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This study investigates the practice of dialogic inquiry in a classroom community (N=19)
whose formal learning spaces were extended to more informal settings of learning to
promote their agency in learning and to navigate across their experiences embedded in
diverse settings. The study applies a chronotopic analysis (Brown & Renshaw 2006) to
students’ dialogic inquiry practices. The analytical focus is on the agency of learners as
they actively negotiate spacetime contexts and relationships. The results suggest that a
dialogic learning culture can help students to develop boundarycrossing competencies to
bridge the gap between diverse learning contexts and to harness the funds of knowledge
they generate within and across them.

Luokkahuonevuorovaikutuksen laadun yhteys lasten varhaisten kouluvuosien
oppimiseen ja motivaatioon
MarjaKristiina Lerkkanen, Helena RaskuPuttonen, AnnaMaija Poikkeus &
Noona Kiuru, Jyväskylän yliopisto
marjakristiina.lerkkanen@jyu.fi

Motivaatiolla on vahva yhteys varhaisten vuosien oppimiseen ja suoriutumiseen
(Wigfield et al. 2006). Lasten kiinnostus ja motivaatio lukemiseen on yhteydessä lasten
lukutaidon kehitykseen ja vastaavasti matematiikkaan liittyvä motivaatio on yhteydessä
matemaattisten taitojen kehitykseen. Viimeaikaisten luokkahuonehavainnointien mukaan
opettajaoppilasvuorovaikutuksen laadun on havaittu olevan yhteydessä oppilaiden
oppimistuloksiin ja motivaatioon (Mashburn ym. 2008). Suomen Akatemian
rahoittamassa Oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikön Alkuportaat – Lapset,
vanhemmat ja opettajat yhteistyössä koulutien alussa seurantatutkimuksessa selvitetään
lasten oppimispolkujen sekä vanhempien ja opettajien yhteistyön muotojen lisäksi
opetusryhmien vuorovaikutuksellista ilmapiiriä ja opettajien ohjauskäytäntöjä kyselyjen
ja havainnointien avulla. Tutkimukseen osallistuu yhteensä noin 2000 lasta neljältä
paikkakunnalta vanhempineen ja opettajineen esiopetusvuodesta 4. luokan loppuun asti.
Alustavissa tuloksissa esiopetusryhmissä ja 1. luokan opetusryhmissä on tunnistettu
erilaisia vuorovaikutuksen ja ohjauksen käytäntöjä. Lasten välillä on odotetusti
yksilöllisiä eroja taitojen ja motivaation kehityksessä, mutta erityisen kiinnostavaa on,
että opetusryhmien välisiä eroja näyttäisi ainakin osin selittävän opettajien
ohjauskäytänteet. Koulun haasteena on kehittää oppimisympäristöjä ja opetusta niin, että
se vastaa paitsi ryhmän tarpeisiin myös lasten yksilöllisiin oppimisen tarpeisiin.



Opettajankoulutuksen haasteena on kouluttaa tulevia opettajia tiedostamaan
vuorovaikutuksen ja ohjauksen käytäntöjen merkitys lapsen oppimiselle ja motivaatiolle.

Opettajat kohtaamisen ammattilaisina
Janne Pietarinen, Joensuun yliopisto; Kirsi Pyhältö, Helsingin yliopisto; Tiina Soini,
Tampereen yliopisto
janne.pietarinen@joensuu.fi

Esitys perustuu kahteen toisiaan täydentävään tutkimushankkeeseen Yhtenäisyyttä
rakentava peruskoulu (OPM, 2006–) ja Jaksamista ja oppimista muuttuvassa
peruskoulussa (2007–2009).
Oppilaiden näkökulmasta koulupolun johdonmukaisuus, ymmärrettävyys ja eheys ovat
keskeisiä tekijöitä koulunkäynnin onnistumisessa (Huusko ym. 2007). Tutkimukseen
osallistuneet oppilaat (n= 518) korostavat jokaisen koulupäivän kulun ja arkisten
kohtaamisten (horisontaalinen koherenssi) merkitystä. Lapsen ja nuoren todellisuus on
nyt ja tässä. Opettajat ja oppilaat muodostavat koulun keskeiset toimijaryhmät ja monesti
arkista eheyttä rakentavat tai rikkovat kohtaamiset ja vuorovaikutus opettajien kanssa.
Myös tutkimuksessa haastatellut opettajat (n=68) kokevat vuorovaikutuksen oppilaiden
kanssa sekä kaikkein kuormittavimmaksi että kaikkein innostavimmaksi asiaksi työssään.
Opettajien puhuessa inspiroitumisesta ja jaksamisesta työssään he kuvaavat kohtaamisia,
joissa heidän lähestymistapansa on holistinen ja toiminnan kohdetta analysoiva. He
kuvaavat myös vahvaa minäpystyvyyden kokemusta ja emotionaalisen tuen saamista ja
antamista (Soini, Pietarinen & Pyhältö 2008). Oppilaan kohtaamisen valmiudet
vaikuttaisivat siis olevan onnistuneen koulun arjen, oppimisen ja hyvinvoinnin, edellytys
sekä oppilaille että opettajille. Mitä tämä tarkoittaa opettajankoulutuksessa? Antaako
koulutus mahdollisuuden kasvaa kohtaamisen ammattilaiseksi?

Kommunikaatiosuhde erityisopettajan ja kuuden oppilaan välillä
Elina Kontu & Irene Rämä, Helsingin yliopisto; Raija Pirttimaa, Oulun yliopisto
elina.kontu@helsinki.fi

Opettajan ja oppilaan välinen viestintä, samoin kuin opettajan ja oppilasryhmän välinen
vuorovaikutus muodostuu monista keskenään erilaisista kommunikaatiosuhteista. Tämän
tutkimuksen tavoitteena on kuvata em. suhteita ja selvittää, millaisiin opetustilanteisiin ne
soveltuvat. Tutkimuksen tarkoituksena on luoda käsitteitä oppilaiden ja opettajan
väliselle toiminnalle, jotta kokeneen opettaja intuitiivista taitoa voitaisiin opiskella
opettajankoulutuksessa. Tarkoituksena on saada kuvauksia erilaisille tavoille, joilla
erityisopettaja kohtaa autismin kirjoon kuuluvia oppilaitaan. Tutkimuskohteena olevassa
koulussa on toteutettu autismiopetusta viidentoista vuoden ajan. Aineisto on kerätty
videoimalla kolmen vuoden aikana erityisopettajan ja kuuden oppilaan välisiä
opetustilanteita sekä haastateltu opettajaa kaksi kertaa. Aineiston analyysi on kesken,
mutta alustavina tuloksina voidaan havaita opettajan toiminnassa viisi erilaista
kommunikaatiosuhdetta: instruktionaalinen, dialoginen, dynaaminen, kollektiivinen ja
”tulkki”suhde.



Opettajan uskomukset opetustyön lähtökohtana – näkökulmia pedagogiseen
ajatteluun
Maria Vanhanen, Helsingin yliopisto
maria.vanhanen@helsinki.fi

Opettajien uskomuksilla on huomattu olevan merkittävä rooli opetuskäytänteiden
selittämisessä ja ymmärtämisessä. Speerin (2008) mukaan uskomukset vaikuttavat muun
muassa siihen, miten opettajat hyödyntävät käytössä olevia resursseja, kuten tietoa,
opetussuunnitelmaa ja erilaisia sosiaalisia ja kontekstuaalisia tekijöitä.
Opetuskäytänteiden ymmärtäminen edellyttääkin sekä opettajan käytössä olevien
resurssien että niiden käyttöön vaikuttavien tekijöiden hahmottamista.
Tämä tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia opetustyöhön liittyviä
uskomuksia on tunnistettavissa opettajien puheesta heidän reflektoidessaan omaa
opetustaan. Tutkimuksen toisena lähtökohtana toimi oppilaiden ajattelun taitojen
kehittämiseen tähtäävä Instrumental Enrichment interventio. Tutkimuksessa pyrittiin
selvittämään, minkälaisia jälkiä koulussa läpiviety interventio ja sen ohjaamiseen
valmistava koulutus ovat jättäneet opettajien ajatteluun.
Tutkimuksen aineisto kerättiin kolmea peruskoulun opettajaa haastattelemalla stimulated
recall menetelmää käyttäen. Haastattelussa virikemateriaalina käytettiin opettajien
matematiikan tunneilta kuvattua videomateriaalia.
Tutkimukseen osallistuneiden opettajien opetustyöhön liittyvät uskomukset jakautuivat
karkeasti oppimista, opettamista ja oppilaita koskeviin uskomuksiin. Oppimisesta
puhuessaan opettajat painottivat ymmärtämisen merkitystä. Opettamiseen liittyvissä
uskomuksissa korostui oppilaslähtöisyys. Opettajat toivat esiin myös joitakin vaatimuksia
hyvälle opetukselle. Niitä olivat selkeys, monipuolisuus ja suunnitelmallisuus. Oppilaita
koskevat uskomukset liittyivät oppilaiden keskinäisiin eroihin ja heissä tapahtuneeseen
myönteiseen muutokseen.
Vaikka aineiston pohjalta luotiin kaikille opettajille yhteisiä opettamiseen liittyviä
uskomusryhmiä, huomattiin uskomusten olevan monin paikoin yksilöllisiä. Opettajat
lähestyivät samoja teemoja erilaisista, toisinaan keskenään ristiriitaisista näkökulmista.
He myös painottivat eri asioiden merkitystä opetuksessa. Yksilöllisyys tuli esiin lisäki
intervention tarkastelun yhteydessä. Yhden opettajan uskomukset olivat selvimmin
yhtenevät IE:n viiden perusperiaatteiden kanssa, kun taas kahden muun opettajan osalta
periaatteet olivat tunnistettavissa eri tavoin painottuneina.

Opettajaksi opiskelevien opetusta koskevat käyttöteoriat ja niiden lähteet
Liisa Karlsson & Harri Pitkäniemi, Helsingin yliopisto
liisa.karlsson@helsinki.fi

Opettajien käyttöteorioita on tutkittu laadullisesti opettajan ajattelututkimusperinteen
osana 1980luvulta alkaen. Pääpaino on ollut siinä, millaisia käyttöteorioita on ja mitä
sisältöjä niihin liittyy. On myös tutkittu sitä, onko käyttöteoria näkyvissä opettamisen
arjessa. Sen sijaan ei ole juuri tutkittu, mihin käyttöteoriat perustuvat ja miten esimerkiksi



opettajankoulutuksessa opiskelijat voivat kehittää ja muuttaa omia aikaisemmin
omaksumia uskomuksia ja näkemyksiä opettamisesta ja oppimisesta.
Tutkimushankkeessamme syvennymme siihen, millaisia käyttöteorioita esiintyy
suomalaisessa opettajankoulutuksen kontekstissa sekä mihin opiskelijoiden käyttöteoriat
perustuvat. Tutkimme myös kehittämäämme menetelmää, jolla opiskelijat itse
analysoivat ja mallintavat käyttöteorioitaan ja reflektoivat käyttöteorioiden muuttumiseen
liittyviä muutoksia ja niiden syitä. Käyttöteorialuokitus on yhdysvaltalaisten Levini ja
Henin (2008) tutkimuksesta, jossa opiskelijat tuottivat kirjoitelman käyttöteorioistaan ja
niiden lähteistä. Kokoamme aineiston vuonna 2009–2010.
Esittelemme opiskelijoiden omien käyttöteorioiden analysoinnin ja reflektoinnin
prosessimenetelmää. Lisäksi kuvaamme alustavia tutkimustuloksia. Myöhemmin
analysoimme aineistoa myös kvantitatiivisesti sekä vertailemme suomalaista aineistoa
yhdysvaltalaisen aineistoon.

Ohjauskokemuksista näkökulma omaan ohjaustyöhön
Erja Syrjäläinen & Riitta Jyrhämä, Helsingin yliopisto
riitta.jyrhama@helsinki.fi

Ohjatulla harjoittelulla on tärkeä merkitys opettajankoulutuksessa, sillä akateeminen ja
ammatillinen näkemys ovat siinä vuoropuhelussa keskenään. Ohjauksen laatu vaikuttaa
vahvasti siihen, miten oppiminen ja oman ammatillisen identiteetin kehittyminen
opetusharjoittelussa koetaan. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kenttäkouluverkoston
ohjaajakoulutukseen osallistuneiden opettajien kokemuksia ohjauksesta. Tarkastelussa on
lähinnä heidän kokemuksensa ohjattavana olosta oman opiskelun aikana. Koulutettavia
(vuonna 2005 n1=170 ja vuonna 2008 n2=150) pyydettiin kartoittamaan omia
kokemuksiaan, joita he pohtivat sekä kotiryhmissä että vertaisryhmissä ja heijastelemaan
niitä praktikumikäsikirjan esittämiin teorioihin ohjaustyyleistä ja ohjauspyrkimyksistä. 38
vertaisryhmää tuotti koosteen ryhmiensä kokemuksista. Vastauksista ei kyetä
erittelemään hyvien tai huonojen kokemusten tarkkaa määrää, mutta voitiin hahmottaa
kuvauksia siitä, millä perusteella ohjaus koettiin hyväksi/ huonoksi/ riittäväksi/
riittämättömäksi. Antoisille ohjauskokemuksille oli ominaista tasavertaisuuden tuntu,
emotionaalinen läsnäolo sekä tunne siitä että ohjaajalla on aikaa. Negatiivisina koettiin
autoritaariset, orjallisesti omaa opetustyyliään suosivat ohjaajat, jotka eivät jätä tilaa
opiskelijan omalle persoonalle. Myös kokemukset vuorovaikutteisuuden puuttumisesta
sekä liirumlaarumohjauksesta tulivat esille. Kokemusten kartoitus herätti ryhmät
määrittelemään omaa näkemystään hyvästä ohjauksesta, jolle tyypillistä olisi dialogisuus,
emotionaalinen läsnäolo ja kiireettömyyden tuntu.

Opiskelun hierarkkinen kehys
Marja Mäensivu, Jyväskylän yliopisto
marja.f.maensivu@jyu.fi

Tutkimukseni taustalla vaikuttaa ajatus, että opiskelutilanteessa eletään hierarkkisessa
kehyksessä. Siinä sekä opettajilla että opiskelijoilla on vakiintuneet roolinsa; opettaja on



auktoriteetti ja opiskelija alamainen. Alamaisen rooli saa opiskelijan miellyttämään
opettajaa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että omaa osaamattomuutta ei paljasteta
ohjaajille ja todellisia ajatuksia peitellään. Alamaisen rooliin kuuluu myös eräänlainen
vastuun pakoilu, joka näkyy esimerkiksi siinä, että epäonnistumisista syytetään helposti
ohjaajia. Tällainen ohjaajan ja opiskelijan välinen hierarkkinen suhde luo turvattomuutta
ja se voi muodostua esteeksi oppimiselle, sillä vastuuton alamainen kokee tärkeimmäksi
tehtäväkseen turvaan pääsemisen oppimisen kustannuksella. Koulutuksen näkökulmasta
tällainen tilanne on kuitenkin kestämätön. (Mäensivu 2007.)
Hierarkkinen kehys asettaa haasteen koulutukselle, sillä opiskelijan kykenevyyttä ja halua
vastata omasta oppimisestaan ei voi pitää automaationa. Tähän haasteeseen on pyrkinyt
vastaamaan tutkimuskohteenani oleva Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen
kehittämishanke, jossa pyritään vähentämään tällaista opiskelun hierarkkista kehystä ja
lisäämään opiskelijoiden autonomiaa opiskelussa.
Tekeillä olevan tutkimukseni tarkoituksenani on selvittää, miten vastuu oppimisesta
rakentuu opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutuksessa. Etnografisen tutkimukseni
kenttätyövaihe on kestänyt kaksi vuotta, jonka aikana olen kerännyt
luokanopettajakoulutuksen hankkeesta aineistoa observoiden, haastatteluin sekä
muutamin kyselyin. Tällä hetkellä tutkimukseni on analysointivaiheessa.
Tutkimukseni antaa uutta valaisua autonomisen oppimiskulttuurin rakentamisen ehdoista
opettajankoulutuksessa ja laajemmin koko koulutusjärjestelmässämme. Alustuksessani
tarkoituksena on keskittyä tutkimukseni taustaajatuksen tarkasteluun.

Luokanopettajakoulutuksen valintakokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden kuvailua
ja vertailua valintakriteerien sekä opettajan minäpystyvyyteen,
vuorovaikutustaitoihin ja ammattikuvaan liittyvien itsearviointien valossa
Harri Pitkäniemi, Helsingin yliopisto; AnnaMari Lindeberg, Joensuun yliopisto
harri.pitkaniemi@helsinki.fi, annamari.lindeberg@joensuu.fi

Tutkimuksemme tavoitteena on kuvailla ja vertailla luokanopettajakoulutuksen
valintakokeisiin osallistuneiden opiskelijoiden menestystä valintakokeessa ja heidän
itsearviointejaan opettajan minäpystyvyydestä, omista vuorovaikutustaidoistaan ja
opettajan ammattikuvista. Opettajankoulutus ei lähde liikkeelle nollapisteestä, vaan
kaikilla koulutukseen hakeutuvilla on käsityksiä mm. oppimisesta, opettamisesta ja
ammattiihanteista. Luokanopettajakoulutuksen valintaprosessiin sisältyy kaikille yhteisiä
valintakriteereitä – kuten aikaisempi opintomenestys, VAKAVAkoe ja
soveltuvuusarviointi. Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää näiden kriteerien
merkitystä valituksi/hylätyksi tulemiseen sekä sitä, miten hakijat näkevät itsensä
mahdollisen opettajankoulutuksen ja opettajauran alkuvaiheessa.
Tutkimuksemme aineisto koostuu rekistereistä saaduista tiedoista ja valintakoepäivinä
kerätystä lyhyestä kyselyaineistosta. Tutkimuksen kohteena ovat vuosina 2008 ja 2009
Savonlinnan opettajankoulutuslaitokseen luokanopettajan koulutuksen valintakokeisiin
osallistuneet hakijat (N=227). Hakijoiden itsearviointiin perustuvan aineiston osalta
hyväksytyt ja eihyväksytyt ovat keskinäisen vertailun perusteella varsin samanlaisia.
Vain kasvatustieteellinen ammattikuva painottuu hieman enemmän valituksi tulleilla.
Tutkimukseen osallistuvien hakijoiden vastaukset heijastavat varsin myönteisiä opettajan



minäpystyvyyteen liittyviä uskomuksia, mutta toisaalta myös kodin merkitykseen
oppilaan koulumenestyksen selittäjänä uskottiin.

Koulun ja kodin yhteistyö – haaste opettajankoulutukselle
Marjaana Soininen, Turun yliopisto
marjaana.soininen@utu.fi

Koulun ja kodin yhteistyö on yksi tutkimuksen kesto teemoista, jonka suosio nostaa
päätään noin kymmenen vuoden sykleissä. Teema on myös yksi kritiikin kohde
arvioitaessa opettajankoulutuksen sisältöjä. Olen vuosia seurannut opetusharjoittelusta
opiskelijoiden antamaa palautetta ja vuosi vuoden jälkeen palaute on samansuuntaista –
koulun ja kodin yhteistyön vähäisyys harjoittelun aikana. Samanlaisen tuloksen ovat
myös Tirri ja Niemi (1997) saaneet tutkimuksessaan, missä vuonna 1995 valmistuneet
opettajat (n=204) ja opettajankouluttajat (n=63) arvioivat koulutuksen antamien
valmiuksien toteutumista; yhteistyö vanhempien kanssa sijoittui 10 heikoimmin
saavutetun tavoitteen joukkoon. Itse, kyseistä teemaa Rauman
opettajankoulutuslaitoksella opettavana, olen usein miettinyt, millainen opetus ja ohjaus
antaisivat perustavan valmiuden yhteistyön tekemiseen. Toteutin alustavan kyselyn
syksyllä 2008 luentoosuuteni alussa. Opiskelijat saivat vastata kahteen kysymykseen: (1)
Miten koulun ja kodin yhteistyö on toteutunut harjoittelujesi aikana? (2) Millainen on
paras muistosi koulun ja kodin yhteistyöstä omalta kouluajaltasi. Vastaajia (n=25)
pyydettiin kertomaan, mitkä harjoittelujaksot he olivat jo suorittaneet. Omaa muistelua ei
rajoitettu mihinkään tiettyyn luokkaasteeseen. Tulokset osoittavat, että harjoittelun
aikana koulun ja kodin yhteistyö on varsin rajoittunutta ja opiskelijan jäädessä usein siitä
ulkopuoliseksi. Myös omat muistot liittyivät hyvin perinteisiin yhteistyömuotoihin tai
niitä ei muistunut mieleen lainkaan. Tulen jatkamaan tutkimusta.

Koulututkimus ja toimijat
Helena Rajakaltio & Eija Syrjäläinen, Tampereen yliopisto
helena.rajakaltio@uta.fi

Esityksemme perustuu Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksessa kehittämäämme
vuorovaikutteisen koulutuksen malliin ja siitä saatuihin kokemuksiin, jotka ovat
virittäneet ko. mallin kehittämiseen liittyvää tutkimusta. Koulutuksen ideana on rakentaa
siltaa koulututkimuksen, koulun kehittämisen, käytännön koulutyön ja
opettajankoulutuksen välille. Koulutuksessa kentällä toimivat opettajat, rehtorit,
koulupsykologit ja koulutoimen virkamiehet kertovat kokemuksistaan koulun maailmasta
sekä ratkaisuistaan kohdata erilaisia haasteita työn arjessa. Tarinat kehystetään laajempiin
tutkimuskonteksteihin, joko vireillä olevien koulututkimusten tai tutkimuskirjallisuuden
kautta. Koulutuksessa käytetyllä dialogisella lähestymistavalla on pyritty avaamaan
koulumaailmaan liittyvää monimutkaisuutta, epävarmuutta, kaoottisuutta ja jatkuvaa
muutosta, joka on kaukana uuden hallintalogiikan teknisrationaalisesta
kehittämiskonseptista, johon koulutyössä ja sen kehittämisessä törmätään.



Koulutuksesta kerätty aineisto muodostuu opiskelijoiden kirjoittamista opetuksen
reflektointiteksteistä. Opettajien tarinat ovat auttaneet opiskelijoita hahmottamaan
käytännön ja teorian välistä yhteyttä opettajan työssä. Opettajien omakohtaiset
kokemukset ja tarinat ovat avanneet opiskelijoille näköaloja siitä, kuinka yksilöllisyys ja
yhteisöllisyys ovat yhteen kietoutuneet opettajan työssä. Se on merkinnyt toisaalta
opettajan työn identiteetin monikerroksisuuden ja ammatillisen kehittymisen tärkeyden
oivaltamista. Toisaalta opiskelijat ovat ymmärtäneet kuinka opettajan työ liittyy koulun
yhteisöllisiin kysymyksiin ja toimintakulttuuriin ja kuinka koulu kytkeytyy laajoihin
yhteiskunnallisiin ja koulutuspoliittisiin kehyksiin.
Koulutus ruokkii koulututkimuksen kehittämistä. Vuoropuhelu koulutuksen opetustoimen
kentällä toimijoiden ja tutkijoiden välillä auttaa tutkijoita paikantamaan ajankohtaisia
koulun kehittämis ja tutkimushaasteita. Koulututkimukseen kytkeytyvä kehittäminen
palvelee koulun kehittymistarpeita, kuten esimerkiksi vireillä olevat tutkimukset
kouluhyvinvoinnista ja yhtenäisestä perusopetuksesta. Tutkimus ja
kehittämishankkeiden tuloksia on hyödynnettävissä vuorostaan peruskoulutuksen
kehittämisessä.

Tutkiva opettaja verkosto yhteistyöfoorumina
Eira Korpinen, Jyväskylän yliopisto; Helena Hovila, Tampereen kaupunki
eira.korpinen@jyu.fi

Opettaja työnsä tutkijana (teacher as researcher movement) voidaan liittää
opettajankoulutuksen cygnaeuslaiseen, ”akateemiseen perinteeseen”. Suomalaisella
opettajankoulutuksella on ollut vahvat kansainväliset yhteydet aluksi erityisesti Keski
Eurooppaan ja Pohjoismaihin, myöhemmin Britteinsaarille ja Yhdysvaltoihin. 1970
luvulla peruskouluuudistuksen alkaessa ja opettajankoulutuksen siirtyessä yliopistoihin
alettiin puhua opettajasta tutkijana. Itsenäisesti toimiva ja tieteellisesti ajatteleva opettaja
merkitsee selkeää muutosta opettajan ammattikuvassa maamme itsenäisyyden alkuajoista
1960luvulle saakka. Vuonna 1979 käynnistyi yhtenäinen, ylempään
korkeakoulututkintoon tähtäävä luokanopettajakoulutus, jollaista muissa Euroopan
maissa ei vieläkään esiinny. Omaa työtään tutkivia opettajia tarvittiin erityisesti
opetussuunnitelmatyöhön, joka siirtyi laajamittaisesti 1990luvulla paikalliselle tasolle.
Silloin alettiin puhua kuntakohtaisista, jopa koulukohtaisista opetussuunnitelmista.
Opettajankoulutuksen perusidea on tutkimuspainotteisuus, joka tarkoittaa sitä, että kaikki
kurssit kytketään jollakin tavalla tutkimukseen, mutta erityisesti on huomattava, että
tutkimuksellisuus ulottuu myös harjoitteluun. Koulutuksen ja yhteiskunnan
vuorovaikutus on toinen mielenkiintoinen juonne, jota on syytä tarkastella erityisesti
arvioitaessa kymmenen vuotta sitten perustetun Tutkiva opettaja verkoston toimintaa.
Maassamme harjoitettu koulutuspolitiikka on vaikuttanut monin tavoin verkostoon
liittyneiden opettajien työhön ja sitä kautta myös verkoston toiminnan painotuksiin.
Opettajien tekemän kehittämistutkimuksen ytimessä on kuitenkin oppilas – lapsi tai
nuori, jonka ääni opettajien tutkimuksissa myös kuuluu.
Tutkiva opettaja verkosto on toiminut opettajien perus ja täydennyskoulutuksen
foorumina samalla, kun siihen on liittynyt tutkimus ja julkaisutoimintaa. Kaikki tämä on
merkinnyt yhdessä tutkimisen ja kollegiaalisen oppimisen mahdollisuutta sekä



ammatillisen kasvun ja voimaantumisen kokemusta. Julkaisutoiminta on ollut keskeinen
osa verkoston näkyvää toimintaa. Tällä hetkellä on suunnattava katse tulevaisuuteen.
Miten kohdata yhdessä opettajien kanssa niitä haasteita, joita monikulttuurinen
tietoyhteiskunta, sen globaali muutos ja murros asettaa opettajan työlle sekä tutkivalle
opettajuudelle? On pohdittava keinoja, joilla haasteisiin voidaan vastata. Opettajien
verkostoituminen eri muodoissaan on toimintamuoto, jota tukemalla ja kehittämällä
voidaan edistää oppivan organisaation tavoitteiden saavuttamista. Tutkivien opettajien
verkosto on suuntaamassa toimintaansa uusiin haasteisiin, jotka liittyvät
opetussuunnitelmien tutkimuspohjaiseen kehittämiseen ja samalla opettajien
jatkokoulutusmahdollisuuksien parantamiseen. Tutkivat opettajat voisivat olla kunnille
opettajien täydennyskoulutuksen resurssi. Mikä rooli opettajilla on tiedeyhteisössä ja
erityisesti kasvatustieteissä? Mihin opettaja tarvitsee tutkimusta ja tiedeyhteisöä?

Opiskelijavalinnan, opettajakoulutuksen ja kouluopetuksen, yhteensoinnuttaminen:
tilannekuvaa, näkökulmia ja käsitevälineitä
Pekka Kosonen, Jyväskylän yliopisto; Tuula Laes, Turun yliopisto; Tiina Nikkola &
Pekka Räihä, Jyväskylän yliopisto
pekka.a.kosonen@jyu.fi

Monet koulunpidon ja opetuksen ongelmat aiheutuvat siitä, etteivät koulun sisäiset
rakenteet, opettajuutta koskevat käsitykset sekä opettajien toiminta ja ajatustavat kylliksi
resonoi aikaan ja kontekstiin. Oppilaiden psykososiaaliset ongelmat lisääntyvät, samoin
ristiriidat kotien suuntaan. Työ on monimutkaistunut, mutta opettajakoulutus jättää
kielteisiä viestejä vaille huomiota, eikä valmenna riittävästi arjen ongelmien ja
epävarmuuden kohtaamiseen, yllättäviin tilanteisiin ja luovaan ongelmaratkaisuun. Osalle
opettajista työ on enemmän rasittavaa ja kuluttavaa kuin antoisaa.
Opettajuuden instituutioasema ja arvostus Suomessa ovat vahvoja (Nummenmaa &
Välijärvi 2006). Ammattia koskevat käsitykset siirtyvät sukupolvelta toiselle, tukien
vanhentuneita rakenteita ja toimintamalleja. Niin opettajista kuin opettajiksi hakevista
suurin osa korostaa tottelemista, sääntöjä ja auktoriteettien kunnioittamista.
Maahanmuuttajaoppilaiden tai muutoin ”toisenlaisten” oppilaiden läsnäolo luokassa
saattaa paljastaa koulun käytäntöjen ja opettajan näkökulman yksipuolisuuden.
Koulunpitoa, opettajuutta ja opiskelijavalintaa käsitellään usein hallinnon termein ja sekä
toimenkuva ja ominaisuusluetteloin, jotka kuitenkin sivuuttavat ilmiöiden ominaislaadut,
joten ne eivät voi hedelmällisesti avata uusia ratkaisujakaan.
Hyödylliset käsitevälineet artikuloivat vuorovaikutuksissa kehkeytyviä merkityksiä,
tunteita, kokemuksia ja toimintatapoja.
Opettajakoulutuksessa tulisi mallittaa ajan yhteiskunnassa hyviksi todettuja
toimintarakenteita, mm. työstämällä aitoja ongelmia. Jokaisessa
opettajankoulutusyksikössä tulisi virittää kokeiluja, joissa tutkitaan resonoivia
toimintarakenteita ja tapoja.
Esimerkkinä kuvailemme Jyväskylän yliopiston OKL:ssa käynnissä olevaa kokeilua,
jossa intensiiviseen toimintaan liittyy monipuolinen havainnointi, tutkimus ja keskustelu.
Kokeilu on uudistanut myös opiskelijavalinnan ajattelua ja menetelmiä.



Saako Suomen koululaitos hyviä opettajia? Opettajankoulutuksen antamat
valmiudet opetushallinnon toimijoiden ja vastavalmistuneiden opettajien
arvioimana
Kari Korhonen & Pertti Väisänen, Joensuun yliopisto
pertti.vaisanen@joensuu.fi

Opettajankoulutuksen vaikuttavuus on ollut viime vuosikymmenet niin koulun
kenttäväen, opetushallinnon kuin opettajankouluttajien – ja vähäisessä määrin myös
tutkijoiden – kiinnostuksen kohteena. Yhteiskunnallisen muutoksen ja
opettajankoulutuksen akatemisoitumisen myötä opettajankoulutukseen ja opettajan
professioon kohdistuvat odotukset ovat muuttuneet ja käyneet entistä moninaisemmiksi,
ja ainakin osin ristiriitaisiksi. Tutkimuksin on selvitetty lähinnä vastavalmistuneiden
opettajien näkemyksiä siirtymisestä työelämään. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli
kartoittaa rehtoreiden (n=381) ja sivistystoimen johtajien (n=24) näkemyksiä
opettajankoulutuksen antamista valmiuksista kohdata koulutyön arki sekä selvittää
millaisia sisältöjä ja aineyhdistelmiä koulutuksessa tulisi olla yhtenäisen peruskoulun,
lähitulevaisuuden ja kaukaisemman tulevaisuuden tarpeisiin peilaten. Opetushallinnon
toimijoiden näkemyksiä vertaillaan vastavalmistuneiden opettajien (n=108) kokemuksiin.
Aineisto kerättiin valtakunnallisesti vuosina 2007 ja 2008 verkkokyselyiden avulla ja
eräästä itäsuomalaisesta yliopistosta valmistuneiden alumnien joukosta.
Kyselylomakkeessa oli 51 väittämätyyppistä (1–5) ja 9 avointa kysymystä. Aineisto
käsiteltiin määrällisin ja laadullisin menetelmin mixed methods lähestymistapaa
käyttäen. Faktorianalyysin avulla tiivistetyt 7 valmiusdimensiota skaalattiin asteikolle 1–
5. Opetushallinnon toimijoiden mukaan koulutus antaa parhaat valmiudet
opetusteknologiassa (KA=4,0) ja heikoimmat ”uusien haasteiden” kohtaamisessa
(KA=3,3). Opetushallinnon edustajat arvioivat valmiudet kaikilla osaalueilla
merkitsevästi paremmiksi kuin opiskelijat. Rehtoreiden vastauksissa myös kouluasteen
mukaan oli merkitseviä eroja. Laadullisen aineiston analyysi osoitti tulevaisuuden
haasteiden kohdistuvan erilaisten oppilaiden kohtaamiseen, yhteistyöongelmiin kodin ja
koulun välillä sekä työyhteisöllisiin valmiuksiin.
.

Minkälaisen opettajankoulutuksen rakentaisimme nyt, jos sitä ei olisi keksitty?
Jorma Enkenberg, Henriikka Vartiainen & Anu Liljeström, Joensuun yliopisto
jorma.enkenberg@joensuu.fi

Opettajakouluksemme rakenne ja sisällöt perustuvat keskeisiltä osin 1970luvun
ajatteluun kompetensseista, joita opettajalta vaaditaan, jotta he kykenevät vastaamaan
niihin odotuksiin ja vaatimuksiin, jotka yhteiskunta eduskunnan kautta on opetus ja
kasvatustyölle asettanut. Kovin moni asia on kuitenkin muuttunut sitten 1970luvun.
Onnistuuko nykymuotoinen opettajankoulutus tuottamaan opettajia, jotka kykenevät
riittävässä määrin vastaamaan niihin muuttuneisiin tarpeisiin ja odotuksiin, joita
kehittymässä oleva tieto ja innovaatiokeskeinen yhteiskunta siltä edellyttää?
Monet tutkijat pitävät Internetiä yhtenä viime aikojen suurimmista sosiaalisista
innovaatioista. Yliopistoon pyrkivät opiskelijat ovat pian kaikki syntyneet Internetin



aikakaudella. Tieto ja innovaatiokeskeinen yhteiskunta yhdessä Internetin tarjoamien
palvelujen kautta haastaa uudella tavalla käsityksemme opettajankoulutuksen rakenteesta,
sisällöistä sekä niistä oppimisympäristöistä, jotka voivat välittää tietoa ja osaamista, jota
muotoutumassa oleva 21. vuosisadan yhteiskunta odottaa.
Mikäli haluamme kouluttaa opettajia, jotka kykenevät opettamaan oppilaille 21.
vuosisadan yhteiskunnan haastamia tietoa ja taitoja, opettajankoulutuksen soveltamassa
pedagogiikassa tulee korostaa itseoppimista, horisontaalisia organisaatiorakenteita,
yhteistä vastuuta sekä omistajuutta, liittymistä yhteisöihin, vuorovaikutusta, autenttisia
oppimistehtäviä sekä tieto ja viestintätekniikan käytössä Internetin palveluja. Jos
opettajankoulutus pitäisi keksiä nyt, sen tulisi perustua edellähahmotellulle osallistavalle
pedagogiikalle.
Esityksessä rakennetaan teoreettinen viitekehys osallistavalle pedagogiikalle
opettajankoulutuksessa sekä raportoidaan opiskelijoiden kokemuksia ja saavutuksia
yhdeltä kasvatustieteen syventävien opintojen Luova projekti kurssilta, missä ko.
pedagogiikkaa on validioitu designtutkimuksen keinoin.


