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Haastattelija: Joo. Jos lähdetään nyt sit vielä miettimään nyt sit sitä että mikä siinä 
opettajan työssä tällä hetkellä tuntuu niiku sellaselta että miks se kiinnostaa, tai ei 
kiinnosta? Onks siinä jotain semmosta mikä niiku jotenki pelottaa tai hämmentää tai 
niiku työntää oikeesti pois? 
 
Haastateltava 4: No mää omasta puolestani sanoisin että kun opettajilla on iso 
positiivinen vaikutus niin myös siellä on kyllä sellanen negatiivinen vaikutuskin myös 
siellä sivussa tavallaan. Et sit kun näkee niitä opettajia jotka ei välttämättä oo sellasia 
niin kannustavia eikä tavallaan… Meiän koulussa, tai ainaki mulla opettajat on sellasia 
et ne tavallaan tykkää kysellä multa kuulumisia ja haluaa tuntee mut ihmisenä sen 
sijaan et mä oisin pelkkä oppilas, mut sit on sellasiakin opettajia tavallaan jotka ei 
oikeestaan, tai se tuntuu siltä et ne ei välttämättä oikeen välitä, ja tavallaan sillee et 
ne vaan on opettajia, ja se loppuu siihen. Ja ne on aika tiukkoja, ja sit on sellasia 
opettajia jotka ei välttämättä saa luokkaa kuriin, ja niiku jotka on vähän semmosia 
hissukoita tavallaan. Niinnin sitte tulee vähän semmonen pelko et mitä jos mä oon 
tollanen, tai… Ja sit on niitä opettajia jotka on liian tiukkoja, ja sit ei kuitenkaan haluais 
ite olla sellanen liian tiukka kuiteskaan oppilaille. Sillee et haluu et luokka pysyy sillei 
suht hiljasena, mut sit ei kuiteskaan haluu olla sellanen supertiukka tavallaan. 
 
Haastattelija: Joo. 
 
Haastateltava 6: Niin kyllä usein kyllä on miettiny omia opettajia ja miettiny kuinka 
hyviä ne on ja miettiny sitäki että jos ois ite opettaja ni mä yleensä törmään siihen että 
voisko sitä nyt tavallaan olla niiku yhtä hyvä että mä en arvostele niitte luonnetta mutta 
kuitenkin teen selvän eron oman luonteen ja niiden luonteen välillä, että se on aika 
semmonen vaativa työ ja miettii että onks sitten ehkä itsestä kuitenkaa siihe. 
 
Haastateltava 4: Nii sepä. Tavallaan et vähän epäilee itteesä, tai omaa… 
 
Haastattelija: Nii että riittääkö omat kyvyt tai ominaisuudet sit siihen. 
 
Haastateltava 4: Nii, sepä justii. 
 
Haastateltava 6: Mutta tää mun mielestä tuliki ilmi mutta aika semmonen yks tosi hyvä 
puoli siinä on se et se on semmosta mistä näkee ne tulokset ainakin aika nopeesti et 
[päällekkäistä puhetta] 
 


