ilmensivät kasvatuksen rehellisyyden, luotet-

tavuuden ja oikeudenmukaisuuden ihanteita arkipäivän kohtaamisissa. Steinerluokan 

opettajien mukaan oppilaat kaipaavat myös totuutta kouluaineiden kautta ja murrosiässä 

opetuksessa lähdetään tieteisiin. Lisäksi nähtiin, että satujen olemassa totuus. Pihlström 

(2005, 89) vahvistaa, että tutustumalla satujen maailmaan lapset oppivat ratkaisevan 

tärkeitä totuuksia ihmisenä olemisesta. Tutkimukseni valossa tulkitsen opettajien näkö-

kulmasta, että hyvyys, kauneus ja totuus liittyvät oppilaan arkeen steinerkoulussa monin 

tavoin. 

Steinerluokanopettajien mukaan vapaus arvona on eettisyyden valitsemista vapaasta 

tahdosta. Heidän mukaan vapaus on samalla koko steinerkoululiikkeen päämäärä. Tässä 

näkyy taustalla Steinerin vapauden filosofia. Toisaalta aineistostani nousi esille myös, 

että oppilaiden tulisi ajatella itsenäisesti ja ottaa vastuuta valinnoistaan. Tällöin vapaus 

sisältää vapauden ja vastuun välisen jännitteen. Vapaus tuo vastuun valinnoista. Vapau-

teen pyritään steinerkoulussa kuvaopetuksella. Skinnari (1988c, 19) vahvistaa, ihmisen 

vapauteen pyritään steinerpedagogiikassa taiteellisen kasvatuksen kautta. 
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Tiellä vapauteen nähtiin hyväksi erilaiset kokemukset ja näkökulmat. Käytännön koulu-

työssä oppilaalla oli vapautta taiteellisen työn kautta. Myös opettaja oli vapaa opetuk-

sessaan, mutta hänen täytyi olla myös vapaaksi jättävä. Näen, että tämä oppilaiden hen-

kisen vapauden vaatimus ehkäisee opetuksen indoktrinoivaa vaikutusta steinerkoulussa. 

Gerwin ja Mitchell pitkäaikaistutkimuksessa (2008) entiset oppilaat arvioivat, mihin 

elämän alueisiin steinerkasvatuksella oli vaikutusta ja merkitystä. Tällöin entiset oppi-

laat arvioivat, että steinerkasvatuksella oli vähiten vaikutusta ja merkitystä heidän kiin-

nostukseen antroposofiasta. Itse asiassa neljännes vastaajista ei tiennyt, mitä antro-

posofia on koska sitä ei opetettu koulussa. Samoin he arvioivat, että steinerkasvatuksella 

oli vähiten vaikutusta ja merkitystä  myös heidän poliittiseen, henkiseen ja uskonnolli-

seen orientaatioon (Gerwin & Mitchell 2008, 10-21). Tutkimus tukee ajatusta, että stei-

nerkoulut eivät sido oppilaiden ajattelua mihinkään. Gerwinin ja Mitchellin (2008, 22) 

mukaan tutkimusta kuitenkin kavensi se, että mukana oli vain niitä entisiä steinerkoulu-

jen oppilaita, jotka olivat pysyneet yhteydessä entiseen kouluunsa. 

Taas Ogletreen kansainvälisessä tutkimuksessa (1998) suomalaisista vastaajista 100%  

oli sitä mieltä, että steinerpedagogiikka kehittää itsenäisesti ajattelevia yksilöitä. Kun 

taas kysyttiin vaikuttaako steinerkasvatus hienovaraisesti oppilaisiin niin, että he ovat 

avoimia henkiselle kasvatukselle ja antroposofialle, vastaajista  25% vastasi myöntäväs-

ti ja 62% vastasi kieltävästi. Kuitenkin 100% vastaajista oli sitä mieltä, ettei antro-

posofia opetettu steinerkoulussa. Ogletreen tutkimukseen osallistui 520 steinerkoulua 31 

maasta. Ogletreen koko tutkimuksen vastausprosentti kyselyyn oli 45%. (Ogletree 1998, 

0-97.)  

 

Aineistosta nousi esiin vapauden arvon liittyminen kunnioituksen arvoon siten, että ih-

misen pitää pystyä ensin kunnioittamaan tullakseen vapaaksi. Mielenkiintoista tutki-

muksessani on kunnioituksen esille nouseminen aineistosta, koska sitä en kysynyt. Stei-

nerluokanopettajien mukaan kunnioitus steinerkoulussa oli ihmisten-, luonnon -ja väli-

neiden sekä työn kunnioittamista. Kunnioitus tulee esille myös steinerkoulujen opetus-

suunnitelman rungossa 2016. Se vahvistaa koulun tehtävän, ihmisyyteen kasvun, olevan 

ennen kaikkea kykyä kunnioittaa toisia ihmisiä, luotoa ja itseä (steinerkoulun opetus-

suunnitelman runko 2016, 23). Steinerkoulujen kansainvälinen opetussuunnitelma 
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(2000, 34) kertoo opettajan pyrkimyksistä herättää kunnioituksen ja ihmetyksen tunteita 

toisten ihmisten ja luonnonilmiöiden suhteen. Myös hengentieteen mukaan ihminen 

pyrkii kasvamaan hartauden, kunnioituksen ja pyhyyden kokemiseen (Skinnari 1988b, 

104). Aineistostani kyky kunnioittaa itseä ei kuitenkaan noussut esille.   

Monet opetussuunnitelman perusteista (2004) kumpuavat yhteiskuntaeettiset arvot nä-

kyivät kunnioituksen luokassa. Steinerluokanopettajien mukaan isommille oppilaille 

pystyttiin puhumaan yhteiskuntaeettisistä arvoista ja niitä ilmeni myös eri oppiaineiden 

opetuksessa kuten historiassa. Pienemmät oppilaat pystyivät ymmärtämään tasa-arvo 

ideaa, jos sitä kuvailtiin konkreettisesti. Nämä arvot nähtiin myös opettajan itse työstet-

tävinä asioina. 

Aineistoni mukaan oppiakseen kunnioittamaan, asioita pitää ensin ihmetellä. Koulussa 

ihmetellään tyypillisesti monenlaisia asioita. Lapsi voi ihmetellä vaikka metsän muura-

haista. Kun opettaja kertoo ahkerista muurahaisista, syntyy kenties kunnioitusta luontoa 

kohtaa. Murrosikäiset taas opiskelevat luonnontieteitä. He tekevät kokeita, ihmettelevät 

mitä niissä tapahtuu.  He saattavat itse oivaltaa, kuinka monimutkaisista rakenteista on 

kysymys. Paljon on varmasti kiinni siitä, miten asiat esitetään ja montako kertaa.  

 

Nordlund (2013) kirjoittaa, että steineropettajat omistavat aikaa oppilaiden ihmetellä ja 

sitten löytää. Hänen tutkimuksessa, jonka aineisto kerättiin useilla haastatteluilla viidel-

tätoista steinerkoulusta valmistuneelta oppilaalta, haastateltavat puhuivat koko ajan, 

kuinka he oppivat uteliaiksi koulussa ja huomasivat itsessään yhä kykynsä ihmetellä. 

Nordlundin mukaan ihmettelyä voitaisiin helposti lisätä muihinkin luokkahuoneisiin. 

Hän antaa esimerkin taulusta, johon oppilaat kirjoittavat erilaisia ihmettelyn aiheita. 

Sitten luokka yhteisönä yrittää löytää vastauksia esitettyihin kysymyksiin.  Tästä on 

olemassa myös digitaalinen versio nimeltä Wallwisher. (Nordlund 2013, 15-16.) 

 

Steinerluokanopettajien näkökulmasta ihmisten kunnioittaminen näkyy koulussa toisten 

persoonallisuuden kunnioittamisena ja pyrkimyksenä luoda kunnioittava, hyvä ilmapiiri. 

Opettaja toiminta oli tässäkin oppilaille esimerkkinä. Steinerin (2004) mukaan on tärke-

ää, että lapsella on kasvattajina persoonallisuuksia, joiden näkeminen ja kokeminen vai-

kuttavat herättävästi hänen moraalisiin ja älyllisiin voimiinsa. Tarvitaan kuitenkin myös 
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henkisiä esikuvia. Niitä ovat esimerkiksi historian suuret ihmiset. (Steiner 2004, 17 - 

18.)  

Haastateltavat näkivät, että on kasvatuksellisesti tärkeää kunnioittaa auktoriteetteja. 

Opettajan auktoriteetti nähtiin eri asiana kuin kuri, sillä oppilaita pidettiin yhteistyöha-

luisina. Saadakseen oppilaiden kunnioituksen, opettajan tuli olla oma itsensä. Pyrkimys 

tasavertaisuuteen opettaja-oppilas suhteessa näkyi aineistossa taas siinä, että myös opet-

taja kunnioittaa lasta.  Aineistoni perusteella voisin nähdä koulun auktoriteetin muodon 

Puolimatkan (2010) ohjaavan auktoriteetin yhteisymmärryksen perustuvaksi muodoksi, 

mutta näen toki opettajan olevan myös tiedollinen auktoriteetti. Voisi myös ajatella, että 

steinerkoulussa opettajat oppivat tuntemaan oppilaansa hyvin ja saavat heidän kunnioi-

tuksensa, koska pysyvät saman luokan kanssa niin pitkään. Toisaalta steinerpedagogii-

kassa opettajan näkeminen auktoriteettina vaikuttaa olevan luonnollista lapselle aina 

yhdeksänvuoden taitteeseen asti.  

 

Elina Harjusen väitöskirjan (2002) tutkimushenkilöt esittävät ihmisyyden erityisen tär-

keäksi tekijäksi pedagogisessa tilanteessa.  Opettajan pedagoginen auktoriteetti rakentuu 

heidän käsityksiensä mukaan opettajan toiminnan ja oppilaan sekä opettajan kontaktin 

kautta. Harjusen tutkimuksella oli tärkeä viesti: eettiseen opettajuuteen voi kasvaa. 

Vanhin tutkituista opettajista piti auktoriteettia kuitenkin osittain ominaisuutena. Harju-

sen tutkimuksessa syvähaastateltiin neljää äidinkielen - ja kirjallisuuden opettajaa, vide-

oitiin tunteja ja havainnointiin luokkaa. Mukana oli myös koulun muuta henkilökuntaa. 

(Harjunen 2002, 9-465.)  

Aineistosta nousi termi pedagoginen rakkaus liittyen lapsen yksilölliseen kasvatukseen 

steinerkoulussa. Pedagoginen rakkaus näkyi aineistossa opettajan rakkautena oppilai-

taan kohtaan.  Skinnarin (2004a) mukaan käsitteeseen pedagogisen rakkaus sisältyy 

syvä kunnioitus. Keskeistä pedagogisen rakkauden näkökulmasta on toisen ja oman 

itsensä kohtaaminen ei-esineellistävällä tavalla. (Skinnari 2004a, 276.) Pedagoginen 

rakkaus ilmenee toisen ja oman persoonassa ilmenevää henkistä ainutlaatuisuutta rakas-

tavana ja kunnioittavana  toimintana ja läsnäolona (Skinnari 2004b, 158). Vuosikymme-

niä pedagoginen rakkaus on ajateltu olevan ydintekijä määriteltäessä hyvää opettajuutta. 

Se tarkoittaa luottamusta opiskelijan oppimiseen, heidän mahdollisuuksiin ja lahjoihin.  
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(Määttä & Uusiautti 2012, 24-25.) 

 

Määtän ja Uusiautin mukaan (2012) pedagoginen auktoriteetti ja pedagoginen rakkaus 

muodostavat keskeisen osan opettajuutta. He esittivät neliosaisen mallin oppimisympä-

ristön pedagogisesta rakkaudesta ja pedagogisesta auktoriteetista.  Mallin mukaan peda-

goginen rakkaus ja auktoriteetti pohjautuessaan opettajan asiantuntijuuden kunnioituk-

seen luo parhaimmillaan oppimisympäristön, joka on kannustava ja lämmin. Oppilas ja 

opettaja kunnioittavat toisiaan, mikä edistää empatiaa. Oppilaat kunnioittavat opettajan 

asiantuntijuutta ja pitävät opettajaa turvallisena tukipilarina, kun taas opettaja uskoo ja 

luottaa oppilaan kykyihin, kunnioittaa hänen yksilöllisyyttään, auttaa häntä löytämään 

vahvuutensa ja tasapainon kehityksessään. (Määttä & Uusiautti 2012, 22-29.) Näen 

steinerluokanopettajien puheissa viittauksia juuri tällaiseen oppimisympäristöön. Mää-

tän ja Uusiautin mukaan (2012) kyseessä on ideaali malli, joka ei selitä kaikkia opetta-

juuden puolia. Luokanopettaja voi toimia erilailla opettaessaan eri aineita erilaisille 

ryhmille. Huomattavaa myös on, että erilaiset oppijat voivat hyötyä auktoriteetin ja rak-

kauden erilaisista tasoista. (Määttä & Uusinautti 2012, 30-32.)  

 

Luonnon kunnioittaminen koulussa ilmeni alaluokkien metsäretkissä ja siellä käyttäy-

tymisessä, puutarhan hoidossa, luonnon havainnoimisessa, kouluaineiden sisällöissä ja 

kerrotuissa tarinoissa, joissa tulee suhde eläimeen. Koulun rooli oli toimia esimerkkinä. 

Koulussa syödään luomuruokaa, käytetään kasvivärejä, lajitellaan, opetetaan valveutu-

neisuutta ja aktiivisuutta. Näen, että luonnon kunnioittaminen liittyy välineiden kunni-

oittamiseen siten, että steinerkoulujen välineet ovat usein luonnonmateriaalista. Väli-

neiden kunnioittamista tuotiin esiin kertomalla, mistä välineet ovat tulleet ja kädentöi-

den kautta. Tekemällä itse oppilaat oppivat kunnioittamaan omaa työtä ja kädentöitä.  

 

Eettisen kasvatuksen toteutuminen steinerluokanopettajien mukaan 

 

Tutkimukseni perusteella tulkitsen, että tutkitun koulun eettinen kasvatus on sivistystä, 

joka levittäytyy steinerkoulun käytäntöihin, kasvatukseen ja opetukseen. Se on jokapäi-

väistä.  Arvot ohjaavat eettistä kasvatusta. Opettajat toteuttivat eettistä kasvatusta pei-
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laamalla lasta suhteessa seitsenvuotiskausiin, tapakasvatuksen keinoin, opettajan roolin 

kautta, eri oppiaineiden kautta, taidekasvatuksella, moraalitarinoilla ja muilla virikkeil-

lä.  

Huomioitavaa on, että steinerkouluissa oppilas on osa vahvaa kouluyhteisöä. Elämä 

yhteisössä opettaa toisten huomioimista. Opettajien mukaan ihminen tarvitsee yhteisöä. 

He näkivät steinerkoulun myös yhteisöllisyyden edelläkävijänä. Oman koulun yhteisöl-

lisyyttä vertailtiin suhteessa kuultuun peruskoulun käytännöistä. Opettajien kommen-

teissa koulun yhteisöllisyydestä kertoivat: opettajan vierailut oppilaiden kotona, yhteiset 

juhlat ja tapahtumat, kollegiot, vastuunjako, vuoden teema ja yhteinen matka. Tulokset 

olivat ristiriitaisia koulun monikulttuurisuuden suhteen. Aineistosta jäi vaikutelma, että 

steinerluokan opettajat tuntuivat katsovan monikulttuurisuutta olevan koulussa, jos sitä 

oli ollut heidän luokallaan. Joka tapauksessa monikulttuurisuutta tuli esille opetuksessa.  

Eija Syrjäläisen (1990) tutki oppilaiden ja opettajien roolikäyttäytymistä luokkahuo-

neyhteisössä sekä peruskoulun että steinerkoulun 4. vuosiluokalla. Kyseessä oli etnogra-

finen tapaustutkimus, johon osallistui kaksi pääkaupunkiseudun ala-asteen luokkaa, 

toinen steinerkoulusta, toinen  peruskoulusta. Tutkimus suoritettiin 1986-1987 ja aineis-

to kerättiin osallistuvalla observoinnilla, haastatteluin ja keskusteluin. Tutkimuksessa 

steinerkoulun yhteisöä kuvattiin rakentuneemmaksi kuin peruskoulun luokkayhteisöä. 

Osoituksena yhteisöllisyyden muodostumisesta voidaan pitää oppilaiden erityisominai-

suuksien arvostamista ja erilaisuuden esiintymistä. Tutkitussa steinerkoulussa oppilaat 

ottivat vastuuta yhteisön jäsenten viihtyvyydestä esimerkkinä joukkokuri, hyvityskäyt-

täytyminen ja auttaminen. Kuitenkin molemmissa koulumuodoissa havaittiin systemaat-

tista koulukiusaamista. (Syrjäläinen 1990, 59-243.) 

Koulun eettisen kasvatuksen tavoitteet heijastavat koulun arvoja kuten vapautta ja kun-

nioitusta. Vastauksista ilmenee myös tapakasvatuksen ja opettajan roolin merkitys. Kiu-

saamisen ehkäisy oli opettajille tärkeää. Eettisen kasvatuksen tavoitteita opettajat toivat 

esille enemmän yksilön näkökulmasta eikä yhteiskunnan näkökulmasta.  

Steinerluokanopettajien mukaan opettaja on esikuva ja antaa yhden mallin olla ihminen. 

Näin ollen opettajan itsekasvatus oli tärkeää. Steinerluokanopettajien mukaan itsekasva-

tus on kasvamista elämänvalintojen kautta, kyseenalaistamista, tutkimista ja itselle han-

kalien asioiden työstämistä. Se nähtiin myös voimavarana. Armon kutsui (1997b, 18) 
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opettajien itsekasvatusta sisäiseksi työksi. Steinerin (1997) mukaan opetus pitää suunni-

tella siten, että luonnollinen tarve saada mielihyvää hyvyydestä voi kehittyä, kuten 

myös mielipahaa pahuudesta. Näin lapsi kokee maailmaa opettajansa kautta – maailman 

kauneudessa ja rumuudessa, hyvyydessä ja pahuudessa sekä totuudessa ja valheessa. 

(Steiner 1997, 71.) 

Eettistä kasvatusta tulee monien eri oppiaineiden kautta. Aineistossa mainittiin eettisen 

kasvatuksen toteutuvan ainakin historian, uskonnon, elämänkatsomustaidon ja eläinopin 

kautta. Steinerluokanopettajien mukaan uskonnossa Vanhan testamentin kertomukset 

herättävät ajatuksia ja tunteita oikeudesta ja moraalista oppilaissa. Sen sijaan elämäkat-

somustaidossa nähtiin tulevan liian aikaisten pohdittavaksi isoja asioita lapsille.  

Taidekasvatuksen suhteen täytyy muistaa, että koko steinerkoulun opetus pyritään elä-

vöittämään. Opetukseen ei vain lisätä taiteita. Steinerkoulun opetussuunnitelman runko 

(2016, 70) vahvistaa, ettei kysymys ole vain erillisistä taideaineista, vaan koko opetuk-

sen taiteellistamisesta. Näen, että mielikuvien rikastamisen kautta taidekasvatus liittyy 

eettiseen kasvatukseen. Taidekasvatuksen kautta oppilas voi myös käsitellä tunteitaan. 

Silloin taidekasvatus on tunnekasvatusta. 

Koulujen ei pitäisi vain altistaa oppilaita universaaleille arvoille, vaan ennen kaikkea 

ymmärtämään, sisäistämään ja toimimaan sellaisten arvojen puolesta (Lincona 1991, 

38). Maailma muuttuu tekojen myötä. Steinerkoulussa eettisessä kasvatuksessa on tun-

nekasvatuksen lisäksi tärkeää myös tahdon kasvatus. Opettajien mukaan tahdonkasva-

tuksella pyritään siihen, että oppilaat tulevat fyysisyyteensä.  Koulussa tahtoa vahviste-

taan esimerkiksi liikunnallisten leikkien kautta. 

 

Armon piti artikkelissaan (1997b) tärkeänä opettajan mielenkiintoa lasta kohtaan mo-

raalikasvatuksessa. Tätä mielenkiintoa steinerluokanopettajat tarvitsevat herättääkseen 

moraalista mielikuvitusta, joka intuitioiden kautta suuntaa tahtoa. Moraalisen mielikuvi-

tuksen herättäminen tapahtuu taiteiden kautta, moraalisin kuvin. (Armon 1997b, 9-10; 

ks. 32.) Aineistostani steineropettajien mielenkiinto lapseen kuvastuu opettajien sanois-

sa siinä, kuinka he perehtyvät oppilaisiinsa ja ajattelevat heitä ennen oppitunnin alkua 

sekä käyvät kotivierailluilla. He kertoivat kunnioittavansa lasta. Näen, että opettajalta 
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vaaditaan syventymistä lapseen hänen keksiessään moraalitarinoita. Moraalitarinat he-

rättävät eettisiä mielikuvia. 

 

Moraalitarinoita kerrotaan luokassa liittyen käytösongelmiin, kiusaamisen ehkäisyyn, 

oppilaiden epätoivottaviin kokeiluihin ja muuhun yksilölliseen kasvatukseen. Moraalita-

rina voi olla opettajan keksimä ja siinä on ratkaisu ongelmaan. Tarinoiden kautta voi-

daan opettaa lapsille seurauksia. Kertomuksen hahmot sidotaan luokan muuhun kerto-

makirjallisuuteen. Haastatteluissa opettajat painottivat varovaisutta moraalitarinoissa, 

jottei oppilaat huomaa kenestä kerrotaan. Steinerluokanopettajien mukaan kaikki hyvät 

tarinat voivat olla myös moraalitarinoita. Teorian ja aineistoni perusteella näen moraali-

tarinoiden hyödyllisyyden kasvatuksessa. Ne auttavat tunnekasvatuksessa ja oman kult-

tuurin tuntemisessa, opettavat moraalista vastuuta, seurauksia ja omien tunteiden käsit-

telyä, antavat mallin hyvyydestä, luottamusta elämään ja rikkaita mielikuvia sekä erilai-

sia näkökulmia. 

Arja Liutan väitöskirja (2011)  "Ope, lue se uusiksi!" on monitieteellinen ja hermeneut-

tinen väitöskirja, jonka aineiston keruussa on nähtävissä tapaustutkimuksen piirteitä. 

Aineisto kerättiin peruskoulun luokka-asteilta 1-4, yhteensä yhdeksältä lukuohjelmaa 

toteuttavalta luokalta. Se sisältää päiväkirjoja oppilailta ja opettajilta, lukutilanteiden 

ääninauhoituksia ja oppilaiden piirustuksia. Tutkimuksen mukaan merkitseviksi kerto-

muksen reseptiotavoiksi hyve-eettisen kasvatuksen kannalta osoittautui ihaileva ja sym-

paattinen identifikaatio (samaistuminen) sekä torjunta. Hyve-eettiseen reseptioon johta-

neita kertomuksia vaikutti yhdistävän erityisesti toiston käyttäminen ja henkilöhahmo-

jen luonteenpiirteiden esittely vastakkaisten (hyvien ja huonojen) piirteiden rinnastami-

sen kautta siten, että vastakkaisia piirteitä ilmentävät eri henkilöhahmot. (Liutta 2011, 3-

6.) Näen Arja Liutan tutkimuksen tukevan tunteita herättävien perinteisten satujen ker-

ronnan merkitystä. Steinerkouluissa kerrotaan esimerkiksi alkuperäisiä Grimmin tarinoi-

ta. Vaikka tarina olisi kuinka hurja, lapsi muodostaa mielikuvat itse.  

Tutkimuksessa monipuolisempi kertomusten hyvesisällön välittyminen lukuhetkissä 

olisi kaivannut opettajan virittämää keskustelua (Liutta 2011, 6). Rivers ja Soutter 

(1996) kertovat, että steinerkoulussa opettajien kysymykset luokassa on suunniteltu tut-
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kimaan aihetta, esimerkiksi tarinoiden tarkoitusta ja päähenkilön muita mahdollisuuksia 

toimia, ennemmin kuin oikeaa vastausta. Jokaisen oppilaan panosta arvostetaan. (Rivers 

& Soutter 1996, 373.)  

Muita eettisen kasvatuksen virikkeitä koulussa oli ollut zest-projekti, kiva koulu-

ohjelma, unisef kävely ja raide ry:n päihdevalistus. Vuoden teeman kautta asioiden esil-

le nostaminen koettiin helpompana. Sen arviointi oli suullista. Vuoden teema eettisen 

kasvatuksen alueella saattaa vahvistaa oppilaiden ja opettajien sitoutumista koulun ar-

voihin. 

Aineisto oli ristiriitainen sen suhteen nähtiinkö eettiselle kasvatukselle mitään esteitä 

steinerkoulussa. Osa opettajista koki, ettei eettiselle kasvatukselle ollut esteitä. Taas osa 

opettajista näki, että steinerkoulussa ollaan isojen haasteiden parissa, eikä steinerkoulu 

ollut onnela. Eettisen kasvatuksen esteenä nähtiin luokan jakautuminen, liika ruutuaika, 

kiusaaminen sosiaalisessa mediassa ja kodin arvot. Useammat näistä esteistä mainittiin 

vain kerran, mutta median haitoista mainittiin useammin. 

Kuluttaminen ja viihteen lumo on muodostunut sellaiseksi, että lasten on entistä vaike-

ampi saada tahtonsa liikkeelle todelliseen työn tekoon (Taskinen 2004, 64). Sigman 

kerää yhteen artikkelissa (2012)   Impact of screen media on children: A eurovison for 

parliament euroopan parlamentille lapsien ruutuaikaan eli television, tietokoneen, inter-

net:n, sosiaalisen median ja videopelien parissa vietettyyn aikaan liittyviä tutkimustu-

loksia. Hän kertoo ruutuajan negatiivisista vaikutuksista perheiden sosiaaliseen vuoro-

vaikutukseen, akateemiseen suoriutumiseen,  käyttäytymiseen, mieleen (masennuksesta, 

yksinäisyydestä) ja uneen. Lisäksi hän luettelee tyypillisiä vähäiseen liikuntaan liittyviä 

negatiivisia vaikutuksia kuten riskistä sairastua 2. tyypin diabetekseen ja sydän - ja ve-

risuonisairauksiin. Ruutuajan negatiiviset vaikutukset vaikuttavat olevan pitkäaikaisia. 

Mitä enemmän tunteja päivässä ruutuaikaa sitä suurempi todennäköisyys, että negatiivi-

sia vaikutuksia ilmaantuu usein myöhemmin lapsen elämässä. Suurin osa ruutuaikaa 

yhteydessä olevista haitoista tulee yli 1,5 tuntia päivässä määräisen käytön myötä. Kes-

kimääräinen seitsemänvuotias lapsi on  kuitenkin käyttänyt ruutuaikaan yli yhden koko-

naisen vuoden 24 tuntisia päiviä elämästään. Taas keskimääräinen 18-vuotias eurooppa-

lainen nuori on kuluttanut kokonaiset neljä vuotta 24 tuntisia päiviä elämästään ruudun 

edessä. Lopulta keskimääräinen 80-vuotias eurooppalainen on käyttänyt 13.3. vuotta 
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elämästään katsellen pelkästään televisiota. Ruutuaika vain lisääntyy lapsilla. Juuri en-

nen vuotta 2000 elämästä tuli virtuaalista, ruudun parissa vietettiin enemmän aikaa kun 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Sigman 2012, 89-110.) Sigmanin esittelemiä tuloksia 

lukiessa herää tunne, että steinerluokanopettajien huoli oli aiheellinen. 

Sigman (2012) peräänkuuluttaa poliittista vastuuta ruutuajan suhteen ja  ehdottaa sopi-

vaksi ruutuajaksi 3-7 vuotiaille 0.5-1h, 7-12-vuotiaille 1h ja 12-15-vuotiaille 1.5 tuntia 

päivässä. Sigman muistuttaa, ettei ole mitään haittaa, jos lapset käyttävät vähemmän 

aikaa ruudun katseluun. Jopa apinat ovat kykeneviä käyttämään samaa ruututeknologiaa 

kuin lapset. Tietotekniset taidot voidaan hankkia myöhemmin elämässä.  (Sigman 2012, 

90-114.) Nämä lukemat ovat alle sen mitä ruutuajaksi Suomessa suositellaan. Suomessa 

digitalisoidaan nyt myös kouluja ja päiväkoteja. Suositukset lasten päivittäiseksi liikun-

tamääräksi on juuri nousseet. Ruutuajan merkitystä lasten liikkumattomuuteen tulisi 

nostaa esille.  

Steinerluokanopettajien mukaan eettisen kasvatuksen vastuunjako oli kirjoittamaton 

asia. Puolet opettajista oli sitä mieltä, ettei vastuunjakoa ole. Toisaalta nähtiin, että eet-

tinen kasvatus oli kokonaisvaltaista yhteispeliä. Opettajista oli kuitenkin muodostunut 

vastuuryhmiä esimerkiksi kiusaamisasioihin ja roskien lajitteluun. 

Tulokset olivat ristiriitaisia myös eettisen kasvatuksen arvioinnin suhteen. Osa opettajis-

ta näki, ettei eettistä kasvatusta arvioida, osa taas liitti arvioinnin oppilaiden itsearvioin-

tiin ja käytöksen arviointiin todistuksessa. Myös opetussuunnitelman perusteissa 2004 

ei arvioida ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuutta (Toivonen 2014, 128). 

Mielenkiintoista steinerkoulun arvioinnissa on, että pienemmät oppilaat saavat todistuk-

sen sijasta runon, joka saattoi viitata satuun verhottuna oppilaan kehitystehtäviin. Skin-

narin (1988b) mukaan lapselle annettu runon aihepiiri valitaan oppilaan ikäkauden, laa-

dun ja samalla myös vuoden opetussisällön vaatimuksia vastaavaksi steinerkoulussa. 

Jos runoa ei ole kirjoitettu itse, se täytyy muokata lapsen olemusta, temperamenttia, 

luonteen laatua, mahdollisia heikkouksia ja toivottuja kehityssuuntia vastaaviksi. Ru-

noissa on tietty sanoma oppilaan sosiaalisuuden ja persoonallisuuden kehittämiseksi. 

(Skinnari 1988b, 62-63.) 
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7.2 Luotettavuus 
 

Aikaisemmat steinerpedagogiset opinnot ja steinerpäiväkodissa oppimani auttoivat mi-

nua ymmärtämään tutkittaviani ja vähensivät kenties virheellisiä ensivaikutelmia ja tul-

kintoja. Toisaalta en ollut enää pitkään aikaan ollut töissä alalla, siksi minulla oli myös 

riittävää etäisyyttä steinerkouluihin. Tutkin steinerkouluja niin sanotusti ulkoapäin. Tut-

kijana yritin tavoittaa tutkittavien merkityksiä tutkittavana olevasta ilmiöstä eli eettises-

tä kasvatuksesta steinerkoulussa. En käyttänyt työssäni havainnointia, koska arvelin 

havainnoimisen olevan ongelmallista, sillä lasten käyttäytymiseen vaikuttaa yleensä 

vieraan ihmisen läsnäolo. Eettisen kasvatuksen kannalta merkittäviä tilanteita ei välttä-

mättä synny havainnoinnin aikana. En myöskään halunnut keskittyä vain moraalitari-

noihin ja havainnoida tarinahetkiä. Helpointa ja tehokkainta oli siis kysyä suoraan opet-

tajilta eettisen kasvatuksen toteutumisesta.  

Käsitykset ovat tutkimuskohteena kielellisiä ja pysyvämpiä, mutta usein osittain tiedos-

tamattomia. Me emme kykene kertomaan kaikkia käsityksiämme niitä kysyttäessä. 

(Moilanen & Räihä 2010, 54.) Opettajat saattoivat ääneen miettiä, kuinka he ajatuksensa 

sanoiksi asettaisivat. Opettajien vastaukset kuitenkin tukivat pääsääntöisesti toisiaan, 

vaikka  koulun eettisessä kasvatuksessa varmasti on luokkakohtaisia eroja johtuen oppi-

laiden ikähaitarista ja opettajasta. Tapaustutkimus oli hyvä lähestymistapa eettiseen kas-

vatukseen, koska aiheeni on kokonaisvaltainen ja monimutkainen ilmiö, eikä sitä voi 

erottaa kontekstistaan. Myöhemmin luettuani teoriaa huomasin esimerkiksi matematii-

kan opetuksen yhteyden eettiseen kasvatukseen. Se ei tullut haastatteluissa esille.  

Ihmiset yleensä käsittävät, mikä on arvostettu elämisen malli yhteisön silmissä. Ihmiset 

voivat tutkimustilanteessa vastata kuten arvelevat heiltä odotettavan tai olevan arvossa 

pidettyä. (Rauste-von Wright, Niemi & Nurmi 1984, 7-8.) Tutkimustilanteessa opettajat 

vastasivat kuitenkin varsin avoimesti esitettyihin kysymyksiin. He toivat myös negatii-

visia asioita esille. Joissain kohden haastattelua lisäkysymys olisikin ollut paikallaan, 

mitä en kuitenkaan siinä tilanteessa tajunnut esittää. Haastattelut nauhoitettiin. Nauhurin 

käytöstä ilmoitettiin haastattelupyynnössä. Ainakin yhdelle tutkittavalle tuli myöhem-

min yllätyksenä, että työssä käytetään suoria lainauksia. Tästä olisi pitänyt kertoa erik-

seen haastattelutilanteessa. Tutkittavat kuitenkin saivat tulokset luettavaksi, mikä lisää 
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työn luotettavuutta. Moilasen ja Räihä (2010, 64) vahvistaa Savolaisen mukaan sitaa-

teilla voidaan perustella tulkintaa. Aineisto on kerättiin 2011-2012, mutta opettajat luki-

vat tulokset ja tarkistivat sitaattinsa nyt kesällä 2016. Tämä oli hyvä myös tutkittavien 

tunnistettavuuden kannalta, sillä suorissa lainauksissa ilmeni piirre, josta tutkittava olisi 

voitu tunnistaa, mutta jota en ulkopuolisena voinut mitenkään tietää. Kyseinen lainaus 

poistettiin. 

Yksi opettaja oli tulokset luettuaan tyytyväinen, mutta loput opettajista pitivät suoria 

lainauksia epäselvinä ja heistä kolme mahdollisesti väärinymmärrykseen johtavina. 

Haastattelijana tuntui siltä, että monet opettajat reflektoivat itseään eettisenä kasvattaja-

na juuri haastattelun hetkellä. Suorat sitaatit olivatkin selvästi puhekielisiä. Kerroin 

haastateltaville, että puhekieliset sitaatit ovat ihan tavallisia tutkimuksessa ja suotavia 

luotettavuuden kannalta. Yksi opettaja oli puheenselkeydestä huolissaan jo ennen haas-

tattelun alkua. Steinerpedagogiikassa opettajan puheeseen kiinnitetään paljon huomiota, 

sillä opettaja on esikuva. Steinerluokanopettajaksi opiskelevilla on puheenmuodostuk-

sen tunteja.   

Yksi opettaja muutti suoria lainauksiaan selkeämmäksi, mutta niiden sisältö pysyi lähes 

samana. Hän halusi kuitenkin yhden sitaatin kokonaan poistettavan. Toinen opettaja ei 

ehtinyt käydä läpi suoria lainauksiaan, mutta lupasi julkaista yhden sitaatin. Poistin pal-

jon suoria sitaatteja häneltä. Tässä vaiheessa myös itse tutkimusaineisto vähän kapeni. 

Kyseisen opettajan ääni kuuluu työssäni enemmän taustalla. Loput antoivat suorien lai-

nauksien olla. Suoria lainauksia muutettiin ja poistettiin siis kahdelta opettajilta, jotka 

uskoivat väärinymmärryksen mahdollisuuteen. Aineen valinta sai opettajilta kiitosta. 

Asiakorjauksia tuli vain liittyen opettajankokouksen rakenteeseen. Opettajat myös ker-

toivat, mikä oli koulun eettisessä kasvatuksessa muuttunut. Koululla oli nykyisin oppi-

laskuntatyötä, Verso-sovittelua ja restoratiivinen koulu- toimintatapa. Kiva koulu-

ohjelmaa ei enää käytetä. Lisätietoa sain yhdeltä opettajalta liittyen opettajaan auktori-

teettina. Lisäsin ne analyysiin ja sitä kautta tuloksiin.  

Näen, että ihmisten käsitykset asioista voivat viidessä vuodessa myös muuttua. Opetta-

jilta sai vahvistusta käsitykseeni. Tutkimukseni tulokset kuvaavatkin eettistä kasvatusta 

eteenkin vuonna 2011-2012 kyseisessä koulussa. Jo opetussuunnitelman muutoskin vai-
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kuttaa opetukseen kyseisessä koulussa.  Haastatteluista analyysillä löydetyt pääluokat 

ovat myös minun tulkintani tulosta, joku toinen olisi ehkä voinut tulkita aineistoa toisel-

la tavalla. Tapaus ei yleisesti ottaen ole yleistettävissä (Metsämuuronen 2008, 18). Jo-

kainen koulu on ainutlaatuinen, vaikka suomalaisten steinerkoulujen opetus pohjaa osal-

taan steinerkoulujen kansainväliseen suunnitelmaan ja opettajilla on usein samanlainen 

koulutus. 

Yleistämistä oleellisempaa on tapauksen ymmärtäminen. Tapaustutkimusta voidaan 

pitää pienenä askeleena kohti yleistämistä. (Stake 2005, 448.) Tulokseni ovat kuitenkin 

siirrettävissä toiseen steinerkouluun niiltä osin, kun ne liittyvät vahvasti steinerpedago-

giikkaan. Tutkimustulokset voivat siis soveltua toiseen suomalaiseen steinerkouluun, 

mutta ei voida sanoa että eettinen kasvatus on kuvatun kaltaista kaikissa Suomen stei-

nerkouluissa. Tutkimani koulun eettinen kasvatus on tapaus steinerkoulujen eettisestä 

kasvatuksesta. Yleistämistä olennaisempaa on pohtia voiko tuloksiani hyödyntää käy-

tännössä, mistä kerron enemmän seuraavassa luvussa. 

Näen, että pääluokkani liittyvät monin paikoin vahvasti steinerpedagogiikkaan. Olen 

verrannut tuloksia muihin tutkimuksiin. Näin analysoimani pääluokat saavat vahvistusta 

teoriasta. Vaikka käyttämäni artikkelit ja tutkimukset ovat ulkomaalaisia, pidän suoma-

laisia steinerkouluja kansainväliseen steinerkoululiikkeeseen kuuluvina ja siten kasva-

tusfilosofiselta taustaltaan samanlaisina. Woods & Woods on (2006, 318) havainnut 

tutkimuksissaan huomattavan yhtenäisyyden steinerkoulujen kasvatuksellisessa lähes-

tymistavassa. Olen myös pyrkinyt olemaan johdonmukainen tulkinnoissani ja peruste-

lemaan ne. Kuvaan tarkasti tutkimusprosessini eri vaiheita ja käsitteitä. Ulkoisen validi-

teetin uhat väistetäänkin parhaiten kertomalla tarkkaan tutkimuksen eri vaiheista, tek-

niikoista, käsitteistä ja teoriatuesta (Syrjälä ym. 1994, 101). Huomattavaa on, että mo-

lemmat tutkimuskysymykseni tuottavat osittain samankaltaista tietoa, koska arvot oh-

jaavat eettistä kasvatusta. Tutkimuksessani koulun arvot heijastuivat eettisen kasvatuk-

sen tavoitteisiin ja toteutukseen. Näkisin tämän lisäävän tutkimukseni luotettavuutta. 

Toisaalta tutkimuksessani eräs opettaja oli sitä mieltä, ettei arvoja voi eritellä opetus-

suunnitelmasta. Hän kuitenkin kykeni vastaamaan kysymyksiini. 

Olen pyrkinyt käyttämään työssäni vertaisarvioituja artikkeleita ja tutkimuksia. Raken-

sin työni yleisen osan steinerpedagiikasta tutkimuksilla, joissa steinerkoulut olivat olleet 
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tutkimuksen kohteena (Scheinin 1990, Skinnari 1988, Syrjäläinen 1990, Ehnqvist 

2006), mutta joiden tutkimusaihe eroaa omasta työstäni. Myös Heinon ja Dahlströmin 

kirjoittamia tekstejä on käytetty väitöskirja tasolla. Muissa tutkimuksen osissa käyttä-

mäni tutkimus on usein varsin vanhaa, mutta näen steinerpedagogiikan klassisena peda-

gogiikkana ja siten ydinsisällöltään varsin muuttumattomana. Uusinta lähdettäni stei-

nerkoulujen opetussuunnitelman runkoa (2016), käytetään paikallisten opetussuunni-

telmien pohjana, mutta sillä ei ole virallista asemaa ja se on painamaton, jatkuvasti päi-

vittyvä lähde. En käytä enää koulun uusinta paikallista opetussuunnitelmaa tunnistetta-

vuuden vuoksi. 

 

7.3 Tulosten tarkastelua 
 

 

Tämän hetkinen steinerkoulun opetussuunnitelman runko (2016) liittää varsinaisten 

arvojen hyvyyden, kauneuden ja totuuden toteutumisen ihmisenä kasvamiseen. Steiner-

koulujen kehittämistyön lähtökohtana on, että eettisyys, esteettisyys ja totuudellisuus 

ovat ihmisen hyveitä ja sivistysominaisuuksia, joita opetuksella ja kasvatuksella pyri-

tään tietoisesti vahvistamaan. (Steinerkoulun opetussuunnitelman runko 2016, 23.) Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) sivistyksellä tarkoitetaan yhteisö-

jen ja yksilöiden taitoa tehdä ratkaisuja toisen asemaan asettumisen, eettisen pohdinnan 

ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. Sivistys ilmenee tavoissa suhtautua muihin ih-

misiin, itseen, ympäristöön sekä tahdossa ja tavassa toimia. Sivistynyt ihminen käyttää 

tietoa kriittisesti ja pyrkii toimimaan oikein, toisia ihmisiä, itseä ja ympäristöä arvosta-

en. Itsesäätely ja vastuunotto omasta hyvinvoinnista ja kehittymisestä kuuluvat sivistyk-

seen. Sivistys nähdään tärkeänä silloin, kun vallitseva todellisuus ja ihmisyyteen kasvun 

pyrkimykset luovat jännitteitä.  (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 

15-16.) 

Steinerkoulussa on nimettyjä arvoja hyvyys, kauneus ja totuus, vaikka samanaikaisesti 

pyritään vapauteen. En näe tässä kuitenkaan ristiriitaa. Turusen mukaan (Turunen 1992, 

22) hyvyys, kauneus ja totuus ovat luonteeltaan varsinaisia arvoja, niitä ei voi saavuttaa. 
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Mansikan (2008, 17) mukaan keskeistä vapauden filosofiassa oli, että ihminen vapautuu 

yksilöllistymisen myötä.  

Vapaus on siis syvempi päämäärä, mutta ajatuksena aika idealistinen. Toisaalta vapaus 

arvona ei vaikuta johtavan vapauden ihannointiin steinerkoulussa, sillä auktoriteetin 

merkitys lapselle tunnustetaan. Vaikuttaakin siltä, että steinerkoulun arvoja kohti vain 

pyritään. 

Aineiston mukaan opettajat työskentelevät näkymättömien asioiden kanssa. Tällä ai-

neistossa viitattiin pedagogiseen rakkauteen. Voisi myös ajatella, että monet eettisen 

kasvatuksen vaikutukset ovat steinerkoulun oppilaissa näkymättömiä ja niiden merkitys 

näkyy kenties viiveellä oppilaan käyttäytymisessä. Oppilas aina tulkitsee omista lähtö-

kohdistaan opettajan toimintaa, moraalitarinoita, kuvia jne.  

Tutkitun steinerkoulun eettisessä kasvatuksessa näkyy piirteitä useista eri eettisen kas-

vatuksen muodoista, joita olen teoriassa hahmottanut Launosen (2000) mukaan. Kou-

lussa kerrottujen opettavaisten tarinoiden kautta voidaan nähdä koulun eettinen kasvatus 

eettisen pohdinnan kehittämisenä. Steinerluokanopettajien mukaan keskusteluissa 

isompien kanssa pyritään arvoneutraaliin lähestymiseen. Koulussa pyritään arvojen 

selkiinnyttämiseen siten, että nimettynä arvona on vapaus. Pyritään kasvattamaan henki-

sesti vapaita ihmisiä. 

Tulkitsen, että eettinen kasvatus oli tutkimassani steinerkoulussa muodoltaan opettajien 

näkökulmasta lähinnä  Arvojen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan ja arvojen siirtä-

minen- suuntauksien mukaista. Läheltä katsottuna eettinen kasvatus oli kohtaamista, 

jossa olennaista oli toisten ja ympäristön huomioiminen. Pedagoginen rakkaus kuvastui 

opettajien sanoista.  

Arvojen siirtämisen-suuntaus kuvastuu koulussa siten, että opettajan rooli on tärkeä ja 

arvoja opitaan opettajan kautta. Koulu voi välittää arvoja myös tapahtumien ja juhlien 

kautta sekä normeja käytöstapasäännöillä. Katson kuitenkin, että eettinen kasvatus stei-

nerkoulussa on opettajien näkökulmasta myös Arvojen sisällyttäminen opetussuunnitel-

maan- suuntauksen mukaista. Koulun arvot ovat vahvasti osa opetussuunnitelmaa ja ne 

ilmenevät koulun käytännöissä, kasvatuksessa sekä eri oppiaineiden opetuksessa. Eetti-
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sen kasvatuksen yhteyden opetussuunnitelmaan näkivät myös Armon, Rivers ja Soutter 

ja Schmitt-Stegmann (ks. 30-31). 

Tutkimuksen myötä uskon enemmän tarinoiden voimaan ja haluan rohkaista opettajia 

keksimään moraalitarinoita. Tutkimukseni antaakin pedagogista tietoa moraalitarinoiden 

käytöstä eettisen kasvatuksessa. Moraalitarinoilla voidaan vaikuttaa oppilaiden käy-

tösongelmiin. Moraalitarinoita voitaisiin kertoa myös peruskoulun alkuopetuksessa.  

 

Vuoden teemoilla tutkimassani koulussa saadaan nostettua tärkeitä eettiseen kasvatuk-

seen liittyviä asioita esille koko vuoden ajan. Pitkäaikainen sitoutuminen yhteen tee-

maan mahdollistaa koko kouluyhteisön monipuolisen toiminnan teeman parissa. Voisi 

ajatella vuoden teeman siten lisäävän myös yhteisöllisyyttä koulussa. 

 

Itsekasvatus on tärkeää opettajalle eettisenä kasvattajana. Steinerkoulussa itsekasvatus 

koulun näkyy käytännössä kollegioiden toiminnassa. Steinerpedagogiikassa korostetaan 

itsekasvatuksen tärkeyttä, mikä varmasti lisää steineropettajien itsereflektointia. Itse-

kasvatuksen merkitystä voisi korostaa opettajaksi opiskelevien koulutuksessa.  

 

Uskon tutkimukseni jo lisänneen eettisen kasvatuksen tiedostamista tutkitussa koulussa. 

Jatkotutkimus aiheeksi suosittelen eettiseen kasvatukseen liittyviä tarinoita aina mate-

matiikan tunneilla kerrottavista tarinoista opettajan itse keksimiin moraalitarinoihin 

steinerkoulussa. Eettistä kasvatusta voisi tutkia myös vanhempien ja oppilaiden näkö-

kulmista, näin saataisiin koko yhteisön näkökulma aiheeseen. Myös usean tapaustutki-

muksen yhdistäminen, kollektiivinen tapaustutkimus, tuottaisi varmasti lisätietoa ai-

heesta.   

 

Tämän tutkimuksen myötä vaikuttaa, että eettinen kasvatus on opettajien mukaan koko-

naisvaltaista ja aktiivista, mutta osaltaan myös näkymätöntä tutkitussa steinerkoulussa. 

Steinerkoulujen vahvuus on se, että heillä on näkemys opettajan roolista ja kasvatusta-

voitteista lapsen eri kehityskausina. Tästä Launonen (2000, 327) kritisoi peruskouluja 

väitöskirjassaan. Hän myös huomauttaa, että nykynuoria pidetään kiittämättöminä ul-



88 

 

koisesta hyvinvoinnista huolimatta, mutta tällaista hyvettä ei ole vuosikausiin pidetty 

kasvatuksessa esillä. (Launonen 2000, 324.) Näen että kunnioittamisen tunne voi johtaa 

kiitollisuuteen. Elämän kunnioittaminen on hyvä lähtökohta kaikelle eettiselle kasvatuk-

selle. 
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Liite 1. Tutkimushaastattelurunko 

ikä: 

koulutus: 

Kauanko olet toiminut steinerluokanopettajana? Entä tässä koulussa? 

Mitä luokkaa opetat koulussasi?  

Tutkimushaastattelu: 

Arvot: 

Mitä ymmärrät arvoilla? 

Mitä henkilökohtaisia arvoja sinulla on? Mitä arvoja sinulla on opettajana? 

Mitkä ovat koulunne arvot? Miten ne näkyvät luokassasi ja koulunne arjessa? 

Miten arvot totuus, kauneus ja hyvyys näkyvät luokassasi ja koulussanne? 

Opetussuunnitelmassa mainittiin koulunne arvoiksi myös ihmisoikeudet, tasa-arvo, de-

mokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen 

sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Miten nämä näkyvät luokassasi ja koulunne 

arjessa? (käydään läpi yksitellen)  

Eettinen kasvatus: 

Puhutteko eettisestä kasvatuksesta, arvokasvatuksesta vai moraalikasvatuksessa koulus-

sanne? 

Mitä ymmärrät eettisellä kasvatuksella?  

Miten kasvatat itseäsi eettisyyteen? Mihin sillä pyrit (tavoitteet)? Miten tämä näkyy 

päivittäistoiminnoissasi? 

Lasten eettinen kasvatus 

 

Millainen käsitys ihmisestä sinulla on? Millainen käsitys lapsesta sinulla on? 

Miten uskot moraalin kehittyvän lapsilla? 
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Miten huomioit oppilaan kehitysasteen eettisessä kasvatuksessa? 

Miten kasvatat eettisesti rubikon -vaiheessa?  

Tavoiteet: 

Mitä ovat eettisen kasvatuksen tavoitteet? 

-luokassa 

-koko koulussa 

Toteutus: 

Miten eettistä kasvatusta toteutetaan?  

-luokassa (sadut, moraalitarinat ja niiden vaikutus)? 

-koko koulussa (projektit, retket, vierailijat jne.) 

Miten tuet yksittäisen lapsen eettistä kasvatusta? Luokassa on paljon lapsia, miten tämä 

onnistuu?  

Miten uskonnon opetus liittyy eettiseen kasvatukseen steinerkoulussanne? 

Miten kasvatus vapauteen liittyy eettiseen kasvatukseen steinerkoulussanne? 

Millä lailla taidekasvatus steinerkoulussa liittyy eettiseen kasvatukseen? 

Miten eettinen kasvatus näkyy ongelmatilanteissa oppilaiden kanssa? 

Mitä esteitä eettiselle kasvatukselle on luokassasi ja koulussasi?  

Vastuu: 

Mikä on opettajan/koulun vastuulla eettisessä kasvatuksessa? 

Arviointi: 

Miten eettisen kasvun toteutumista arvioidaan? (koko koulussa ja luokassa) 
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Liite 2. Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja ryhmittelemisestä. 

 

       pelkistäminen       

alkuperäisilmaukset                             pelkistetty ilmaus  

 

"kasvit opiskellaan silleen, että ne piirretään, kasvit piirretään, 

 että niitä ei revitä ja liimata jonnekin"   ei revitä ja liimata 
    

 

"koko ajan se havainnointi että  

aamutoimissa aina otettiin, minkäslainen sää on  puhutaan luontohavainnoista 

ja mitäs se mittari näytti ja sit ne alkaa,   aamutoimissa 

sit ne yleensä päättyy aina siihen et joku kertoo  

jonku et mä näin sen ja sen oravan kun mä tulin kouluun" 

  

  ryhmittely  

 

pelkistetty ilmaus   alaluokka 

 

kasvit piirretään, ei revitä ja liimata  kouluaineissa, 

puhuttiin luontohavainnoista aamutoimissa aamutoimissa 

luonnon monimuotoisuus ja  

ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen  

sisältyy kouluaineisiin 

Luontoa tarkastellaan jatkuvasti   

4lk jätetään luontohavainnointi vähemmälle, orientoidutaan opintoihin ja luokkatilaan 

4lk eläinoppijakso, tutkiva ote kirjastosta tietoja 
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Liite 3. Esimerkki aineiston abstrahoinnista. 

 

alaluokka             yläluokka                           

  

kouluaineissa, aamutoimissa luonnon kunnioittaminen 

metsäretket 

vierailut 

koulu esimerkkinä     

 

yläluokka   pääluokka  

 

luonnon kunnioittaminen  kunnioittaminen 

ihmisen kunnioittaminen 

välineiden ja työn kunnioittaminen 

 

pääluokka   yhdistävä luokka 

 

kunnioittaminen  steinerkoulun arvot ja niiden toteutuminen 

steinerpedagogiset arvot 

opetussuunnitelman arvot läpäisevät opetuksen 

 

 

 

 


