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Opettajien tukeminen tulevaisuudessa

Microsoftin pyynnöstä The Economist Intelligence 
Unit kysyi 1 034 opettajaharjoittelijalta ja uran 
alkuvaiheessa olevalta opettajalta ympäri 
maailman heidän näkemyksiään, mielipiteitään 
ja ennusteitaan opettajan ammatin tulevaisuudesta. 
Tutkimus keskittyi neljään teemaan: opetuskäytännöt, 
teknologian rooli luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella, 
työolosuhteet ja -resurssit sekä opettajien ja oppilaiden 
väestörakenteen suuntaukset.

uran alkuvaiheessa 
olevia opettajia

opettaja-
harjoittelijoista

Koulutusjärjestelmiä uudistetaan monissa maissa: miten opettajien rooli 
tulee muuttumaan? Mitä taitoja ja asenteita he tarvitsevat? Mitä arvoja 
tulevan sukupolven opettajat kannattavat? Kuinka opettajien hyvinvointia 
ja tyytyväisyyttä työhön voidaan tukea paremmin? Entä kuinka opettajat 
valmistelevat oppilaat menestymään suuressa maailmassa?

Tämä infografiikka esittelee kansainvälisen tutkimuksen tärkeimmät tulokset. 
Tutkimuksessa kysyttiin opettajaharjoittelijoilta ja uran alkuvaiheessa olevilta
opettajilta sellaisista aiheista kuten monimuotoisuus luokkahuoneessa, 
teknologian lisääntyminen ja innovaatio, opetussuunnitelman uudistus 
sekä opettajien hyvinvointi ja menestys.

 

Väestörakenteen muutokset

Työolosuhteet ja resurssit

Miten käyttäisit koulullesi myönnetyn 100 000 $ apurahan?

Kuinka uudet opettajat muuttavat ammattia 
vuoteen 2030 mennessä?

Lisää tilastoja, analyyseja ja asiantuntijoiden ennusteita opetuksen tulevaisuudesta löydät perusteellisesta 
raportistamme, joka julkaistaan keväällä 2020.

Opetuksen ja oppimisen muutos
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Mutta vain

Uran alkuvaiheessa olevien opettajien tärkeimmät sijoituskohteet

 

 

Valmistelee oppilaat 
teknologiakeskeisille 
työmarkkinoille

 

 

 
Perinteisten taitojen sekä 
tiedon menetys 
(esim. käsinkirjoitus)

Liian häiritsevää
 
Oppilaat viettävät jo nyt 
liikaa aikaa laitteiden parissa

kokee, että heillä 
on taidot stressin 
ja työuupumuksen 
hallintaan

kertoo emotionaalisen 
hyvinvoinnin olevan 
prioriteetti koulun 
hallinnossa.

 

Fyysisten oppimistilojen 
parantaminen

Henkilökunnan määrän 
lisääminen
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kokee olevansa riittävän 
koulutettu opettamaan 
monikulttuurista luokkaa

Teknologia

Mutta vain
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Opettajien hyvinvoinnille ja menestykselle on oleellista, kuinka heitä arvostetaan yhteiskunnassa.
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Stressi ja työuupumus

%
Palkka

Puola

Brasilia

Yhdysvallat
Yhdistynyt 
kuningaskunta

Kanada

Australia

Suomi

Saksa

Arabiemiirikunnat

Etelä-Korea   %
Mutta vain

%

OPETUS 
TULEVAISUUDESSA

tutkimukseen 
osallistui yli 

1 000 
vastaajaa

Lisää teknologian 
käyttöä

Käyttää enemmän aikaa 
sosiaalisten ja emotionaalisten 

taitojen oppimiseen

Omistaa enemmän 
opetusaikaa globaalien 

kysymysten, kuten 
ilmastonmuutoksen 

käsittelyyn

Mikä houkuttelee seuraavaa 
sukupolvea opetustehtäviin?

Kahdeksan henkilöä 
kymmenestä uskoo, 
että hyvä opettaja voi 
nostaa oppilaan 
arvosanaa ainakin 
yhdellä numerolla
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uskoo, että uudet opettajat 
keskittyvät enemmän osallistamisen 
ja monimuotoisuuden 
opettamiseen

Useimmat vastaajista tiedostavat 
teknologian arvon opetuksessa 
ja oppimisessa

kokee, että opettajankoulutus 
antoi heille taidot käyttää digitaalista 
teknologiaa opetuksessa

Kaksi tärkeintä taitoa, joita teknologia 
voi oppilailla edistää

Tiedon soveltaminen 
omaan elämään tai 
uuteen kontekstiin

Suhteiden tai mallinteiden 
päättely tiedon pohjalta

Kolme tärkeintä käytännössä havaittua hyötyä, jotka teknologia antaa opetukselle
 

Osallistavampia 
oppimiskokemuksia

Mahdollistaa 
itseohjautuvan oppimisen

Kolme merkittävintä huolenaihetta koskien teknologian käyttöä luokkahuoneessa

Tietoteknisiä laitteita 
ei ole riittävästi

Opettajien teknologiakoulutus 
ei ole riittävää

Riittämätön 
tekninen tuki

Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista koki, että opettajia kunnioitetaan heidän kotimaassaan

Mitkä tekijät estävät 
opettajia valitsemasta alaa?

Prosenttiosuus vastaajista, jotka sanoivat 
palkan olevan päätekijä, jonka vuoksi 
nuoret eivät valitse opettajan ammattia

Enemmän teknologiaa 
luokkahuoneisiin

Lasten kanssa 
työskentelemisestä nauttiminen

Tuleviin sukupolviin 
vaikuttaminen

Oman 
työpanoksensa 
antaminen 
yhteiskunnalle

arvioi luokkahuoneen monimuotoisuuden – 
etnisen, kielellisen jne. – lisääntyvän 
vuoteen 2030 mennessä

Merkittävimmät esteet positiivisten oppimistulosten saavuttamiseksi teknologian avulla


