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ESIPUHE
Non scholae, sed vitae discimus.
SENECA
Yhteiskunnallemme ja kulttuurillemme asettuvat moninaiset haasteet
kasvavat nopeasti. Mahdollisuutemme kohdata ne riippuvat keskeisesti siitä,
millaiset valmiudet koulu antaa uusille sukupolville. Harjoittelukouluilla on
tärkeä rooli tulevaisuuden koulun muotoutumisessa, vastaavathan ne lähes
kokonaan opettajien peruskoulutukseen kuuluvasta opetusharjoittelusta.
Tätä vastuullista tehtävää harjoittelukoulut pyrkivät toteuttamaan
panostamalla entistä enemmän pedagogiseen tutkimus-, kokeilu- ja
kehittämistyöhön yhteistyössä yliopistojensa muiden tahojen kanssa.
Oulun normaalikoulu järjesti 5.-6.10.2009 Suomen harjoittelukoulujen
valtakunnallisen tutkimussymposiumin. Siihen osallistui 73 henkilöä eri
yliopistoista.
Symposiumin tarkoituksena oli luoda yleiskatsaus
harjoittelukouluissa käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin sekä keskustella
tutkimuksen roolista ja tulevaisuudennäkymistä opettajankoulutuksessa eri
toimijoiden kesken. Symposiumissa esiteltiin kutsuttujen luentojen lisäksi
yhteensä 35 tutkimushanketta kolmessa rinnakkaisessa workshopissa ja
posterinäyttelyssä. Tässä teoksessa on julkaistu symposiumin antia neljään
teemaan ryhmiteltynä: 1) Opettajuuden oppiminen, 2) Ajattelu, kieli ja
vuorovaikutus, 3) Osallistavat oppimisympäristöt ja 4) Kohtaamisia koulussa.
Sekä tutkimussymposiumin esitelmissä ja posteriesityksissä käsiteltyjen
aiheiden kirjo että tässä teoksessa esiteltyjen tutkimus- ja kehityshankkeiden
näkökulmien moninaisuus antavat hyvän kuvan siitä millaisten haasteiden
edessä harjoittelukoulut ovat tutkimuskouluina.
Oulussa, huhtikuun 19 pnä 2010
Toimittajat
Hannu Juuso, Marko Kielinen, Leena Kuure ja Anja Lindh
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Johdanto: Harjoittelukoulut tutkimus-, kokeilu
ja kehittämiskouluina
Heikki Happonen ja Hannu Juuso

Suomalainen koulu on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu. On oikein,
että sen laadusta halutaan pitää kiinni, sillä perustuuhan moderni kasvatuskäsitys keskeisesti nykyistä paremman tulevaisuuden tavoitteluun. Tämä
edellyttää, että huolehdimme paitsi olemassa olevan koulujärjestelmämme
toimimisesta, myös sen samanaikaisesta tulevaisuuteen tähtäävästä
kehittämisestä. Tulevaisuuden vaatimusten ennustaminen on tunnetusti
kuitenkin vaikeaa. Koulutuksen yhteiskunnalliseen tehtävään, merkitykseen
ja opetuksen sisältöihin liittyvät toisiinsa kiertyvät pedagogiset kysymykset
ovat nopeasti muuttuvassa maailmassa vaikeasti hahmottuvia. Mikä on
lopulta koulun merkitys tulevaisuuden muotoutumisessa? Millaisten arvojen
tulisi ohjata koulun toimintaa ja sen kehittämistä? Mitä tietoja ja taitoja
tuleva sukupolvi tarvitsee ja miten ja millaisissa ympäristöissä niitä opitaan?
Koulun muutoksen ja kehittämisen suunnan ymmärtämiseksi on paikallisen
ja yleisen näkökulman ohella siis huomioitava synkroninen (tässä ja nyt) ja
diakroninen (ajassa etenevä) perspektiivi. Toimintaympäristömme nopea ja
monitasoinen muutos edellyttää kehittämiseltä ekologista validiteettia;
emme voi muuttaa koulua haluamaamme suuntaan ilman kulttuuriimme
kytkeytyvien yhteiskuntahistoriallisten kehitystrendien, globaalien sosiaaliseen integraatioon ja ympäristöuhkiin liittyvien kysymysten sekä päivittäin
kohtaamiemme reaalimaailman ilmiöiden syvää ymmärtämistä. Tältä pohjalta
meidän tulee kyetä tunnistamaan tulevaisuutemme liittyviä uhkatekijöitä,
mutta myös mahdollisuuksia. Parhaillaan käynnissä oleva valtakunnallinen
opetussuunnitelmauudistus on avainasemassa sen suhteen, mihin suuntaan
suomalainen koulu tulevan vuosikymmenen aikana kehittyy.
Koulun kehittäminen haastaa vahvasti opettajankoulutusta ja harjoittelukouluja sen tärkeänä osana. Opettajankouluttajien tulisikin olla omasta
tiedeperustaisesta positiostaan käsin aktiivisesti keskustelemassa ja vaikuttamassa tulevan opetussuunnitelmauudistuksen sisältöihin. Tältä pohjalta on
luontevaa uudistaa myös opettajankoulutuksen – harjoittelukoulut mukaan
lukien – omia sisältöjä, rakenteita ja toimintamuotoja niin, että ne tukevat
koulun kehittämisessä tehtyjä ratkaisuja. Tässä ei ole kysymys pelkästään
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opettajien peruskoulutuksesta, vaan myös työelämässä olevien opettajien
täydennyskoulutuksesta.
Harjoittelukoulut ovat yliopistojen kouluja, joiden erityinen tehtävä on yliopistolain mukaan ollut ohjatun opetusharjoittelun järjestäminen ja opettajankoulutuksen kehittäminen. Erityisesti ohjatun harjoittelun osalta harjoittelukouluilla on vahva perinne ja vakiintunut asema. Tämän lähtökohdan
rinnalle on viime vuosina nostettu harjoittelukoulujen tutkimusluonteen
vahvistaminen. Niiltä edellytetään omaa tutkimus- ja kehittämisohjelmaa,
jossa määritellään kehittämistyön painopisteet ja keskeiset tutkimusteemat
(Opetusministeriö 2007, 52; Pohjolainen 2008). Vaikka harjoittelukouluissa
on toteutettu paljon erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita, itse tutkimus
on kuitenkin jäänyt vähäisemmäksi ja rajoittunut pääasiassa opettajaksi
opiskelevien perustutkintoon liittyviin opinnäytetöihin. Yliopiston kouluina
harjoittelukoulujen tutkimuksellinen potentiaali ja kontribuutio voisi olla
kuitenkin paljon vahvempi. Harjoittelukouluissa tapahtuvaa tutkimusta sekä
siihen liittyvää pedagogista kehittämis- ja kokeilutoimintaa onkin tehostettava ja koordinoitava se entistä systemaattisemmin omien emotiedekuntien tutkimus- ja koulutusstrategioihin.
Edellä kuvatuista lähtökohdista on tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta
nostettu kaikkien Suomen harjoittelukoulujen vahvaksi sisäisen strategisen
kehittämisen sektoriksi (Harjoittelukoulujen strategia 2020). Tämän
puitteissa harjoittelukoulut käynnistivät vuonna 2009 yhteisen TUTKOKE projektin yhteistyössä Educode OY:n kanssa. Sen tavoitteena on luoda
harjoittelukouluihin sekä valtakunnallinen että yliopistokohtainen tutkimus-,
kokeilu- ja kehittämisohjelma. Valtakunnallinen näkökulma tarkoittaa yhteisten tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa ohjaavien toimintaperiaatteiden luomista. Niiden ohjaamana pyritään paikallisella tasolla luomaan
yliopistokohtaisesti profiloituneet tutkimus-, kokeilu- ja kehittämissuunnitelmat vuoden 2010 loppuun mennessä. Tehtävä on mielenkiintoinen ja
samalla varsin haasteellinen.
Yksittäisten harjoittelukoulujen rooli tutkimus- kokeilu- ja kehittämistoiminnassa määrittyy paljolti sen mukaan, minkälaisia mahdollisuuksia eri yliopistoyhteyksissä, erityisesti kasvatustieteiden tiedekunnissa on tarjolla.
Tässä roolissa harjoittelukoulut ja niissä tapahtuva opetusharjoittelu
soveltavat jo olemassa olevaa tutkimustietoa lähinnä omaa työtä koskevan
toimintatutkimuksen näkökulmasta. Toisaalta harjoittelukoulut pyrkivät
tulevaisuudessa tukemaan myös oman henkilökuntansa tutkimus-, kokeilu- ja
kehittämistoimintaa kehittämällä esimerkiksi vaihtoehtoisia harjoittelukoulun
lehtorin työnkuvia ja mahdollisuuksia työskennellä tutkimusryhmissä.
Harjoittelukoulujen rooli myös muiden kuin omien tiedekuntiensa
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tutkimushankkeiden yhteistyökumppanina on tulevaisuudessa oltava nykyistä
merkittävämpi. Harjoittelukoulut tarjoavat joustavan ja rikkaan tutkimusympäristön koko yliopistolle.
Erityisen merkityksellistä on tutkimusorientoituneen ohjatun harjoittelun
kehittäminen jo olemassa olevien rakenteiden kautta. Voidaan perustellusti
väittää, että opetusharjoitteluun, erityisesti siinä kertyneisiin kokemuksiin ja
niiden ohjauksessa tapahtuvaan reflektioon liitettynä viimeaikoina erityistä
nostetta saanut tutkimuspohjaisen opettajankoulutuksen vaatimus saa
syvyyttä ja todellista merkitystä tulevien opettajien oman pedagogisen
ajattelu- ja toimintavalmiuden kehittymiselle.
Edellä esitetyt tutkimus-, kokeilu- ja kehittämisnäkökulmat edellyttävät laajapohjaista ja analyyttistä keskustelua harjoittelukouluorganisaatiossa. Jos
tavoitteenamme on kehittää kaikkia harjoittelukouluja koskeva niin
periaatteellinen kuin käytännöllinenkin tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan ohjelma, edellyttää se myös yhteisen tahtotilan syntymistä,
sopimista ja sitoutumista (myös taloudellisessa mielessä) ohjelmassa
esitettyihin periaatteisiin. Erityisen tärkeää on kehittää uusia ja toimivia
tutkimusyhteistyön muotoja niin kasvatustieteiden tiedekuntien kuin
muidenkin tahojen kanssa.
Käsillä oleva julkaisu liittyy kiinteästi harjoittelukoulujen TUTKOKE-projektiin. Yksi sen toimintamuodoista on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä
TUTKOKE-symposiumi. Oulussa lokakuussa 2009 pidetyn symposiumin
tavoitteena oli koota ja jäsentää harjoittelukouluissa meneillään olevaa
tutkimustoimintaa. Symposiumissa pidettiin yhteensä 35 tutkimushanke- ja
posteriesitystä, joista osa esitellään tarkemmin tässä julkaisussa.
Lähteet
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:44. Opettajankoulutus 2020.
Pohjolainen, T. 2009. http://www.enorssi.fi/tutkimus-kokeilu-ja-kehittamis
toiminta/tutkoke-symposiumit-1/tukoke-symposium-joensuussa-30-3103.2009/tukoke_Pohjolainen_Joensuu2009.pdf
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Tutkiva ja dialoginen opetusharjoittelu oman pedagogisen
toiminnan kehittäjänä
Timo Laine ja Hannu Juuso
Artikkelissa tarkastellaan opettajan käytännöllisen ammatti-identiteetin muotoutumisen
periaatteellisia lähtökohtia ohjatun opetusharjoittelun kontekstissa. Kirjoitus problematisoi
varsin yleisen ja suositun vaatimuksen opettajankoulutuksen perustamisesta tieteellisen
tutkimuksen tuottamalle teoreettiselle tiedolle ja sen soveltamisesta käytännön opetus- ja
kasvatustilanteisiin. Kirjoittajien mielestä opettajuutta opitaan kuitenkin huomattavasti
monimutkaisemmassa ja syvemmästä henkilökohtaisessa kasvuprosessissa. Tämä
edellyttää tutkimuspohjaisuutta huomattavasti laajemmin ja eri tavalla ymmärrettynä kuin
miten se ”perinteiseen” tieteellisyyteen kytkettynä määritellään. Hyväksi opettajaksi ei voi
kasvaa vain kirjoja lukemalla tai toisia kuuntelemalla. Pedagoginen ymmärrys ja taitavuus
voivat kehittyä vain toiminnan ja siitä saatavan kokemuksen ja reflektion kautta.
Käytännön työhön keskittyvällä opetusharjoittelulla onkin ratkaiseva merkitys opettajaksi
opiskelevan oman pedagogisen toimintavalmiuden kehittymisessä. Jotta tieteellisen tutkimuksen löydöksillä olisi opettajan ammatilliselle kehittymiselle todellista merkitystä, tulee
hänen kyetä reflektoimaan niitä omien kokemustensa läpi dialogisessa ohjaustilanteessa.
Muussa tapauksessa ne eivät kosketa opettajaa jättäen kaiken ennalleen.
Asiasanat: ammatillinen kasvu, kokemus, dialoginen ohjaus

Johdanto
Suomessa ja laajemminkin maailmalla on jo pitkään käyty keskustelua tutkimuspohjaisesta opettajankoulutuksesta. Tutkimuspohjaisuudella viitataan
tällöin opettajan valmiuteen hyödyntää ja soveltaa omaan työhönsä tuoreimman tieteellisen tutkimuksen tuloksia olipa sitten kysymys oppiaineesta, sen
opettamisesta tai oppimisesta. Edelleen korostetaan, että tulevien opettajien
tulisi omaksua vastaavanlainen tutkimusorientoitunut asenne omaan työhönsä. Keskustelussa vaaditaan enemmän myös opettajankoulutukseen
itseensä kohdistuvaa tutkimusta. ( Jakku-Sihvonen & Niemi 2006.)
Niin tärkeää kuin edellä kuvattu tieteellisen tutkimuksen periaatteille
rakentuva opettajankoulutus onkin, oleellista on kuitenkin huomata, että
opettajuuden viimekätinen muotoutuminen on perustaltaan huomattavasti
monimutkaisempi ja syvempi prosessi. Artikkelissamme pyrimme osoittamaan, että opettajaksi opiskelevan itsenäisen pedagogisen ajattelu- ja toimintavalmiuden kehittyminen edellyttää opettajankoulutukselta tutkivaa
orientaatiota laajemmin ymmärrettynä kuin tieteellisyys yleensä määritellään.

14

Esimerkiksi yleisyyden ja tieteellisen raportoimisen vaatimukset johtavat
poispäin opiskelijan oman toiminnan ja siitä saadun kokemuksen tutkimisesta, koska jokaisen persoonalliseen työhön sisältyy olennaisesti ainutlaatuisia piirteitä. Tutkivuuden tarkoituksena tulisi olla nimenomaan oman
pedagogisen toiminnan syvempi ymmärtäminen ja sitä kautta sen
kehittäminen. Tällöin esimerkiksi opetusharjoittelun ohjaajan tehtävänä on
ohjata opiskelijaa tutkivaan orientaatioon suhteessa käytännön opetus- ja
kasvatustilanteissa saatuihin kokemuksiin.
Kirjoituksemme perustuu ajatukseen opettajan käytännöllisen ammattiidentiteetin muotoutumisesta toiminnan kautta kokemusperäisinä maailmasuhteina. Tästä näkökulmasta pyrimme selkiyttämään opetusharjoittelun
kontekstissa tapahtuvaa ammatillista kasvua toisaalta fenomenologisen ja
pragmatistisen filosofian ja toisaalta filosofisen hermeneutiikan perusajatuksien tarjoamilla käsitteillä. Kysymys on tällöin siitä, miten ihminen
hahmotetaan uutta ymmärtävänä ja merkityksiä muodostavana toimijana ja
toisaalta siitä, millaisessa ihmisten välisessä suhteessa tämä voi toteutua.
Kokemukselliset
perustana

maailmasuhteet

opettajuuden

oppimisen

Arkisessa toiminnassamme aistimme, havainnoimme ja jollain tasolla myös
ajattelemme ympäristöämme, ennen kaikkea siinä olevia toisia ihmisiä.
Suhteemme maailmaan on tuolloin välitön ja spontaani erotuksena niihin
hetkiin, jolloin otamme ajatuksellisesti ja asennoitumisellamme etäisyyttä
tapahtumiseen. Otamme etäisyyttä siirtyessämme reflektiiviseen tai
kriittiseen ajatteluun, jolloin yritämme ikään kuin loitontaa itseämme
toiminnasta. Tällöin emme ole enää itse aktiivisina toimijoina vaan
tarkkailijoina ja arvioijina. Tällainen etäisyyden ottaminen tapahtuu yleensä
silloin, kun toiminnassamme ilmenee konflikteja tai ennakoimattomia
ongelmia. Vasta silloin välittömyys rikkoutuu ja huomiomme kiinnittyy itse
toimintaan. Välittömästi toimiessamme emme niinkään ajattele, vaan
ensisijaisesti koemme ympäröivää maailmaa. Se avautuu meille erilaisina
kulttuurisesti ja historiallisesti määrittyneinä latentteina merkityshorisontteina. Käsitämme maailmaa ikään kuin pakottavan linssin läpi, jolloin
kokemuksemme on meille itsestään selvästi varmaa siinä mielessä, että
meille ei tule mieleenkään ajatella sitä sen kummemmin. Fenomenologit
(esim. Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty) ovat aina korostaneet, että
elämän perustaso on tällaista ei-reflektiivistä toimintaa, jossa ihmisen
perustava suhde maailmaan rakentuu kokemuksellisesti.
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Opettajana kasvaminen, kuten yleensäkin ihmisen kasvu, rakentuu useina
erilaisina maailmasuhteen ulottuvuuksina. Perustana on jokaisen omakohtaisessa pedagogisessa toiminnassa rakentuva välitön, kokemuksellinen
suhde esimerkiksi ohjaajaan ja oppilaisiin. Mikään kirjatietous tai opetus ei
voi korvata sitä oppimisessa.
Kokemuksissa syntyvä niin sanottu kokemustieto ei ole kielellistä.
Kokemustieto jäsentää meille maailmaa tavalla, joka jää itsellemme
näkymättömäksi ja josta emme ole tietoisia. Se vaikuttaa kuitenkin
voimallisesti tapaamme toimia ja havainnoida maailmaa. Mielikuvamme ja
suhtautumisemme oppilaisiin tai ohjattaviin rakentuvat pitkälle kokemuksellisesti. Voidaan perustellusti olettaa, että tämä sanaton, tunneväritteinen tieto ohjaa toimintaamme enemmän kuin tietoiset käsityksemme.
Tiedostamattomaan, sanattomaan ulottuvuuteen kuuluvat myös arvottavat
asenteet. Arvopyrkimykset ovat läsnä kaikessa inhimillisessä toiminnassa sitä
suuntaamassa: mikä on kiinnostavaa ja tärkeää, mikä kiinnittää huomion,
mitä haluan tavoitella. Ne rakentuvat osaksi kokemusta värittämällä sen
tietyllä tunnelatauksella. Opettajan kokemus oppilaista, luokkahuoneesta
tilana ja itsestä vaikkapa jännittyneenä toimijana, sisältävät kaikki arvottavia
tunteita siitä, toimiiko hän oikein ja hyvin tai suhtautuvatko oppilaat häneen
myötämielisesti.
Kokemustieto on arvokasta, mutta se voi olla myös ongelma hyväksi
pedagogiksi kehittymisessä. Olemme sokeita kokemuksen kautta rakentuville tavoille tuntea, hahmottaa ja toimia. Niissä voi kehittyä tapoja ja toimintaskeemoja, jotka eivät ole hyväksi pedagogiselle toiminnalle, esimerkiksi
suhteelle oppilaisiin. Opettajalle itselleen se ei tule koskaan tietoiseksi ilman
reflektiivistä ajattelua, sanattoman sanoittamista, tai ainakin tietoista kuvallistamista. Opetusharjoittelun ohjauksessa tapahtuva reflektio on kielellistämisen tai kuvan tuottamisen keino, jossa kokemustiedosta rakentuu uuden
oivaltamista ja oppimista. Aktiivisen reflektiivisen ajattelun kautta kokemustieto nousee tarkasteltavaksi uudelle tasolle: ”Mitä tunnilla oikeastaan
tapahtui, mitä minä opettajana oikeastaan tein kun oppilaat reagoivat siihen
tuolla tavalla?” Reflektio on mieleen palauttamista, tunnistamista, uudelleen
katsomista, katseen kääntämistä koettuun, koetun merkityssisältöjen
avautumista.
John Dewey ja kokemuksen reflektio tutkimusprosessina
Amerikkalaisen kasvatusfilosofi John Deweyn (1859–1952) kasvatusajattelu
perustuu kokemuksen käsitteeseen. Sen keskeisenä näkemyksenä on
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inhimillisen merkityksenmuodostuksen palauttaminen hänen toimintansa
tuottamiin käytännöllisiin seurauksiin. Tämä pragmatismin pääajatus nousi
voimakkaasta modernin eurooppalaisen tietoisuusfilosofian kritiikistä, joka
Deweyn mukaan kokemuksen väärinymmärtämisen seurauksena oli
ajautunut erilaisiin mielen ja maailman erottamisesta juontuviin dualistisiin
virhepäätelmiin. Esityksemme kannalta tärkein virhepäätelmistä on ollut
ajattelun ja toiminnan erottaminen. Rationaalinen tieto todellisuudesta tuli
selkeästi erottaa käytännöllisestä ja alempiarvoisesta, muuttuvassa
maailmassa tapahtuvasta toiminnasta. Nämä kaksi erilaista maailmaa
merkitsevät klassisen ajattelun mukaisesti myös kahta erilaista olemisen ja
tietämisen muotoa: rationaalista ja varmaa epistemeä ja toisaalta uskomuksiin
tai mielipiteisiin perustuvaa, kokemusperäistä, partikulaarista ja sattumanvaraista doxaa. Tätä olemisen ja tiedon jakoa vastaa toiminnan jakaminen
puhtaaseen, rationaaliseen ajatteluun ja toisaalta käytäntöön, joka puolestaan
perustuu alempiin fyysisen maailman tarpeisiin. (Dewey 1929, 17–20.) Tähän
sisältyi myös vahva arvottava lataus: oikea tieto oli tietysti arvokkaampaa
kuin kokemusperäiset uskomukset, henkiset ulottuvuudet arvokkaampia
kuin ruumiilliset.
Näistä lähtökohdista Dewey tulkitsee uudelleen myös kokemuksen käsitteen, josta syystä hän kutsui omaa filosofiaansa nimenomaan kokemuksen
filosofiaksi (philosophy of experience). Se liittyy näkemykseen ihmisen
maailmassa olemisen tavasta minän ja ympäristön dynaamisesti uudelleenorganisoituvana jatkumona. Inhimillinen merkitysavaruus ja sen muotoutuminen palautuvat tähän minän ja maailman transaktioon. Kohdatessaan
ongelmallisen tilanteen, reflektiivisesti toimiva ihminen ei suoraan `yritä ja
erehdy´ vaan hän voi kielessään omaksumiensa merkitysten avulla ennakoida
sitä, millainen toiminta toisi ratkaisun kohdattuun ongelmaan. Ihminen
kykenee toimimaan symbolisesti ennen varsinaista konkreettista toimintaa ja
valitsemaan erilaista toimintavaihtoehdoista sen, mikä todennäköisimmin
ratkaisisi ongelman. Kuitenkin vasta tämä konkreettinen toiminta joko
ratkaisee koetun ongelman tai sitten ei, jolloin asiaa on mietittävä ja
yritettävä uudelleen. Deweyn reflektiiviseen toimintaan kytkeytyvä kokemuksen käsite sisältää siis monivaiheisen tutkimuksen (inquiry) prosessin
kaikki vaiheet so. ongelmallisen tilanteen kohtaamisen, ratkaisun tuottavan
toimintavaihtoehdon ennakoinnin ja valitsemisen, toimimisen itsessään ja
lopulta tuon toiminnan seurausten arvioinnin edeltävän ennakoinnin näkökulmasta. (Dewey 1916, 344; ks. myös Dewey 1910; Dewey 1938b.)
Kasvatus oli Deweylle tunnetusti `laboratorio´, jossa hän pyrki konkretisoimaan kokemuksen filosofiansa periaatteet (esim. Dewey 1916; Dewey
1938a). Itse asiassa filosofia merkitsi Deweylle yleistä teoriaa kasvatuksesta
”harkitusti ohjattuna käytäntönä”, jossa kommunikaatiolla on keskeinen
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asema. Deweyn mielestä opettajan tulee kyetä lykkäämään oppilaan
välitöntä impulsiivisuutta so. pyrkimystä ratkaista ilmenneitä ongelmia liian
nopeasti satunnaisesti yrittämällä. Opettajan ohjaus on oppilaan opastamista
edellä kuvatun reflektiivisen toiminnan ehtona olevaan tutkimuksen piiriin.
Opettaja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan tutkimuksen kulkuun erilaisin
traditiosta nousevin kysymyksin ja ehdotuksin. Traditio, opettajan edustama
´menneen viisaus ja taito´, ei siis ole Deweylle mitenkään vastakkaista tai
ristiriidassa oppilaan yksilöllisten kapasiteettien ja impulssiivisuuden kanssa.
Opettajan toimintatavasta riippuen oppilaan taipumukset voivat Deweyn
mielestä kehittyä joko uusintamiseen ja mukautumiseen tai – mikäli opettaja
on aito kasvattaja – tutkimiseen, keksimiseen ja luovuuteen so. kasvuun.
(Esim. Dewey 1922, 70.) Opetussuunnitelma muotoutuu vasta niissä
ainutkertaisissa pedagogisissa tilanteissa, joissa kasvattaja kohtaa lapsen,
joissa ”lapsi tuo oman kokemuksensa opettajan tulkittavaksi”, kuten
Deweyn läheinen työtoveri Georg Herbert Mead asian ilmaisi. (Mead 1910.)
Ennakoivassa vaiheessa opettaja pyrkii tulkintansa pohjalta haastamaan
oppilaan pohtimaan erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja ongelman
ratkaisemiseksi sekä valitsemaan niistä sen, joka oppilaan mielestä tuottaisi
todennäköisesti ongelman ratkaisevia seurauksia. Valitun toimintavaihtoehdon toimivuus on testi, joka mahdollisesti ratkaisee koko tutkimusprosessin käynnistäneen ongelman. Syntyy uutta merkityspääomaa, jota
oppilas voi käyttää hyväksi seuraavaksi kohtaamansa ongelman kohdalla
(jatkuvuuden periaate).
On merkille pantavaa, että Deweyllä konkreettisen toiminnan arviointi
perustuu sitä edeltävässä ennakoinnissa asetettuun, ongelman ratkeamisen
kannalta parhaimmaksi katsottuun hypoteesiin. Deweylle `metodi´ ei ole
perinteisessä mielessä tieteellistä yleispätevyyttä tavoittelevaan toimintaan
liittyvä käsite vaan eksplisiittisesti kokemuksen jatkumossa tapahtuvaa
ajattelua.
Myös fenomenologisessa ja hermeneuttisen filosofiassa yksilöllisen
kokemuksen reflektiolla on ollut hyvin keskeinen rooli. Kokemus on aina
jonkun yksilön kokemusta samoin kuin oppiminen on yksilön oppimista,
vaikka näillä onkin vahva yhteiskunnallinen konteksti. Hermeneutikoista
esimerkiksi Gadamer korostaa yksilöllisen kasvun sitomista kulttuuriseen
sivistystraditioon samaan tapaan kuin Deweykin, jolloin yksilöllinen ja
kulttuurin kehityksessä syntynyt tieto ja viisaus voivat löytää toisensa.
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että opetusharjoittelija kasvaa
omien kokemustensa reflektion kautta ja saa lisäksi ohjaajaltaan ja
kirjallisuudesta lisävaloa kokemansa ymmärtämiseen ja uusien toimintatapojen hahmottamiseen.
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Dewey vaati omana aikanaan avoimesti myös opettajankoulutuksen järjestämistä samojen kokemuksen filosofiasta johdettujen periaatteiden
mukaisesti kuin kouluopetuksenkin. Deweyn filosofian näkökulmasta
voisimme tällöin ajatella, että opetusharjoittelu rakentuu lähtökohtaisesti
pyrkimykselle ratkaista erilaisia pedagogisia ongelmia. Ohjaajan tärkeä
tehtävä on pidätellä ja hillitä opiskelijan liian nopeita tai yksioikoisia
didaktisten ongelmien ratkaisupyrkimyksiä tekemällä omaan kokeneisuuteensa perustuvia ehdotuksia tai esittämällä kriittisiä kysymyksiä.
Tarkoituksena ei ole tehdä oppituntia nopeasti ja tehokkaasti opiskelijan
puolesta vaan sokraattisesti kätilöidä se opiskelijan itsensä tuottamaksi
teoksi. Toinen ohjaajan tärkeä tehtävä on luonnollisesti rakentaa yhteyttä
toimintaa edeltävän ja sen seurauksia analysoivan reflektion välillä.
Ajankohtainen keskustelu opettajankoulutuksen tutkimuspohjaisuudesta saa
Deweyn kokemuksen filosofian valossa uuden tulkinnan. Tutkimus ei
merkitse Deweyn näkökulmasta ainoastaan tieteellisen tutkimuksen ja sen
tulosten hyödyntämistä opetusharjoittelussa, vaan ennen kaikkea ohjaajan
tukemana tapahtuvan tutkimusprosessin toistuvaa toteuttamista esimerkiksi
opiskelijan pitämien opetustuntien puitteissa. Tämä suuntaa huomion
opetusharjoittelussa siihen, mitä ohjaajan ja opiskelijan välisessä
ohjaustilanteessa tapahtuu. Tätä ilmiökenttää on hedelmällistä tarkastella
Hans Georg Gadamerin (1900–2002) käsityksellä dialogisuudesta uutta
ymmärtämistä luovana kohtaamistapahtumana.
Ohjaustilanne dialogisena kohtaamisena
Dialogisuuden käsitteellä viitataan usein kommunikaatioon pelkästään
verbaalisena interaktiona, ei niinkään ihmisten väliseen tasa-arvoisuuteen,
keskinäiseen kunnioitukseen, vastavuoroisuuteen, välittämiseen tai suvaitsevaisuuteen. Kuitenkin juuri nämä attribuutit tavoittavat dialogisuuden
kaikkein olennaisimmat piirteet. Keskinäinen puhuminen ei vielä sinänsä tee
mistään tilanteesta dialogista. Dialogisuus käsitteen alkuperäisessä merkityksessä tarkoittaa pikemminkin erityistä ihmisten välistä, persoonien
muuttumiseen liittyvää suhdetta. Tässä mielessä dialogisuus ei ole niinkään
tietty kommunikaation ulkoinen muoto, vaan “… merkitysten joki, joka
virtaa osallistujien läpi ja ympäröi heidät”, kuten David Bohm (1996, 6) sitä
kuvailee.
Filosofiassa tätä ihmissuhteiden erityislaatuisuutta on tarkasteltu sellaisilla
käsitepareilla kuten `minä–toinen´, `minä–sinä´, `dialogisuus–monologisuus´.
Ne liittyvät saksalaisen idealismin traditioon, ennen kaikkea sen kritiikkiin,
josta fenomenologia, eksistentialismi ja hermeneutiikka ovat kasvaneet esiin.
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Ajattelun lähtökohtana on aina kuka tahansa `minä´ ja suhde toisiin ihmisiin.
Juuri tästä välttämättömästä minälähtöisyydestä juontuvat myös `toisen´ ja
`kohtaamisen´ käsitteet. Esimerkiksi fenomenologisessa puhetavassa
ihmisten välisiä suhteita ei voida tarkastella ikään kuin ulkoa päin ja
objektiivisesti, vaan toisen kohtaaminen tapahtuu aina jonkun eletyssä
perspektiivissä. (Ks. esim. Ricoeur 1992.)
Aito ymmärtäminen
Martin Buberin mielestä kaikki ihmisten väliset suhteet palautuvat joko
monologisiksi `minä–se´-suhteiksi tai dialogisiksi `minä–sinä´-suhteiksi.
(Buber 1984.)
Kahden ihmisen välinen tila on virittynyt niistä
jommaksikummaksi, jolloin myös tuon suhteen eri osapuolet saavat erilaiset
merkitykset suhteessa toisiinsa. Monologisen `minä–se´-suhteen `minä´ on
siis erilainen kuin dialogisen `minä–sinä´-suhteen `minä´.
Keskinäinen puhuminen ja ymmärtäminen ovat Buberille yksi dialogisen
suhteen tärkeimmistä tasoista. Tällöin yleensä herää kuitenkin perustava
ongelma siitä, miten ymmärtäminen on ylipäätään lainkaan mahdollista.
Kuinka minä voin saavuttaa ymmärryksen toisen ihmisen toiseudesta, siitä
mikä on omista lähtökohdistani minulle väistämättä vierasta? Tähän
ongelmaan liittyen Gadamer (1982) puhuu aidosta ymmärtämisestä. Siinä ei
ole kyse toisen sovittamisesta omaan horisonttiin so. siitä, mikä toisen
ilmaisussa on jo entuudestaan minulle tuttua ja itsestään selvää, tai mikä
miellyttää minua, koska se sopii yhteen aikaisempien ajatusteni ja tunteideni
kanssa. Toiseuden poissulkeva kuunteleminen tai omien merkityksen
lukeminen toisen puheeseen ei ole lainkaan ymmärtämistä, koska siinä ei
tule ymmärretyksi toisesta mitään uutta. Aito ymmärtäminen on
Gadamerille dialoginen toisen kohtaamisen prosessi, jossa minun oma
horisonttini sulautuu toisen ihmisen erilaiseen horisonttiin, jossa toisen
puhutusta tai kirjoitetusta tekstistä pyritään löytämään uusi ymmärrys.
Pyrkimyksenä ei ole toisen mentaalisen tilan ymmärtäminen vaan halu
ymmärtää esillä oleva asia toisen perspektiivistä. (Ks. esim. Gadamer 2004,
207–248.)
Toisen kohtaaminen ja horisonttien sulautuminen on mahdollista vain silloin,
kun osapuolilla on herkkyyttä ja halua ymmärtää toinen toisiaan.
Dialogisessa tilanteessa tämä merkitsee toisen kuuntelemisen ohella kykyä
rajoittaa itseä, jolloin dialoginen kuunteleminen kohdistuu myös itseen.
Tästä syystä hiljaisuus on dialogisessa tilanteessa yhtä tärkeää kuin
esimerkiksi puhuminen. Dialogiseen kohtaamiseen kuuluu olennaisena osana
spontaaneja, ei-reflektiivisiä dialogisia ilmiöitä, kuten esimerkiksi tahdikkuus
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ja intimiteetti. Ne virittyvät yhteisen vastuullisuuden, luottamuksen ja
yhteistyön ympäristössä, jossa myös osallistujien kehollisuuteen kytkeytyvillä
latenteilla ilmiöillä (katse, äänen sävy) on tärkeä merkitys. (Ks. esim. MerleyPonty 1962; van Manen 1993.) Dialogin mukana kaikki nämä piirteet
kehittyvät edelleen. Dialogissa opitaan vastuullisuutta omista sanoista,
ilmauksista ja asenteista; opitaan luottamaan toisiin ja tekemään yhteistyötä
yhteisen dialogisen siteen kehittämiseksi.
Gadamerille aito, uutta hahmottava ymmärrys, joka syntyy toisen
kohtaamisessa, on ihmisen sivistysprosessin ytimessä. Jokainen kietoutuu
syntymästään sivistyksen prosessiin, jossa omasta välittömästi koetusta
näkökulmasta maailmaan otetaan etäisyyttä laajempiin näkökulmiin kielen,
tapojen ja instituutioitten kautta. Tähän sivistyksen merkitykseen Gadamer
kytkee käsityksen tahdikkuudesta mielen määrätynlaisena liikkuvuutena,
kykynä uudistua unohtamalla ja pitämällä itsensä avoimena toiselle so.
kykynä loitontaa itsensä omasta välittömyydestään. Tahdikkuus tarkoittaa
Gadamerin mukaan tiettyä herkkyyttä ja sensitiivisyyttä tilanteille ja sille,
miten niissä tulee käyttäytyä ja joihin emme voi saada tietoa mistään yleistä
periaatteista. Tahdikkuus ei kuitenkaan ole vain tunnetta tai tiedostamatonta
vaan samalla kertaa sekä tietämisen että olemisen muoto. Tahdikkuus toimii
aistimisen tavoin välittömässä suhteessa toiseen, jolloin se kykenee
yksittäisissä tapauksissa varmoihin arviointeihin vaatimatta minkäänlaista
tietoista ajattelua. (Gadamer 1982, 5–39; 278–289. Peagogisesta tahdikkuudesta ks. Muth 1962; van Manen 1993.)
Opetusharjoittelussa ja erityisesti sen ohjauksessa pyrkimys kuvatun
kaltaiseen dialogisuuteen sovittuu deweyläiseen tutkimuspohjaisuuteen.
Ohjaajan toiminnan pohjavireenä dialogisuus merkitsee myös tutkimuksellisuutta määrätynlaisena tutkailevana ja viipyilevänä orientaationa
suhteessa opiskelijaan ja hänelle toimintansa seurauksissa avautuneeseen
merkitysperspektiiviin. Se ei tarkoita esimerkiksi kasvatustilanteen
tutkimisen yhteydessä sitä, että ohjaaja tarjoaa valmiita selityksiä ja teorioita,
koska tällöin mitään uutta ei välttämättä tule ymmärretyksi. Gadamerin ja
Deweyn ajattelun valossa ohjaajalle asettuu vaatimus olla tietoinen
ohjaustilanteen suuresta merkityksestä opiskelijan oman äänen so. pedagogisen ajattelun kasvulle jatkuvasti uusiutuvina versioina. Tältä pohjalta
ohjaajan vastuulle lankeaa oman sensitiivisyytensä ja tilanteiden tajuamisen
vaatimus. Tämä Aristoteleen `käytännöllisen viisauden´ hyvettä, fronesista,
muistuttava tietäminen ei ole teoreettista selittämistä eikä teknistä tietoa
siitä, miten suunniteltuja tavoitteita toteutettaisiin tai tuotettaisiin. Ohjaajan
käytännöllinen viisaus voi realisoitua vasta ainutkertaisen ohjaustilanteen
yhteydessä. Tutkimus merkitsee tällöin sellaista opiskelijan kokeman
opetustilanteen reflektiota, jossa eletystä kokemuksesta pyritään
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analysoimaan tai tematisoimaan ei-vielä-reflektoitua elämän tasoa. (Vrt. van
Manen 1990.) Ohjaajan ja opiskelijan dialogisessa kohtaamisessa etsitään
molempien osapuolten osalta uutta ymmärtämistä, jota kumpikaan ei
lähtökohtaisesti kykene tuottamaan itse. Reflektiossa syntyvä uusi jäsennys
voi auttaa niin ohjaajaa kuin opiskelijaa ymmärtämään paremmin ja
rikkaammin tuota läpielettyä ainutkertaista tilannetta ja sitä kautta
orientoida toimimaan vastaavankaltaisissa tilanteissa uudella tavalla.
Opettajankoulutuksen tutkimuspohjaisuudella ei siten tässä ajattelutavassa
vaadita tieteelliseen toimintaan yleensä liitettyä yleistettävyyttä. Sitä ei
edellytä oman toiminnan tutkiminen oman henkilökohtaisen toiminnan
kehittämistä varten. Tiede ei lähtökohtaisesti tutki ainutlaatuista ja
henkilökohtaista.
Lopuksi
Tutkiva, dialoginen orientaatio opetusharjoittelun ja sen ohjauksen
pohjavireenä palautuu siihen, mistä myös kasvatuksessa viimekädessä
oletetaan olevan kysymys: uuden oivaltamiseen ja kasvuun. Mikäli
opetusharjoittelu merkitsee pelkästään tieteellisten teorioiden soveltamista
ja abstraktien, yhteyksistään irrotettujen teknisten välineiden käyttötaitoa ja
harjoittamista ilman pyrkimystä kasvatuksen ja sitä realisoivien kasvatustilanteiden syvempää ja rikkaampaa omakohtaista ymmärtämistä ei dialogisella tutkimuksella ole siinä tilaa; opetusharjoittelu voidaan toteuttaa
tekniseen rationaalisuuteen perustuvana monologisena mestari–oppipoikaasetelmana. Tällöin on itse asiassa kysymys juuri harjoittelusta sanan
varsinaisessa merkityksessä. Tällaisen toiminnan tuloksena opettajankoulutuksesta valmistuu itselleen vieraita opettajia, joilla kyllä saattaa olla
varastossaan runsaasti erilaisia didaktisia menetelmiä ja teoriakokoelmia,
mutta jotka eivät ole jäsentäneet ja työstäneet niitä omakohtaisesti työvälineikseen oman pedagogisen ajattelunsa ja toimintansa kokonaisyhteydessä.
Pedagoginen ymmärryksemme ja taitomme, kuten kaikki taidot, voivat
kehittyä vain toiminnan ja siitä saatavan kokemuksen ja reflektion kautta.
Yleistieto opettamisesta ja kaikesta siihen liittyvästä ei voi koskaan korvata
omakohtaista kokemussuhdetta. Hyväksi opettajaksi ei voi kasvaa vain
kirjoja lukemalla tai toisia kuuntelemalla. Tai pelkästään soveltamalla koulun
ulkopuolella opittuja tieteellisiä teorioita käytännön ainutkertaisiin kasvatustilanteisiin. Itse asiassa ne voivat jopa estää pedagogisesti järkevää toimintaa
sen perustuessa pitkälti hienovaraiseen kykyyn lukea tilanteita ja ihmisiä ja
toimia oikea-aikaisesti. Tutkimustieto pelkkänä muistinvaraisena, toiminnasta
irrallaan olevana teoriakokoelmana jättää kaiken ennalleen. Se ei kykene
puhuttelemaan opettajaa jääden abstraktiksi vieraaksi ääneksi, jonka opettaja
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nopeasti unohtaa. Jotta tieteellisen tutkimuksen löydökset voisivat aidosti
kiinnittyä ja tulkkautua opetusharjoittelijan käytännön toimintaan koululuokassa, tulee hänen kyetä reflektoimaan niitä omien kokemustensa läpi
dialogisessa ohjaustilanteessa. Tällöin opiskelijan ja ohjaajan merkitysperspektiivit voivat kohdata mahdollistaen uutta ymmärrystä ja siitä
kumpuavaa pedagogista toimintavalmiutta.
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Opettajuuteen ohjaaminen – ohjaajat, ohjauspyrkimykset ja koulutustarve
Timo Martikainen
Suomessa perusasteen ja lukion opettajankoulutukseen kuuluu asetuksiin perustuvaa ohjattua harjoittelua. Ohjattua harjoittelua ohjaavat yliopistojen harjoittelukoulujen (normaalikoulut) ohjaajat, yliopiston opettajankouluttajat sekä kenttäkoulujen opettajat. Syksyllä 2008 tehtiin Internet-pohjainen verkkokysely ohjatun
harjoittelun ohjaajille (N = 751). Tämän kyselyn pohjalta tarkastellaan sekä
kvantitatiivisin että kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin ohjaajia, heidän ohjauspyrkimyksiään ja ohjaajakoulutustarvetta. Lisäksi pohdiskellaan ohjatun harjoittelun
rakenteellista ja sisällöllistä tulevaisuutta.
Asiasanat: perusasteen opetus, lukion opetus, opettajuus, ohjaus, ohjattu
harjoittelu
Johdanto
Suomessa perusasteen ja lukion opettajankoulutukseen kuuluu valtioneuvoston asetukseen perustuvaa ohjattua harjoittelua. Ohjatun harjoittelun
käsite korostaa opetuksen käytäntöä, jota opettajaopiskelija harjoittelee
yliopiston opettajankouluttajien ja kouluilla työskentelevien opettajien
ohjaamana. Perinteisesti ohjattua harjoittelua on nimitetty myös
opetusharjoitteluksi ja opiskelijoita tässä yhteydessä opetusharjoittelijoiksi.
Ohjatussa harjoittelussa tapahtuu opettajuuteen ohjaamista. Opettajuuteen
ohjaaminen taas on osa opettajankouluttajien ja ohjattua harjoittelua
ohjaavien työnkuvaa. (Blomberg, Pyysiäinen & Salo, 2009.)
Ohjatun harjoittelun ohjaustehtävät ovat nykytilanteessa jakautuneet melko
selkeästi eri ohjaajaryhmille, joita ovat yliopiston opettajankouluttajat,
yliopiston harjoittelukoulujen (normaalikoulut) opettajat sekä kenttäkouluissa työskentelevät opettajat. Päävastuu ohjatusta harjoittelusta on
tällä hetkellä harjoittelukouluilla, mutta opettajankouluttajat ovat
normaalikoulun harjoittelujaksoilla mukana tukemassa asiantuntijuudellaan.
Yleensä vain kenttäharjoittelussa tai soveltavassa harjoittelussa
opetusharjoittelu
tapahtuu
kuntien
kouluilla.
Normaalikouluissa
ohjaustehtävä on kiinteä osa työvelvollisuutta, mutta opettajankouluttajilla
tai kenttäkoulujen opettajilla kauempana varsinaisesta perustehtävästä tai
jopa ylimääräinen tehtävä. Opettajuuteen ohjaaminen vaatii erityisosaamista.
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Tämä erityisosaaminen voidaan nähdä varjeltavana vahvuutena ja sen
arvostaminen, kehittäminen, tutkiminen ja hyödyntäminen edelleen,
nykyisissä harjoittelukäytännöissä, perusteltuna. Ohjatun harjoittelun
tulevaisuuden järjestämisessä on pääasia opettajuuteen ohjaamisen osaamisen ylläpitäminen, toisin sanoen on kyse ohjaajista ja heidän ohjauspyrkimyksistään ohjaustyössä sekä heidän koulutustarpeistaan. Tämän
tekstin tarkoituksena on tehdä yleiskatsaus empiirisen aineiston pohjalta
näistä kolmesta asiasta. Kuvailtavaa on melko paljon, siksi esitys on tiivistä ja
kytkentä teoreettisiin yhteyksiin jää tässä yhteydessä tietoisesti vähälle.
Ohjaajakysely
Syksyllä 2008 suoritettiin valtakunnallinen verkkokysely ohjatun harjoittelun
ohjaajille (N = 751). Aineistonkeruun toteutti käytännössä eNorssi, joka on
yliopistojen
harjoittelukoulujen
ja
muiden
opettajankouluttajien
yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on muun muassa mahdollistaa
kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa (eNorssi 2009). Tutkimusjoukkoon haluttiin ohjatussa harjoittelussa ohjaajina mukana olevia
yliopiston opettajankouluttajia, harjoittelukoulujen opettajia sekä kenttäkoulujen opettajia. Heitä lähestyttiin sähköpostilla, jonka kautta heillä oli
mahdollisuus kirjautua Internet-pohjaiseen verkkokyselyyn. Itse kyselyn
sisällöt oli toteutettu perinteisen kyselylomakkeen tapaan, sisältäen taustakysymyksiä, väittämäosioita sekä kaksi avointa kysymystä. Kyselyn päätavoite
oli kartoittaa ohjaajien koulutustarpeita koulutussuunnittelun pohjaksi.
Yleiskuva ohjatun harjoittelun ohjaajista ja ohjauksen laatuun
liittyvistä taustatekijöistä
Taulukossa 1 on kuvattu tutkimusjoukosta yleiskuvauksen vuoksi joitakin
valittuja taustamuuttujia. Mukana tutkimuksessa oli naisia 2/3, miehiä 1/3.
Tutkimusjoukon ohjaajista 57 % tuli harjoittelukouluista, 27 % kenttäkouluista ja 16 % opettajankoulutuslaitoksilta. Aineisto oli siis harjoittelukoulupainotteinen ja otokseen joutuminen riippui siitä, kuka lähti vastaamaan
verkkokyselyyn. Tutkimusjoukkoon sisältyi monipuolisesti ohjaajia erilaisin
opettajakoulutustaustoin. Kahdeksan yliopistoa oli aineistossa edustettuna.
Ohjaajakokemusta 10 vuotta tai vähemmän oli noin 54 %:lla ja 11–20 vuotta
noin 19 %:lla sekä yli 20 vuotta jopa 26 %:lla ohjaajista. Ohjaajataipaleensa
alussa, 3 vuotta tai alle ohjaajana oli ollut noin 28 %. Ohjaajakoulutus oli
vähäistä (satunnaista tai ei ollenkaan) noin 36 %:lla. Eritasoista tavoitteellista
ohjaajakoulutusta oli kuitenkin noin 64 %:lla ohjaajista. Ohjaukseen työnkuvassaan käytettävissä oleva aika oli riittämätöntä 36 %:n mielestä. Vähin-
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tään melko riittävästi aikaa ohjaukseen oli 64 %:lla ohjaajista. Ohjaustehtävän
kiinnostavuus oli vähissä vain kolmella prosentilla, paljon tai erittäin paljon
kiinnostusta ohjaustehtävää kohtaan oli 81 %:lla ohjaajista. Ohjauksesta
maksettavaan palkkaan ilmeisen tyytymättömiä oli noin puolet vastaajista.
Opettajuuteen ohjaamisen laadun kannalta huolestuttavia asioita taustatietojen perusteella näyttäisi olevan se, että ohjaajakoulutus oli niukkaa yli
kolmasosalla vastanneista. Toisaalta ohjaukseen käytettävissä oleva aika
näyttää olleen vähissä kolmasosalla ohjaajista. Myöskään tyytymättömyys
ohjauspalkkaan ei ole ollut omiaan kannustamaan hyvään ohjaukseen (puolet
ohjaajista). Ohjattua harjoittelua järjestävien tahojen olisi syytä tarkastella
ohjaavan henkilöstön täydennyskoulutustarpeita sekä ajallisia ohjausresursseja. Palkallista ohjausaikaa voitaisiin pyrkiä sisällyttämään enemmän
ohjaavan opettajan tai ohjaavan opettajankouluttajan tehtäviin.
TAULUKKO 1. Ohjaajakyselyn tutkimusjoukon taustatietoja (N = 751)
Taustamuuttuja

Luokittelu

f

f%

Sukupuoli

Nainen
Mies

536
215

71.4
28.6

Tehtävä ohjatussa
harjoittelussa

Harjoittelukoulun ohjaaja
Kenttäkoulun ohjaaja
Opettajankoulutuksen ohjaaja

428
202
121

57
26.9
16.1

Opettajankoulutus

Luokanopettaja

280

37.3

Aineenopettaja

439

58.5

Erityisopettaja

43

5.7

Opinto-ohjaaja

2

0.3

Muu

33

4.4

Ei opettajankoulutusta

1

0.1

Helsinki

246

32.8

Joensuu

82

10.9

Jyväskylä

107

14.2

Lapin yliopisto

50

6.7

Oulu

112

14.9

Tampere

39

5.2

Yliopisto

28

Ohjaajakokemus

Ohjaajakoulutus

Käytettävissä oleva
työaika ohjaukseen

Kiinnostuneisuus
ohjaustehtävästä

Ohjaustyöstä
maksettava palkka

Turku

77

10.3

Åbo Akademi

38

5.1

Alle 1 vuosi

59

7.9

1–3 vuotta

147

19.6

4–10 vuotta

203

27.0

11–20 vuotta

146

19.4

yli 20 vuotta

196

26.1

Ei ollenkaan

85

11.3

Satunnaista (esim. luentoja)

187

24.9

Tavoitteellista lyhytkestoista (esim. koulutuspäiviä)

196

26.1

Tavoitteellista pitkäkestoista (esim. ohjaajakoulutuskokonaisuus)

254

33.8

Ohjauksen opintokokonaisuus yliopistossa
(esim. perus-, aine- tai syventävät opinnot)

29

3.9

Ei ollenkaan

71

9.5

Riittämättömästi

202

26.9

Melko riittävästi

334

44.5

Riittävästi

139

18.5

Erittäin riittävästi

5

0.7

Ei ollenkaan

1

0.1

Vähän

22

2.9

Melko paljon

117

15.6

Paljon

279

37.2

Erittäin paljon

332

44.2

Ei ollenkaan

24

3.2

Liian vähän

332

44.2

29

Melko sopivasti

270

36.0

Sopivasti

125

16.6

Ohjaajien käsitykset osaamisvarmuudestaan
ohjaamisen eri osa-alueilla

opettajuuteen

Ohjaajien tuntumaa omasta osaamisestaan kartoitettiin väittämillä, joiden
katsottiin liittyvän opettajuuteen ohjaamisen ydinosaamisalueisiin. 10osioisen mittarin asteikko tehtiin seitsemänportaiseksi (1 = hyvin epävarma,
7 = täysin varma). Taulukosta 2 näkyvät osioiden sisältämät väittämät. Niistä
viisi ensimmäistä liittyvät opetukseen. Kuudennella väittämällä haluttiin
kartoittaa ohjaajien käsitystä itsestään tutkijana. Väittämät 7–9 liittyvät
ohjaamiseen. Viimeisellä väittämällä haluttiin kysyä ohjaajien käsitystä
ammattieettisestä osaamisestaan. Taulukosta nähdään koko tutkimusjoukon
ja eri ohjaajaryhmien keskiarvot ja keskihajonnat. Mittarin luotettavuus
tarkastettiin Cronbachin alfalla, joka oli 0.84. eli mittarikokonaisuus näyttää
mitanneen luotettavasti osaamisvarmuutta.
TAULUKKO 2. Ohjaajien käsitykset osaamisvarmuudestaan opettajuuteen
ohjaamisen eri osaamisalueilla, keskiarvot, keskihajonnat ja niiden vertailu
ohjaajaryhmittäin (asteikko 1–7, 1 = hyvin epävarma, 7 = täysin varma)
Tehtävä
ohjatussa
harjoittelussa
Opettajuuteen
ohjaamisen
osaamisalue

Kaikki
(N =
751)

Harjoittelukoulun
ohjaaja
(n = 428)

Kenttäkoulun
ohjaaja
(n = 202)

Opettajankoulutuksen
ohjaaja
(n = 121)

1. Osaan itse opettaa
hyvin.

Ka.

5.59

5.66

5.50

5.48

Kh.

0.897

0.868

0.937

0.914

2. Tiedän paljon
opetusmenetelmistä.

Ka.

5.63

5.74

5.37

5.65

Kh.

0.928

0.835

1.054

0.937

3. Tunnen hyvin
koulun
opetussuunnitelman.

Ka.

5.93

6.02

5.99

5.50

Kh.

1.005

0.956

0.995

1.089

4. Hallitsen hyvin
opetettavan aineen
sisältötiedon.

Ka.

6.01

6.10

5.89

5.91

Kh.

0.903

0.848

0.935

1.008

30

5. Hallitsen hyvin
opetettavan aineen
pedagogiikan

Ka.

5.87

5.90

5.73

5.98

Kh.

0.860

0.827

0.920

0.851

6. Olen hyvä tutkija.

Ka.

4.14

4.04

4.06

4.62

Kh.

1.529

1.519

1.503

1.529

7. Tunnen ohjauksen
erilaisia tyylejä.

Ka.

5.02

5.17

4.68

5.07

Kh.

1.248

1.240

1.184

1.279

8. Olen hyvä
keskustelija.

Ka.

5.84

5.83

5.82

5.93

Kh.

0.989

1.014

1.001

0.877

9. Osaan käyttää
opiskelijaa aktivoivia
työtapoja

Ka.

5.55

5.60

5.37

5.69

Kh.

1.035

1.027

1.108

0.893

10. Toimin aina
eettisesti.

Ka.

5.50

5.46

5.54

5.58

Kh.

1.117

1.146

1.047

1.131

Koko tutkimusjoukon tarkastelussa eri opettajuuteen ohjaamisen osaalueista parhaiten ohjaajat hallitsivat opettamansa aineen sisältötiedon
(keskiarvo 6.01, keskihajonta 0.903), ja toiseksi parhaiten tunsivat osaavansa
koulunopetussuunnitelmaa (ka. 5.93, kh. 1.005). Kolmanneksi varmimmaksi
koettiin opetettavan aineen pedagogiikka (ka. 5.87, kh. 0.860). Nämä kolme
ovatkin opettajan työn keskeisiä osaamisalueita. Neljänneksi varmin osa-alue
liittyi yleiseen ilmaukseen, joka on olennaista sekä opettamisessa että
ohjaamisessa: ”Olen hyvä keskustelija”-väittämän keskiarvo oli 5.84 (kh.
0.989). Viidenneksi korkein keskiarvo liittyy edelleen opettajuuteen: ”Osaan
itse opettaa”-väittämän keskiarvo oli 5.59 (kh. 0.897). Erityisesti ohjaukseen
liittyvät osaamisarviot osoittautuvat hieman epävarmemmiksi: opiskelijaa
aktivoivat työtavat (ka. 5.55, kh. 1.035) ja ohjauksen erilaisten tyylien
tuntemus (ka. 5.02, kh. 1.248). Eettisyyttä koskevan väittämän keskiarvo oli
5.50 (kh. 1.117) eli toiseksi epävarmimmaksi koettu. Ohjaajien
tutkimusosaamisen varmuus jäi keskiarvoon 4.14 (kh. 1.529). Keskihajonnat
olivat opettajuuteen liittyvissä osaamisalueissa <1, paitsi opetussuunnitelman
tuntemuksessa keskihajonta oli 1.005. Ohjaukseen liittyvissä vastauksissa oli
hieman enemmän hajontaa, paitsi keskustelun osaamisvarmuutta koskevassa
osiossa. Samalla tavalla eettisyyteen ja tutkimiseen liittyvissä
osaamisarvioissa oli hajontaa enemmän kuin opetukseen kiinteämmin
liittyvissä väittämissä.
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Opettajuuteen ohjaamisen kannalta siis itse opettajuus koettiin
varmemmaksi kuin ohjaaminen. Tutkiminen oli epävarminta. Tässä valossa
ohjaajakoulutuksella saataisiin varmuutta lisättyä myös ohjauspuolelle.
Opettajuuteen ohjaamisen kehittämisen kannalta saattaisi ”tutkivan otteen”
lisääminen ja osaamisen lisääminen myös tutkimiseen olla aiheellista.
Opettajan ja ohjaajan eettisiin kysymyksiin parempi perehtyminen johtaisi
varmuuden lisääntymiseen myös tällä eettisellä osaamisalueella.
Erot ohjaajaryhmien osaamisvarmuudessa
Seuraavaksi tarkastellaan ohjaajaryhmien välisiä keskiarvojen eroja
osaamisvarmuudessa eri osaamisalueilla. Avuksi otettiin tilastomenetelmistä
yksisuuntainen varianssianalyysi (ANOVA), jonka oletettiin toimivan
kohtuullisesti keskiarvojen vertailussa, vaikka varianssianalyysin käyttöön
liittyvissä reunaehdoissa olikin puutteita (ryhmien erilaiset otoskoot,
joidenkin muuttujien varianssien erilaisuus ja jakaumien poikkeamat
normaalisuusoletuksesta). Varianssien erilaisuus (Levenen testi) ilmeni
väittämissä ”Tiedän paljon opetusmenetelmistä” (p = 0.007), ”Tunnen hyvin
opetussuunnitelman” (p = 0.012) ja ”Hallitsen hyvin opetettavan aineen
pedagogiikan” (p = 0.018). Näiden muuttujien kohdalla tuloksia päätettiin
tarkastaa menetelmällä, joka ei edellytä varianssien yhtäsuuruutta (Post hoc
Tamhane). Normaalijakautuneisuus ei toteutunut muuttujissa, siksi tulosten
pysyminen voimassa tarkastettiin myös yksisuuntaisen varianssianalyysin eiparametrisella vastineella Kruskal-Wallisin testillä ja ryhmien vertailut tehtiin
parivertailuna myös ei-parametrisella Mann-Whitneyn U-testillä.
Erot ryhmien välillä löytyivät osioista ”Osaan itse opettaa hyvin” (F = 3.397,
p = 0.034), ”Tiedän paljon opetusmenetelmistä” (F = 11.374, p < 0.001),
”Tunnen hyvin koulun opetussuunnitelman” (F = 13.695, p < 0.001),
”Hallitsen hyvin opetettavan aineen sisältötiedon” (F = 4.477, p = 0.012),
”Hallitsen hyvin opetettavan aineen pedagogiikan” (F = 3.990, p = 0.019),
”Olen hyvä tutkija” (F = 7.202, p = 0.001), ”Tunnen ohjauksen erilaisia
tyylejä” (F = 10.867, p < 0.001) ja ”Osaan käyttää opiskelijaa aktivoivia
työtapoja” (F= 4.958, p = 0.007). Kruskal-Wallisin ei-parametrisella
menetelmällä tarkastettuna saatiin sama tulos.
Käyttöön otettiin Tukeyn post hoc -menetelmä, jotta saatiin selville, missä
nuo ryhmien väliset erot ovat. Ryhmien välisiä tilastollisia eroja ei löytynyt
koetusta osaamisvarmuudesta liittyen omaan opetustaitoon, keskustelun
valmiuksiin tai oman toiminnan eettisyyteen. Muissa osaamisvarmuusosioissa
löytyi eroja.
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Keskiarvojen vertailussa harjoittelukoulun ohjaajat olivat varmempia
opetusmenetelmällisesti kuin kenttäkoulujen ohjaajat (ka. ero 0.372, p <
0.001), samoin opettajankoulutuksen ohjaajat olivat varmempia kuin
kenttäkoulujen ohjaajat (ka. ero 0.282, p = 0.021) (Tamhanen menetelmässä
p-arvo pieneni 0.039:ään). Harjoittelukoulun ohjaajien opetussuunnitelman
tuntemus oli opettajankoulutuksen ohjaajia varmempaa (ka. ero 0.523, p <
0.001) ja samoin kenttäkoulun ohjaajien opettajankoulutuksen ohjaajiin
verrattuna (ka. ero 0.489, p < 0.001) (Tamhanen menetelmällä sama tulos).
Opetettavan aineen sisältötiedon osaamisessa harjoittelukoulun ohjaajat
olivat varmempia kuin kenttäkoulun ohjaajat (ka. ero 0.205, p = 0.021).
Opetettavan aineen pedagogiikan hallinnan varmuudessa harjoittelukoulun
ohjaajien keskiarvo oli suurempi kuin kenttäkoulun ohjaajilla (ka. ero 0.174,
p = 0.046), samoin opettajakoulutuksen ohjaajien verrattuna kenttäkoulun
ohjaajiin (ka. ero 0.247, p = 0.033.) (Tamhanella tarkastettaessa säilyi vain
ero opettajankouluttajien ja kenttäkoulun ohjaajien välillä, mutta p-arvo
pieneni 0.044:ään). Tutkijan osaamisessa opettajankoulutuksen ohjaajat
olivat varmempia kuin harjoittelukoulun ohjaajat (ka. ero 0.578, p = 0.001)
ja kenttäkoulun ohjaajat (ka. ero 0.555, p = 0.004). Harjoittelukoulun
ohjaajat olivat varmempia erilaisista ohjaustyyleistä kuin kenttäkoulujen
ohjaajat (ka. ero 0.487, p < 0.001), samoin opettajankoulutuksen ohjaajat
(ka. ero 0.391, p = 0.016) olivat varmempia kuin kenttäkoulujen ohjaajat.
Opiskelijaa aktivoivissa työtavoissa harjoittelukoulun ohjaajat olivat
varmempia kuin kenttäkoulun ohjaajat (ka. ero 0.236, p = 0.020) ja jälleen
opettajankouluttajat samalla tavalla (ka. 0.328, p = 0.016). Kaikki samat erot
tulivat esille myös ei-parametrisessa parivertailussa Mann-Whitneyn Utestillä.
Eri ohjaajaryhmien käsitykset osaamisvarmuudesta liittyen omaan
opetustaitoon, keskustelun valmiuksiin tai oman toiminnan eettisyyteen
eivät poikenneet toisistaan, tällaisissa yleisissä valmiuksissa ei siis ollut
tilastollisia osaamisvarmuuseroja vastausten perusteella. Tilastollisten
merkitsevyyksien pohjalta voidaan kuitenkin tehdä joitakin suuntaa antavia
johtopäätöksiä. Opetusmenetelmällinen osaaminen näyttäisi olleen hieman
varmempaa harjoittelukouluissa ja yliopiston opettajankoulutuksessa kuin
kentällä. Opetettavissa sisällöissä asiantuntemus oli vähän varmempaa
harjoittelukoulussa kuin kentällä. Ohjaustyyleissä ja opiskelijoiden
aktivoinnissa osaaminen oli varminta harjoittelukouluissa ja yliopiston
opettajankoulutuksessa. Toisaalta koulun opetussuunnitelma tunnettiin
paremmin harjoittelukoulussa ja kenttäkouluissa kuin opettajankoulutuksessa. Tutkimusosaaminen oli varminta opettajankouluttajilla.
Ohjaajaryhmien erot ovat varsin ymmärrettävät, mutta ne kannattaisi ottaa
huomioon ohjatun harjoittelun järjestämisessä. Karkeasti arvioituna
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opettajuuteen ohjaamisen ”huippuosaaminen” on keskittynyt harjoittelukouluihin ja opettajankoulutuslaitoksiin. Vahvuuksien ylläpitäminen ja
edistäminen ohjaajakoulutuksella olisi kuitenkin edelleen tärkeää.
Kenttäkouluilla kannattanee säilyttää ohjatussa harjoittelussa se rooli, joka
niillä on ollut – antaa opetusharjoittelijoille kokemus opettajana
toimimisesta kenttäkoulujen arkitodellisuudessa, esimerkiksi yhden
harjoittelujakson puitteissa. Kenttäkoulujen ohjaaville opettajille voitaisiin
järjestää täydennyskoulutusta opetuksesta ja ohjauksesta, mikä antaisi
kenttäkoulujen opettajaohjaajille lisää osaamisvarmuutta opetukseen ja
ohjaukseen sekä helpottaisi kenttäopettajien toimimista kenttäharjoittelun
tai soveltavan harjoittelun ohjaajina.
Opettajuuteen ohjaajien ohjauspyrkimykset
Millaisia asioita opettajuuteen ohjaajat painottavat ohjauksessaan ja millaista
asiantuntijuutta
opettajuuteen
ohjaaminen
sisältää
syvällisemmin
tarkasteltuna ja lähestyttäessä asiaa enemmän ohjaajien työstä käsin?
Ohjaajakyselyssä kysyttiin avoimella kysymyksellä, mitä asioita ohjaajat
painottavat ohjauksessaan. Kysymykseen saatiin kirjoitettuja vastauksia (n =
323), joita tarkasteltiin laadullisesti sisältöä analysoimalla.
Vastaukset siirrettiin SPSS-taulukosta Word:iin ja taulukkoa muokattiin
analyysia varten siten, että taulukossa jokaisella vastaajalla oli oma rivinsä.
Taulukkoon lisättiin sarakkeita tunnistettujen merkitysten merkitsemistä ja
kokoamista varten. Vastaukset analysoitiin teorialähtöisesti ohjauksen
ydinkategorioiden (Jyrhämä 2002) avulla. Mikäli vastauksessa ilmeni edellä
mainittu ydinkategoria, merkittiin se ylös kyseessä olevan vastauksen
kohdalle. Lopuksi koottiin kunkin ydinkategorian määrät ja suhteutettiin ne
vastaajien määrään nähden, miten monella prosentilla ohjaajista mikin
kategoria ilmeni. Tällä tavalla saatiin koko aineistosta kuva siitä, millaisilla
painotuksilla harjoitteluja ohjataan. Taulukossa 3 on yhteenveto eri
ohjauksen ydinkategorioiden ilmenemisestä prosentteina kaikkien
vastauksista.

34

TAULUKKO 3. Ohjatun harjoittelun ohjaajien ohjauspyrkimykset (n = 323)

Ohjauksen ydinkategoriat

f

f%

Kommunikaatiotaitojen oppiminen

268

82.9 %

Opetustaitojen kehittyminen

225

69.6 %

Metakognitiivisten taitojen kehittyminen

142

43.9 %

Ammatillisen itsetunnon ja itseluottamuksen
vahvistuminen

95

29.4 %

Eettiseen toimintatapaan kasvaminen

71

21.9 %

Mallin antaminen

20

6.2 %

Taulukosta voidaan nähdä, että analyysissa tutkimushenkilöiden esille
nostamista tärkeistä ohjausteemoista eniten mainintoja kertyi kommunikaatiotaitojen oppimiseen (löytyi 268 vastaajalta eli 82.9 %:lta
vastaajista). Tuloksen ymmärrettävyyden kannalta on syytä, hieman avata
Jyrhämän (2002) ohjauksen ydinkategorioiden merkityksiä, jotka olivat
analyysin luokitteluperusteena. Jyrhämällä on teoreettinen malli ohjaajien
ohjauspyrkimyksistä, jonka kerroksellisuudessa on kyse toimintatasosta ja
erilaisista teoreettisista tasoista. Toimintatasolle ohjauspyrkimyksistä
Jyrhämä asettaa mallin antamisen ja itseluottamuksen vahvistamisen,
teoreettisella tasolla ovat vuorovaikutustaitojen oppiminen ja opetustaitojen
kehittyminen sekä metakognitiivisten taitojen kehittyminen ja eettiseen
toimintatapaa kasvaminen. Tässä tutkimuksessa analyysissa ei ole pyritty
pohtimaan kerroksellisuutta tai ohjauspyrkimysten eri tasoja, vaan analyysin
runkona ovat olleet vain Jyrhämän esittelemät ohjauspyrkimysten kategoriat,
joita on määritelty seuraavasti. Kun ohjaaja pyrkii tukemaan opiskelijan
kommunikaatiotaitojen
kehittymistä,
hän
kiinnittää
huomiota
oppilaantuntemukseen ja hyvän suhteen luomiseen oppilaisiin, opetuksen
ilmapiiritekijöihin sekä ihmissuhde- ja yhteistyötaitoihin oppilaiden,
vanhempien ja kollegoiden kanssa. Ohjaajan tavoitteena voi olla myös
opiskelijan opetustaitojen kehittyminen. Silloin ohjauksessa pyritään
vankentamaan ja laajentamaan opiskelijan didaktisia taitoja ja ohjaamaan
opetustilanteiden joustavaan, monipuoliseen ja sujuvaan suunnitteluun ja
toteutukseen. Kun ohjaaja tavoittelee opiskelijan metakognitiivisten taitojen
kehittymistä, hän pyrkii opiskelijan reflektiotaitojen kehittymiseen. Siinä
olennaisena työvälineenä ovat ohjaajan esittämät miksi-kysymykset.
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Kysymyksillään ohjaaja auttaa opiskelijaa kehittämään opetusta ja kasvatusta
koskevaa käyttöteoriaansa. Ohjaajan tavoitellessa opiskelijan ammatillisen
itsetunnon ja -luottamuksen vahvistumista hän rohkaisee ja kannustaa
opiskelijaa. Ohjaaja pyrkii luomaan myönteisyyttä opettajan työtä kohtaan ja
rohkaisemaan opetusharjoittelijaa. Ohjaajan tavoitellessa eettiseen
toimintatapaan kasvamista, hän korostaa vastuullisuuden merkitystä opettajan
työssä. Kun ohjaajan tavoitteena on mallin antaminen, ohjaaja pyrkii omalla
toiminnallaan mallintamaan opiskelijalle toimintatapoja. Toiminnan
mallintamisen lisäksi ohjaaja on opiskelijalle malli siitä, millainen opettaja on.
Ohjattava seuraa opettajan toimintaa ja tarkkailee, esimerkiksi tapaa
kohdata toista, jäsentää ja perustella toimintaansa, havainnollistaa ja tehdä
työtä käytännössä. Ohjaaja voi myös tarjota valmiita pedagogisia ratkaisuja
keskustellessaan opiskelijan kanssa.
Taulukkoon 3 kootusta laadullisen analyysin tuloksesta näkyy, että opettajan
työ nähtiin ohjauksessa mitä suurimmassa määrin vuorovaikutukseen
perustuvana työnä. Kommunikaation tulisi sujua joka suuntaan. Se vaatii
oppilaantuntemusta, hyvää viestintää, mukavasta työskentelyilmapiiristä
huolehtimista ja yhteistyötaitoja. Ohjaajat näyttivät priorisoivan
kommunikaatiotaidot ohjauksessaan korkealle (löytyi yli 80 %:lta ohjaajista).
Toinen tärkeä alue oli opetustaidot ja niiden käytännössä osaaminen ja
harjoitteleminen, mihin harjoittelu onkin perinteisesti eniten painottunut
(löytyi n. 70 %:lta ohjaajista). Vähän alle puolet ohjaajista piti tärkeänä
opiskelijan oman toiminnan reflektion aktivoimisen ja opiskelijan
pedagogisen ajattelun kehittämisen. Tavoitteena ohjauksessa on jäsentää ja
kiteyttää opetusharjoittelijan teoreettista pohjaa ja sen yhteyksiä
opetukseen käytännössä. Tämä tavoite on tullut harjoitteluun voimakkaasti
vasta viime vuosina ja alkaa jo näkyä ohjauksessakin. Noin kolmasosa
ohjaajista piti ohjauksessa tärkeänä rohkaisemista ja kannustamista.
Opettajaopiskelijan ammatillinen itsetunto ja itseluottamus ovatkin
koetuksella monesti vaativissa harjoitteluhaasteissa. Tätä taustaa vasten
ohjaajan on tärkeä muistaa ottaa huomioon opiskelijan lähtökohdat ja
koetettava tavoitteellisesti rakentaa opettajaopiskelijan ammatillista
itsetuntoa ja itseluottamusta. Noin viidesosa oli nostanut vastauksissaan
esille eettiseen toimintatapaan kasvamisen. Olisi tärkeää, että
opettajaopiskelija ohjatuissa harjoitteluissa sisäistäsi myös ammattieettisen
työnsä tarkastelutavan ja oppisi parhaalla mahdollisella tavalla ottamaan
henkilökohtaisen vastuun opettajana työskentelystään. Vain 6 % eli 20
ohjaajaa korosti mallin antamista ohjaamisessa. Ohjaus kuitenkin sisältää
paljon tätä mallioppimista. Opiskelijat seuraavat opettajia ja kaikkea, mitä
tunneilla niiden ulkopuolella tapahtuu. Ohjaajat eivät kuitenkaan erityisesti
ole ottaneet esimerkkinä olemisen taakkaa hartioilleen, vaan ovat pyrkineet
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muulla
tavoin
tietoisesti
ohjaamaan
harjoittelua.
Keskusteleva
mallinantaminen ja erilaisten valmiiden pedagogisten vaihtoehtojen esillä
pitäminen ovat kuitenkin edelleen hyvä työkalu ohjaukseen. Ohjaukseen aina
sisältyy havainnollistamista, mallintamista ja kädestä pitäen ohjaamista.
Kuitenkin tämän aineiston perusteella painotukset ohjaamisessa olivat
muualla kuin mallioppimisessa.
Aineiston perusteella opettajuuteen ohjaamisessa oli hyvin sisäistetty
opettajan ammatin vuorovaikutuksellinen luonne ja opetustaidot olivat
tietenkin keskiössä. Toisaalta ohjauksen haasteena olisi tulevaisuudessa
pidettävä pedagogisen ajattelun ja ammatillisen identiteetin tietoisempi
ottaminen ohjauksen kohteeksi sekä eettisyysnäkökulman kuljettaminen
mukana ohjauksen sisältönä. Unohtaa ei sovi myöskään ohjaajan esimerkin
voimaa alansa ammattilaisena kaikessa inhimillisyydessään. Väisänen (2005)
on eritellyt ohjausta ja sen kehitystavoitteita, jotka ovat moniulotteiset,
kuten tämänkin analyysin perusteella on nähtävissä. ”Eheyttävä ammatillinen
kehitys” on tulosta ohjauksen monipuolisista kehitystavoitteista, jotka
sisältävät opettajaidentiteetin selkiytymisen, persoonallisen kasvun ja
psyykkisen hyvinvoinnin sekä käyttöteorian ja reflektiivisyyden kehittymisen,
opettajakompetenssin ja opetustaitojen kehittymisen ohella. Ohjaajaa
tarvitaan henkilökohtaisena tukijana, persoonallisen kasvun ja opetustyylin
edistäjänä (epäsuora ohjaus); kanssatutkijana, reflektiivisenä valmentajana ja
haasteiden asettajana (kollaboratiivinen ohjaus); mutta myös edelleen
mallina ja palautteenantajana sekä koulutyöhön johdattelijana (suora ohjaus).
(Väisänen 2005, 170–172.) Monipuolisen ohjauksen kehittämisessä riittää
haastetta kaikille opettajuuteen ohjaamisessa mukana oleville.
Ohjatun harjoittelun tulevaisuus ja ohjaajien koulutustarpeet

Ohjatun harjoittelun ohjaajien osaamisen ylläpitäminen, tutkiminen ja
kehittäminen
voidaan
nähdä
tulevaisuuden
tavoitteena.
Rakenteellisesti nykyinen malli lienee riittävä ja mahdollista pitää
käytössä. Opettajuuteen ohjaamisessa mukana olevilta tahoilta
vaaditaan tietysti hyvää yhteistyötä ja yhteisten käytäntöjen hiomista,
kuten myös riittävien ajallisten ja taloudellisten resurssien sekä
työolosuhteiden turvaamista ohjaustyötä tekeville. Pääasialliset
ohjatun harjoittelun kehityshaasteet lienevät enimmäkseen sisällöllisiä.
Siihen voidaan puuttua tutkimuksella, koulutuksella ja määrätietoisella
kehittämisellä sekä järjestämällä ohjaustyötä tekeville mahdollisuus
koulutukseen monimuotoisesti mahdollisimman hyvin koulutustarpeita vastaavalla tavalla.
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Tämän tekstin käsittelemässä eNorssin järjestämässä kyselyssä näitä
koulutustarpeita kysyttiin ohjatun harjoittelun ohjaajilta suoraan avoimella
kysymyksellä. Vastaukset (n = 308) käsiteltiin aineistolähtöisesti. Tässä
lopuksi kootaan vain lyhyt yhteenveto ohjaajien esille tuomista
koulutustarpeista. Tulosten perusteella ohjaajakoulutukselta odotetaan
eväitä ohjausprosessin eri vaiheisiin, mitä käytännössä kannattaa tehdä
opiskelijoiden kanssa. Toisaalta ohjaukseen halutaan rakenteellisesti ohjaavaa
ja valtakunnallisestikin yhtenäistä ohjauksen suunnitelmaa. Virikkeitä myös
opetuksen kehittämiseen sekä omaan ammatilliseen kehittymiseen ohjaajana
kaivataan. Ohjaajat olisivat myös halukkaita pohtimaan opiskelijoiden ja
oppilaiden kanssa kohdattavia hankalia tilanteita ja niiden ratkaisumalleja.
Koulutuksen muodoilta toivotaan ammatillista vuorovaikutusta toisten
ohjaajien kanssa. Lisäksi perinteisiä täydennyskoulutuksen järjestämisen
muotoja, kuten eripituisia koulutustapahtumia asiantuntijaluentoineen ja
keskusteluineen, kannatetaan edelleen. Ohjaajilla olisi myös halukkuutta
osallistua erilaisiin työnohjauksellisiin tilanteisiin, joista olisi mahdollisuus
saada aineksia omaan ammatilliseen kehittymiseen. Ohjaajien parissa on
kiinnostusta tutkimustietoon, teoriaan ja kirjallisuuteen, joista voisi rakentaa
perustaa omalle työlle, mikä kertoo ammatillisesti korkeista tavoitteista ja
tieteellisyyden arvostuksesta käytännöllisen ohjaustyön perustana.
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Tunnetaitoinen opettaja – hyvinvoiva oppilas
Seija Blomberg
Artikkelissa tarkastellaan, miten opettajat alkavat systeemiajattelun mukaisesti
tulkita, jäsentää ja hahmottaa persoonallista kokemuksellista maailmaansa,
tunnemaailmaansa ja mielensisäisiä prosessejaan opettajana toimimisesta.
Opettajan työ nähdään osana systeemikulttuurista kokonaisuutta, jossa työn ydin
löytyy opettajan, oppilaan ja oppilasryhmän välisestä vuorovaikutuksesta. Sitä
täydentävät opettajan roolit johtajana (opetustilanteet), ryhmän jäsenenä
(työyhteisö) ja verkostoissa (yhteistyö huoltajien kanssa). Opettajan työssä on aina
läsnä dynaamisia jännitteitä ja voimia, minkä takia opettaminen koetaan
emotionaalisesti kuormittavana sekä hyvässä että pahassa. Koska opettajan
työstä puuttuu yhteinen pysyvä ydin, opettajan on etsittävä työn syvintä olemusta
omasta ajattelustaan, kokemistavastaan ja tunneymmärryksestään. Siten
opettajan työn idean löytyminen kietoutuu aina opettajan henkilökohtaisen
kokemuksen ja erityisesti tunnekokemuksen ympärille omasta arkisesta työn
ytimestä.
Asiasanat: opetustyön dynaamisuus, opetustyön emotionaalisuus, perustunteet (ilo,
suru, viha, inho ja pelko) opetustyössä
Opettajan työ systeemiteoreettisen tarkastelun valossa
Koulu yhteiskunnallisena instituutiona elää muun yhteiskunnan tapaan
murroksen keskellä. Murrokseen liittyy koulun merkityksen muuttuminen
lasten ja nuorten maailmankatsomuksen muokkaajana sekä kodeissa
lisääntynyt
epävarmuus
kasvatuskysymyksissä.
Yhteiskunnallisella
murroksella on vaikutuksensa myös opettajan työkuvaan. Tulevaisuuden
koulussa opettajalta edellytetään opettamisen, opiskelun ja oppimisen
asiantuntijuuden lisäksi huomattavaa henkilökohtaista kyvykkyyttä havaita ja
hallita opetus- ja kasvatustilanteita sekä luoda ja ylläpitää myönteistä
oppimisilmapiiriä.
Henkilökohtaisten
vaatimusten ja kyvykkyyden
merkityksen kasvaminen tulevaisuuden koulussa haastaa opettajan
kehittämään herkkyyttään siten, että hän osaa sekä toimia taitavasti
eettisissä ongelmatilanteissa että ryhtyä ongelmatilanteiden edellyttämiin
toimenpiteisiin.
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Opetustyössä menestymistä auttaa, jos opettajalla on mahdollisuus käsitellä
kollegiaalisesti työn synnyttämää kokemus- ja mielikuvamaailmansa sekä
kouluelämän tiedostamattomia puolia. Opetus- ja kasvatustehtävästä
kumpuavan oman subjektiivisen maailman tavoittamisen kautta opettaja
pystyy tulkitsemaan, jäsentämään ja hahmottamaan työhönsä liittyviä
kompleksisia ja dynaamisia tilanteita. Subjektiivisen maailman tavoittaminen
auttaa opettajaa myös tiedostamaan tunnetilojaan ja niiden vaikutusta
opetustyöhön. (Vrt. Blomberg 2008.)
Koulu muodostaa systeemiajattelun mukaisesti verkostomaisen kulttuurisen
kokonaisuuden, jonka keskellä opettaja toimii. Opettajan toimintaa koulussa
ohjaa erilaiset ryhmät ja ryhmäilmiöt. Ryhmissä kehittyy psykologisia voimia,
joita kutsutaan ryhmädynamiikaksi. Ryhmädynaamiset ilmiöt ovat
dynaamisten lakien mukaisia omalla voimallaan vaikuttavia ilmiöitä, joihin
osaan opettaja voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ja osaan ei. Opettaja
käyttää valtaa opetustilanteissa ja tekee koulupäivän aikana opetukseen ja
kasvatukseen liittyviä satoja päätöksiä. Osa näistä edistää koulunpitoa ja
oppilaiden hyvinvointia, kun taas osa päätöksistä voi hankaloittaa asioiden
sujumista. Koulunpidon sujumiseksi opettajan tulee osata tunnistaa ne
opetus- ja kasvatustyöhön liittyvät asiat, joihin hän voi vaikuttaa ja ne, jotka
ovat hänen päätös- ja vaikutusvaltansa ulottumattomissa. Opettajan työssä
työn luonteesta johtuen on aina läsnä dynaamisia jännitteitä ja voimia.
Ryhmien toiminta, opettajan erilaiset roolit koulunpitoon liittyvissä
tilanteissa, samoin ryhmädynamiikan tunteminen, tunnistaminen ja ohjailu
muodostavat keskeisen osan opettajan ammatissa tarvitsemasta
yhteisöllisestä pääomasta.
Systeemiteoreettinen tarkastelu auttaa opettajaa näkemään opetustyön
osana systeemikulttuurista kokonaisuutta. Systeemiajattelussa havainnoidaan
koulua organisaationa, koulun toiminnan yleisiä periaatteita, prosesseja ja
vuorovaikutussuhteita sekä työssä tapahtuvaa muutosta yksityiskohtien
sijaan kokonaisuuksina. Tärkeää systeemiteoreettisessa lähestymistavassa on
palauteprosessi, jonka tarkoituksena on muutoksen havaitseminen. Opettaja
on osa palauteprosessia. Muutos nähdään uuden muutoksen aiheena.
Systeemiajattelun mukaisesti koulun kaikki jäsenet ovat vastuussa systeemin
virheistä. Ajatuksena on, että virheistä oppiminen johtaa vähittäiseen ja
pitkäjänteiseen muutokseen. (Senge 1993.)
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OPETTAJAN ROOLI
Ryhmät, ryhmien hallinta ja auktoriteetti
Kodin ja koulun yhteistyö

Dynaamiset voimat

Dynaamiset voimat

Odotukset
Vastuu

OPETTAJAN PERSOONA

Dynaamiset voimat

Tunteet

TYÖYHTEISÖ
Koulun

johtajuus

Työyhteisön jäsenyys
SYSTEEMINEN AJATTELU

KUVIO 1. Peruskoulun opettajan työ systeemiteoreettisessa viitekehyksessä (vrt.
Blomberg 2008, 4)

Ryhmät ja ryhmädynamiikka ovat aina läsnä opettajan työssä. Opettajalla on
koulupäivän aikana hyvin erilaisia rooleja liittyen itse rooliin, ryhmään ja
opettajan tehtävään ryhmässä. Opettajan työkuvaa voidaan systeemiteoreettisesti tarkastella kolmesta toisistaan poikkeavasta ryhmään
liittyvästä roolista käsin (vrt. kuvio 1). Opettaja työskentelee koulupäivän
aikana vuoroin ryhmän jäsenenä (työyhteisö), johtajana (opetustilanteet) ja
verkostoissa (esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyö). Opettajan tehtävään ja
rooliodotuksiin kohdistuvat vaatimukset ohjaavat opettajan työskentely-
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tapavalintoja. Työyhteisön jäsenenä toimiminen edellyttää opettajalta kykyä
kollegiaaliseen ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen työtovereiden ja esimiehen kanssa. Luokassa opettaja johtaa oppilasryhmäänsä ja häneltä
edellytetään johtajuutta ja kykyä luoda selvät ja johdonmukaiset
arvovaltasuhteet luokkaan sekä taitoa huolehtia työrauhasta. Vanhempien
muodostamassa verkostoissa toimiessaan opettajan ja vanhemman on
löydettävä yhteinen kieli, jota molemmat puhuvat ja ymmärtävät, samoin
kuin opettajan on tiedostettava kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvä
osapuolten asymmetrinen asema. Kasvatus yhdistää kotia ja koulua, mutta
samanaikaisesti sen ympärille kietoutuvat kodin ja koulun suhteiden
jännitteet. Yhteistä kodille ja koululle on lapsen parhaan etsiminen. Tämän
johtoajatuksen tulee ohjata opettajan toimintaa verkostoissa. (Vrt. Blomberg
2008.)
Ryhmillä ja ryhmiin kuulumisella on tärkeä merkitys yksilön hyvinvoinnille.
Jokaisella yksilöllä – myös opettajalla ja oppilaalla – on luontainen tarve
kuulua ryhmään. Ryhmään kuuluminen tuo turvallisuutta ja auttaa yksilöä
näkemään itsensä osana suurempaa kokonaisuutta. Bion (1979) korostaa,
että ihmisen psyykkisen elämän täyttymykselle ryhmä on välttämätön.
Ryhmässä opettaja tai oppilas tulee tietoiseksi kyvyistä, jotka ovat vain
potentiaalisia niin kauan kuin hän on suhteellisen eristynyt. Ryhmään kuuluu
Bionin (1979, 21) mukaan vähintään kolme henkilöä. Kahden henkilön suhde
on henkilökohtainen; kolmen tai useamman jäsenen ryhmässä suhteet ovat
erilaatuiset ja niistä tulee yksilöiden välisiä, interpersoonallisia. Ryhmä voi
rakentua joko ulkoapäin ohjatusti, ikään kuin määrättynä, tai se voi syntyä
itseohjautuvasti jäsenten hakeutuessa vapaaehtoisesti toistensa seuraan.
Ryhmät jaotellaan pienryhmiin (korkeintaan 10 jäsentä) ja suurryhmiin (yli
10 jäsentä). Pienryhmässä ryhmän kaikilla jäsenillä on mahdollisuus liittyä
persoonallisin sitein toinen toisiinsa. Toisin on suurryhmien laita, sillä ne
ovat liian suuria, jotta kaikilla ryhmän jäsenillä olisi mahdollisuus muodostaa
persoonalliset siteet ryhmäänsä.
Ryhmissä kehittyviin psykologisiin voimiin liittyvät lainalaisuudet vaikuttavat
opettajan ja oppilaan koulupäivään ja heidän mahdollisuuksiinsa toimia
päivittäisissä ulkoapäin ohjatuissa ja itseohjautuvasti syntyvissä ryhmissä.
Teoreettinen tieto ryhmän toiminnasta ja ryhmädynamiikasta antaa
opettajalle oivalluksia ja virikkeitä koulunpidon sujumiseksi, mutta tämä ei
riitä, vaan opettaja tarvitsee lisäksi hyvää itsetuntemusta ja ymmärrystä
tunnetasolla oppimistaan asioista. Omien kokemusten tarkastelu, samoin
kuin omien tunteiden tunnistaminen ja ymmärtäminen auttaa opettajaa
rakentamaan toimivat arvovaltasuhteet luokkaan. Tunteiden tunnistaminen
edellyttää, että opettaja pysähtyy tutkimaan toimintaansa niissä ryhmissä,
joissa hän on osallisena. Pysähtyminen edellyttää aikaa ja tilaa tarkastelulle,
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mikä hektisessä kouluelämässä ja henkilökohtaisessa arjessa ei ole helppoa.
Parhaimmillaan tällainen pysähtyminen ja oman toiminnan tarkastelu
mahdollistaa elinikäisen henkisen kasvun.
Henkilökohtaisten rooli- ja tunnekokemusten rinnalla ryhmäilmiöitä ja
emootioita voidaan tarkastella myös kokemuksen tutkimuksen valossa (ks.
Blomberg 2006, 2008, 2009a, 2009b). Erityisesti tutkimukset, joissa
opettajat jakavat autenttisia kokemuksiaan kollegiaalisissa ryhmissä ja joissa
he ovat itse tuoneet keskusteluun käsiteltävät asiat sekä vastanneet
keskustelujen etenemisestä, tuovat esille opettajien kokemus- ja
mielikuvamaailmaa sekä kouluelämän tiedostamattomia puolia. Muiden
opettajien kokemukset auttavat opettajaa ymmärtämään opetustyön
haasteellisuutta ja problemaattisuutta. Samalla opettaja tulee tietoiseksi
omasta mielikuva- ja kokemusmaailmastaan. Tunnetaitoinen opettaja
hallitsee tunteensa ja kykenee toisen kohtaamiseen. Harjusen (2002, 465)
mukaan kohtaamisen kyky on toisen näkemistä, kuuntelemista, aistimista ja
ymmärtämistä. Se on tilannetajua, reagointikykyä, suojelua, ohjaamista,
puuttumista ja olemista – omatunto ohjaksissa. Se on tajua ymmärtää
ryhmän liikkeitä, dynamiikkaa ja suhteita. Konkreettisesti se on
oikeudenmukaisuutta ja välittämistä, tajua siitä, miten ihmisten kanssa ollaan.
Se on itsekin ihmiseksi olemista.
Opetustyön emotionaalinen luonne opettajien kokemana
Opettajalle omien tunteiden tunnistaminen ja hallinta ovat ammatillisuuden
edellytyksiä. Tunteet tekevät elämän merkitykselliseksi. Niissä elävät
menneet kokemuksemme, persoonallisuutemme, intentiomme, tietomme,
arvostuksemme ja maailmankuvamme. Tunteet ovat ihmisen kokemusmaailmaa ja persoonallisuutta, sosiaalista älykkyyttä ja emotionaalista
osaamista. Opetustyö on enemmän tunnetyötä kuin tieteelliseen tietoon ja
rationaalisuuteen perustuvaa asiantuntijuutta. Tämä työn todellisuus selviää
opettajalle aidoissa vuorovaikutustilanteissa ja erityisesti konfliktien
yhteydessä. Vaikeissa tilanteissa ihmisten toimintaa ohjaavat enemmän
tunteet kuin tosiasiat. Kyky eritellä ja jäsentää omaa sisäistä maailmaansa,
mielensä sisältöä, ajatuksia, tunteita, mielikuvia ja yllykkeitä on välttämätön
ihmissuhdeammatissa. (Ks. Blomberg 2008, 11–13.)
Tunne elää nykyhetkissä. Kun tarkastellaan jokaista yksittäistä tajuavan
ihmisen ja hänen elämäntilanteensa suhdetta, ajallisesti ensimmäinen
kokemus on aina laadultaan tunne. Tunteet kehittyvät psyykkisessä
toiminnassa. Psykologiassa puhutaan perustunteista, joihin luetaan ilo, suru,
viha, inho ja pelko. Luokittelu ei ole yksiselitteinen. Perttula (2006, 125) lisää
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näihin viiteen perustunteeseen onnellisuuden, kun taas Russell ja Lemay
(2000, 497) pitävät hämmästymistä yhtenä perustunteena edellä mainittujen
viiden perustunteen lisäksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan opettajien tunneja kokemusmaailmaa viiden perustunteen, so. ilon, surun, vihan, inhon ja
pelon näkökulmasta. Perustunteet ymmärretään yleisinhimillisiksi tunteiksi,
jotka syntyvät sukupolvesta toiseen toistuvissa ihmiselämän ongelmatilanteissa. Ne auttavat tehokkaasti yksilön sopeutumista elämäntilanteeseensa. (Vrt. Blomberg 2008, 13.)
Tunnetihentymistä puhutaan puolestaan silloin, kun tilanteessa on läsnä
useampia tunteita. Ne voivat muodostua samanaikaisesti tai selvemmin
peräkkäin ja usein ne ovat elämyksellisesti ehyitä, jolloin tunteiden
peräkkäisyys on hankalasti tunnistettavissa ja jäsennettävissä useammaksi
tunteeksi. Tunnetihentymät eivät ole perustunteiden tapaan hetken
seuralaisia. Kun perustunne kiinnittää ihmisen ymmärtämistä vaativaan
aiheeseen, tunnetihentymä riuhtaisee hänet siitä irti. Tunnetihentymä ei tule
perustunteen tapaan aiheensa kanssa yhdeksi, vaan vaatii aiheineen
huomiota ja tarkastelua. Tunnetihentymä jääkin osaksi ihmisen tulevaisuutta
ja se voi parhaimmillaan johtaa havahtumiseen eli se luo yksilölle
kokemuksellisen välttämättömyyden tarkastella omaa toimintaansa. (Perttula
2006, 124–126.)
Opettaminen on aina viime kädessä tunnetyötä. Tämä näkyy myös
opettajien keskenään jakamissa kokemuksissa opettamisesta ja kasvattamisesta (vrt. taulukko 1). Opettajien kokemusmaailmaa tarkastelevat
tutkimustulokset (Blomberg 2006, 2008, 2009a, 2009b) osoittavat, että
opettajan työ on emotionaalista sekä hyvässä että pahassa. Tutkimusaineisto
koostui 3322 merkityksen sisältävästä luokitellusta lausumasta. Näistä
kolmasosa (N=1044) oli ilmiasultaan neutraaleja lausumia, jotka sisälsivät
lähinnä opetustyöhön liittyviä faktoja. Perustunteita oli puolestaan
tunnistettavissa 2278 lausumassa. Kaikista luokitelluista perustunteista
ilonaiheita esiintyi 24 prosentissa lausumista. Saman verran esiintyi myös
inhontunteita. Vihaa ilmeni 21 prosentissa, surua 19 prosentissa ja pelkoa
13 prosentissa kaikista analysoiduista merkityksen sisältävistä lausumista.
(Vrt. Blomberg 2008, 114–132.)
Tunteet ohjaavat opettajan toimintaa siinä määrin merkittävästi, että
opettaja tarvitsee riittävästi tutkittua tietoa opettajan kokemus- ja
mielikuvamaailmasta sekä siitä, miten tunteet muotoutuvat ja muuttuvat
opetustyössä. Hargreaves (2000, 811–826) huomauttaa, ettei meillä
toistaiseksi ole riittävästi tietoa siitä, mitä tunteita opettajat kokevat
vuorovaikutustilanteissa oppilaiden, vanhempien, viranomaisten ja
opettajakollegoiden kanssa. Opetustyöhön heijastuvan yhteiskunnallisen
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murroksen myötä erityisesti tunteisiin ja tunteiden ymmärtämiseen
§kohdistuva tutkimustyö koetaan maailmanlaajuisesti tärkeäksi.
TAULUKKO 1. Opettajien kokemusmaailmassa esiintyvien perustunteiden
frekvenssit (N=3322) (vrt. Blomberg 2008, 116–117 )

Vaikka opettajien keskenään jakamista kokemuksista vain vajaa neljäsosa
(23,6 %) voitiin tutkimuksessa (Blomberg 2008, 114–132) luokitella voimia
tuoviksi, myönteisiksi kokemuksiksi, se ei tarkoita, että opettajat kokisivat
työnsä voittopuolisesti kielteisenä. Asia on tosiasiassa päinvastoin, sillä
opettajat kertoivat toistuvasti nauttivansa onnistumisen riemusta työssään.
Suomalaisessa kulttuurissa ei ole tapana jakaa tai analysoida myönteisiä
kokemuksia. Kulttuurisista syistä johtuen opettajat etsivätkin omasta
toiminnastaan pikemmin puutteita kuin olisivat eritelleet onnistumisiaan.
Ilontunteet eivät myöskään yleensä aiheuta opettajille ongelmia. Niistä
nautitaan, niiden avulla ehkä ”kohotaan pilviin”, mutta niitä ei välttämättä
haluta tuoda voimakkaasti esille. Negatiiviset tunteet aiheuttavat positiivisia
tunteita enemmän hankaluuksia, joten on luonnollista, että opettajat jakavat
kollegiaalisissa ja luottamuksellisissa ryhmissä kielteisiä tunteita myönteisiä
tunteita enemmän. (Vrt. taulukko 1.)
Taulukossa 2 kuvataan opettajien kokemus- ja mielikuvamaailmaan liittyviä
tutkimustuloksia,
joissa
tarkastelun
fokus
on
perustunteiden
prosentuaalisessa esiintymisessä opettajien kollegiaalisissa tapaamisissa
lukuvuoden aikana. Ilonlähteitä esiintyi tutkimusaineistossa yhtä paljon joka
tapaamisessa. Poikkeuksen teki viimeinen kokoontuminen, joka ajoittui
lukuvuoden loppuun. Opettajat olivat lukuvuoden viimeisessä tapaamisessa
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vapautuneita ja tyytyväisiä taakse jääneestä kouluvuodesta. He myös
kertoivat onnistuneensa mielestään riittävän hyvin työssään. Opettajien
kokema emotionaalinen mielihyvä, inhimillisyys ja empatia kumpusivat
heidän kertomansa mukaan oppilaista ja oppilaiden hyvinvoinnista.
Tutkimustulosten mukaan opettaminen on psyykkisesti palkitsevaa
erityisesti silloin, kun oppilaat osoittavat nauttivansa oppimisesta.
Luottamuksen rakentaminen opettajan ja oppilaiden välille oli hidasta ja sen
rakentamiseen saattoi vierähtää jopa puoli vuotta, mutta kun luottamus
kerran oli syntynyt, siitä poiki paljon emotionaalista mielihyvää, joka helpotti
opetustyötä. Opettajat löysivät työn ytimen ja suurimmat ilonaiheet
opettajan, oppilaan ja oppilasryhmän välisestä vuorovaikutuksesta ja
koulunpidon pienistä, opettajaa lähellä olevista asioista. (Blomberg 2008,
118–121.)
TAULUKKO 2. Perustunteiden prosentuaalinen esiintyminen opettajien
kokemus- ja mielikuvamaailmassa lukuvuoden aikana (vrt. Blomberg 2008, 113)

Tutkimustulosten mukaan suruntuntemukset liittyvät opettajilla ensisijaisesti
työn yksinäisyyteen. Työyhteisössä uudet opettajat jäävät helposti yhteisön
ulkopuolelle, eikä oman paikan löytäminen työyhteisössä ole aina helppoa.

47

Tutkitut opettajat kaipasivat kollegoiltaan hyväksyntää ja arvostusta sekä
tasaveroista kohtelua työyhteisön jäseninä. Kaikilla tutkimukseen
osallistuneilla opettajilla oli määräaikainen työsuhde, joten kevään
tapaamisissa rekrytointiin liittyvät kysymykset nousivat tärkeiksi keskustelun
aiheiksi. Opettajien mukaan rekrytointiin liittyi salamyhkäisyyttä ja
epäoikeudenmukaista kohtelua. Maaliskuussa opettajilla oli muita
tapaamiskertoja enemmän suruntunteita (vrt. taulukko 2). Nämä liittyivät
erityisesti opettajien kokemuksiin epäreilusta kohtelusta rekrytointiin
liittyvissä asioissa. (Blomberg 2008, 129–130.)
Tutkimustulosten mukaan opetustyö nostaa runsaasti esiin vihaa opettajan
kokemus- ja mielikuvamaailmassa. Opettajilla esiintyi vihantunteita kolmella
ensimmäisellä kokoontumiskerralla selvästi muita perustunteita enemmän
(vrt. taulukko 2). Opettajat kokivat vihaa erityisesti vastuuseen, rajoihin ja
koskemattomuuteen liittyvissä ylivoimaisiksi koetuissa tilanteissa. He
valittivat, etteivät saaneet tarpeeksi tietoa oppilaista, jotta olisivat pystyneet
riittävästi ennakoimaan haasteellisia tilanteita ja maksimoimaan oppilaittensa
ja oman turvallisuutensa. Opettajat kaipasivat työhönsä selkeitä rajoja ja
koskemattomuutta. Vanhemmat eivät aina huolehtineet huoltajalle
kuuluvasta vastuusta, ja tämä aiheutti vihantunteita opettajissa. Viha nousi
opettajilla pintaan myös tilanteissa, joissa työyhteisön jäsenet torjuivat
yhteisön uuden tulokkaan ja käyttäytyivät epäkohteliaasti tai ylimielisesti
uutta kollegaa kohtaan. (Blomberg 2008, 121–127.)
Tutkimustulosten mukaan inhontunteet olivat opettajilla voimakkaimmillaan
kevättalvella ja ne vähenivät huomattavasti lukuvuoden loppua kohti
mentäessä (vrt. taulukko 2). Opettajien kevättalvella kokemat inhontunteet
liittyivät paljolti työyhteisön ja esimiehen kohteluun, jota opettajat
määräaikaisina työntekijöinä saivat kokea. Tutkimus osoitti, miten vaikeaa
uuden opettajan on päästä työyhteisöönsä täysivaltaiseksi ja arvostetuksi
jäseneksi.
Inhontunteita
herätti
myös
oppilaiden
itsetuhoinen
käyttäytyminen sekä opettajan vaikeudet saavuttaa riittävä auktoriteetti
luokassa ja ylläpitää riittävää työrauhaa. (Blomberg 2008, 121–127.)
Tutkimuksessa opettajien pelkoon liittyvät tunteet vaihtelivat kokoontumiskerrasta riippuen muutamasta prosentista tammikuussa aina
lukuvuoden viimeisen kokoontumiskerran reiluun 20 prosenttiin (vrt.
taulukko 2). Opettajilla voimakkaimmat pelot liittyvät oppilaiden psyykkisiin
ja muihin kroonisiin sairauksiin sekä niiden hoitamiseen koulupäivän aikana.
Osa oppilaista voi psyykkisesti niin huonosti, etteivät koulut kaikissa oloissa
pysty takaamaan opettajien ja oppilaiden turvallisuutta. Tutkimustulosten
mukaan pelkoa opettajissa herätti kodin kanssa tehtävä yhteistyö, joka liittyi
haastaviin oppilastapauksiin. Luottamuksen rakentaminen kodin ja koulun
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välille on usein hyvin vaikeaa. Opettajat kokivatkin voimakkaita
avuttomuuden ja keinottomuuden tunteita haastavissa oppilastapauksissa ja
muissa koulunpidon vaikeissa tilanteissa. (Vrt. Blomberg 2008, 127–130.
Tunnetaitoiseksi opettajaksi kasvaminen ja kehittyminen
Opettajan persoonaa on kautta aikojen pidetty hänen tärkeimpänä
työvälineenään. Ehjän ja tasapainoisen persoonan lisäksi opettajalta
edellytetään
tulevaisuuden
koulussa
adaptiivista
asiantuntijuutta.
Adaptiivinen asiantuntija testaa tietojaan, ”ylittää itsensä” sekä sietää
epävarmuutta ja ristiriitoja Adaptiiviseen asiantuntijuuteen liittyy oppijan,
ajattelijan ja ongelmanratkaisijan identiteetti sekä yksilön henkilökohtaiset ja
sosiaaliset tunnetaidot. Goleman (1999, 40) määrittelee tunnetaidot
opituiksi, tunneälyyn perustuviksi kyvyiksi, jonka ansiosta opettaja pystyy
työssään tavallista parempiin suorituksiin.
Tunneälyllä ymmärretään
puolestaan opettajan kykyä havaita, ymmärtää ja käyttää hyväksi
tunnepitoista informaatiota. Tunneäly edistää opettajan intellektuaalista ja
emotionaalista hyvinvointia sekä henkistä kasvua. Opettaja tarvitsee
emotionaalista kyvykkyyttään erityisesti koulunpidon affektiivisesti
sävyttyneissä sosiaalisissa tilanteissa, joita koulunpidossa esiintyy runsaasti.
(Ks. Salovey, Bedell, Detweiler & Mayer 2000, 504–506; Lasky 2000, 845–
847).
Opettaminen
pohjaa
kaikessa
opettajan
persoonallisuuteen.
Persoonallisuuteen vaikuttaa opettajan tapa tarttua asioihin, opettajan
tekemisen vauhti, äänekkyys, järjestelmällisyys, systemaattisuus, sääntöjen
noudattaminen, huolettomuus ja epäjärjestyksen määrä ympärillä. Yksilön
reagointityyliä, tapaa tehdä asioita kutsutaan temperamentiksi. KeltikangasJärvinen (2008) korostaa, ettei temperamentti ole sama kuin
persoonallisuus, vaan synnynnäisestä temperamentista kehittyy kasvatuksen
avulla yksilön persoonallisuus. Temperamentti on riippumaton älykkyydestä,
kyvyistä, taidoista, pätevyydestä ja osaamisesta. Kuitenkin sen merkitys
ihmisen arjessa on suuri. Se helpottaa tai vaikeuttaa ihmissuhteita. Se
kertoo, miksi toisen ihmisen reaktioiden, elämänhallinnan ja
itsetuntemuksen ymmärtäminen on joskus niin vaikeaa. Temperamenttierot
selittävät monia kouluyhteisöjen ja luokkien sisäisiä ristiriitoja ja ennen
kaikkea, miksi sama asia aiheuttaa toiselle stressiä ja toiselle se on
positiivinen haaste.
Opettajan työ nähdään yksilöllisenä ja ainutlaatuisena vuorovaikutukseen
perustuvana ihmissuhdeammattina, jolla ei ole yhtä yhteistä pysyvää ydintä ja
josta ei ole olemassa yhtä yhteistä konstruktiota. Opettaja voi kehittää työn
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edellyttämää sensitiivisyyttä tulemalla tietoiseksi temperamentistaan,
stressiherkkyydestään sekä kyvystään havaita, tarkastella ja tarvittaessa
muuttaa omaa toimintaansa opettajana ja kasvattajana. Koska opettajan
työstä puuttuu yhteinen pysyvä ydin, opettajan on etsittävä työn syvintä
olemusta omasta ajattelustaan, kokemistavastaan ja ymmärryksestään.
Opettajan työn idean löytyminen kietoutuukin opettajan henkilökohtaisen
kokemuksen ympärille omasta arkisesta työn ytimestä. Kun opettaja
tiedostaa temperamenttinsa ja myöntää tunteensa, hänen itsetuntemuksensa
ja elämänhallintansa lisääntyvät. Tunteilleen rehellisellä opettajalla on
opetustyössä menestymisen avaimet hallussa. Tunnetaitoinen opettaja osaa
ylläpitää koulussa oppilaiden hyvinvointia edistävää keskinäiseen
kunnioitukseen ja ymmärrykseen perustuvaa vuorovaikutusta.
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Yhteisöllinen ja tekstilajilähtöinen kirjoittaminen
Anne Jyrkiäinen ja Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo

Artikkelissa tarkastellaan yhteisöllisen ja tekstilajilähtöisen kirjoittamisen opetusta
peruskoulun kolmannella luokalla. Kolmasluokkalaisten eniten käyttämiä
tekstilajeja ovat oppikirjat, televisio, Internetin tekstit ja kertomustekstit.
Tekstilajilähtöisessä opetuksessa keskeistä on tekstilajien tunnuspiirteiden riittävän
syvällinen tutkiminen lukemalla ja keskustelemalla. Kunkin tekstilajin parissa pitää
viipyä kyllin pitkään, jotta se omaksuttaisiin yhdeksi ilmaisun välineeksi. Erityisenä
haasteena on digitaalisen median hyödyntäminen ja sen käytön vaatimien taitojen
harjoittelu. Yhteisöllisessä opetuksessa oppilaille tarjoutuu tasavertaiset
mahdollisuudet tekstien tuottamiseen siitä huolimatta, millaiset kirjoittamisen
taidot kullakin on. Yhteistoiminnalliset työskentelytavat ohjaavat oppilaita
auttamaan toisiaan, kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja etsimään yhteisiä
ratkaisuja. Opettajille ja luokanopettajaksi opiskeleville yhteistyö tarjoaa
mahdollisuuden pedagogiseen keskusteluun ja ammatilliseen kehittymiseen.
Asiasanat: yhteisöllisyys, yhteistoiminnallisuus, tekstilajilähtöisyys, kirjoittaminen

Johdanto
Ihmisen tapa viestiä on muuttunut teknologian ja monimediaisen ympäristön
vaikutuksesta. Tällöin kouluopetuksen tulee muuttua niin, että oppilaat
kykenevät osallistumaan täysivaltaisesti monimuotoisten viestintäkanavien ja
tekstien kattaman yhteiskunnan toimintoihin. Tietämysyhteiskunta edellyttää
yksilöä löytämään paikkansa erilaisissa verkostoissa. (Hankala 2007; Luukka,
Pöyhönen, Huhta, Taalas, Tarnanen & Keränen 2008; Varis 2007.)
Digitaalisen ajan käsitys ihmisestä laajenee kuluttajasta oman ilmaisun,
kommunikaation, tiedon ja elämysten tuottajaksi ja vastaanottajaksi
(Kupiainen & Sintonen 2009).
Tänä päivänä korostetaan useilla elämän eri alueilla yhteistyön ja
yhteisöllisyyden merkitystä. Yhteisyyden tunne ei riitä, vaan tarvitaan myös
yhteisön tietotaitoa. Parhaimmillaan kouluopetus valmentaa siihen
arkitodellisuuteen, johon oppilaita halutaan kasvattaa. Aito vuorovaikutus
kasvatusyhteisössä kasvattaa sekä oppilaita että opettajia. (Raina &
Haapaniemi 2007, 150–157.)
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Kouluissa perinteinen työskentelytraditio on rakentunut yksin tekemiseen.
Opettajien yhteistyö, osaamisen jakaminen ja verkostoituminen vakiintuvat
hitaasti osaksi koulukulttuuria. Osaamisen jakaminen edellyttää rakenteellisia
muutoksia koulukulttuurissa ja moniammatillisen yhteistyön tukemista.
(Jyrkiäinen 2007, 132–133.) Samaan aikaan tavoite inklusiivisesta koulusta
luo paineita toimia tehokkaasti yhä heterogeenisempien oppilasryhmien
kanssa, jolloin vanhat työskentelykäytänteet eivät ole enää toimivia (ks.
Välijärvi 2005, 106–110). Erilaiset oppilaat saavat parhaiten tukea toisiltaan
sosiaalisiin malleihin ja kognitiivisiin taitoihin heterogeenisissä ryhmissä.
Näissä ryhmissä myös erityisoppilaat voivat saada tehokasta opetusta.
(Saloviita 2006, 171.)
Parilukemisesta saamamme rohkaisevat kokemukset (Jyrkiäinen & KoskinenSinisalo 2005; 2006; 2008) ovat vähitellen johtaneet siihen, että olemme
halunneet lisätä oppilaiden ja opettajien yhteistyötä äidinkielen ja
kirjallisuuden
opetuksessa.
Luontevana
yhteistyökumppanina
luokanopettajalle voi pitää erityisopettajaa. Samalla oppilaille ja
normaalikouluissa myös opettajaksi opiskeleville tarjoutuu malli yhdessä
toimimisesta. Yhteistoiminnallisessa opetuksessa molempien ammattilaisten
tietotaito yhdistyy ja se parantaa opetuksen laatua (Lakkala 2008, 217–218).
Lakkala kuvaa tutkimuksessaan (2008) luokanopettajan ja erityisopettajan
yhteistyötä. Hänen näkemyksensä opettajien yhteistyöstä on kannustanut
meitä yhteisöllisen opettamisen tapojen etsinnässä. Normaalikouluissa pitää
opettajien keskinäinen yhteistyö olla hyvin esillä ja opiskelijoiden tulisi saada
siitä omakohtaisia kokemuksia. Nämä kokemukset antavat heille eväitä
kohdata koulun arkitodellisuutta tulevaisuudessa.
Tässä artikkelissa kerromme yhteisöllisen ja tekstilajilähtöisen kirjoittamisen
opetuksen kehittämis- ja tutkimustyöstämme Hämeenlinnan normaalikoulussa. Parhaimmillaan pedagoginen kehittämis- ja tutkimustoiminta auttaa
koulukulttuuria uudistumispyrkimyksissään, tukee lasten ja nuorten kasvua
osallisuuden kulttuuriin ja avaa opiskelijoille mahdollisuuden toimia
aktiivisesti pedagogisen kehittämistyön ytimessä.
Lähtökohtia kirjoittamisen opetukseen
Viime vuosikymmenten aikana on lukemisen ja kirjoittamisen opetuksen
yhteydessä ruvettu korostamaan yhä enemmän tekstilajeja eli genrejä.
Tekstitaitojen hallinta nähdään tilannesidonnaisena taitona, johon kuuluvat
omien taitojen kehittäminen sekä ympäröivän teksti- ja kielimaailman
havainnoiminen ja eri tekstilajien hallitseminen. (Luukka 2004b, 16; Luukka
ym. 2008, 21–22; Svinhufvud 2007, 36–39.)
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Genre- eli tekstilajiperustaisessa kirjoittamisen opetuksessa on keskeistä
erilaisten tekstilajien lukeminen ja analysoiminen sekä itse tuottaminen.
(Ivanič 2004, 232–234; Luukka 2004a, 145–160; Svinhufvud 2007, 11–39.)
Tällöin kirjoittaminen ja eri tekstilajien hallinta nähdään osana
yhteiskuntakelpoisuutta. Opetuksessa voidaan edetä vaiheittain aloittaen
valmiin tekstin mallintamisesta, jota seuraa opetuskeskustelu ja lopuksi oma
tuottaminen. (Pentikäinen 2006, 120–123.)
Digitaalisten medioiden aikana tarvitaan uusia lukutaitoja, jotka perustuvat
perinteiseen lukutaitoon ja tietotekniikan käyttötaitoon. Sen lisäksi uudet
lukutaidot ovat ilmeeltään yhteisöllisiä, kokonaisvaltaisia ja osallistavia.
(Kupiainen & Sintonen 2009, 128–129.) Tämä vastavuoroinen,
kokemuksellinen ja merkitysten vaihtamista edellyttävä sosiokulttuurinen
medialukutaito (ks. Gee 1990) vaatii opetuksen muuttamista entistä
yhteistoiminnallisempaan suuntaan.
Kirjoittamista voidaan myös tarkastella sosiaalisena toimintana, jolloin
tekstitaitojen (literacy) hallinta nähdään toimintana, joka tapahtuu aina
jossakin sosiaalisessa yhteisössä vuorovaikutustapahtumana. Hallittaviin
taitoihin kuuluu kieliopin, oikeinkirjoituksen ja tekstilajien lisäksi
kirjoittamisen prosessi ja luovuus sekä sosiaalisten odotusten ja
toimintatapojen ymmärtäminen. Kirjoittamisen opiskeluun sisältyy tällöin
lukemisen ja kirjoitusharjoitusten lisäksi muiden kirjoittajien ja
kirjoittajayhteisöjen toiminnan seuraamista ja omaa osallistumista näihin
yhteisöihin. (Ivanič 2004, 234–237; Luukka 2004b, 15–18; Svinhufvud 2007,
41–43.)
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelman mukaan jo peruskoulun
alimmilla luokilla tulee opetuksen perustua yhteisölliseen näkemykseen
kielestä. Yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät, kun kieltä oppii
käyttämään yhteisön tavoin. Tavoitteena on, että oppilas oppii kysymään ja
vastaamaan sekä kertomaan omia tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään sekä ottamaan huomioon kirjoitetun kielen sopimuksia.
(Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004.)
Yhteisöllisen ja tekstilajilähtöisen kirjoittamisen opetuksessa pyrimme
yhdistämään lukemisen ja kirjoittamisen taidon harjoittelun luontevaksi
kokonaisuudeksi. Harjoittelun sisällön valitsemme siten, että erilaiset lapsille
läheiset ja opetussuunnitelman edellyttämät tekstilajit tulevat tutuiksi.
Työskentelyssä hyödynnämme kirjoittajayhteisön yhteistä osaamista.
Käytännössä työskentelemme kolmen hengen pienryhmissä, jolloin oppilaat
joutuvat yhdessä pohtimaan ratkaisujaan, perustelemaan mielipiteitään ja
tekemään päätöksiä. Luokasta muodostuu kirjoittajien yhteisö, jonka jäsenet
tarvittaessa auttavat ja kannustavat toisiaan. Samalla oppilaat oppivat
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arkielämän kannalta tärkeitä yhteistyötaitoja sekä oppivat olemaan aktiivisia
ja osallistuvia omassa oppimisessaan. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme
suunnittelemaan kirjoitustehtävät siten, että oppilailla on oikea
kirjoittamisen tarve ja sitä kautta myös ennakoitu yleisö kirjoitukselleen,
esimerkiksi retkitiedote kotiin, kortti äidille, toimintaohje kaverille tai esite
kotikaupungista koulun vieraille.
Ymmärrämme yhteisöllisyyden ryhmän kehittyväksi ominaisuudeksi, joka
syntyy yhteisön jäsenten vuorovaikutuksesta. Yhteisön jäsenillä on yhteisesti
jaettuja arvoja, tavoitteita ja toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. (ks.
Raina & Haapaniemi 2007, 34.) Yksilö yltää parhaimpiin suorituksiin
luottamuksen ilmapiirissä, yhteistyössä toisten ihmisten kanssa (Himanen
2007, 115). Erilaisuuden arvostaminen sekä toisten mielipiteiden
kuunteleminen ja kunnioittaminen ovat keskeisiä arvoja kirjoittajayhteisössämme. Normaalikoulu yhdessä opettajakoulutuslaitoksen kanssa
tarjoaa mahdollisuuden erilaisille pedagogisille verkostoille oppia, kehittää ja
tutkia.
Tutkimuskysymykset ja metodologia
Tutkimuskysymykset
Tämä toimintatutkimus toteutettiin kolmannessa luokassa, jossa on 17
oppilasta. Tutkimusjakso kesti yhden syyslukukauden. Opetus tapahtui
viikoittain kahden tunnin kokonaisuuksina. Sekä luokanopettaja että
erityisopettaja osallistuivat opettamiseen yhteistyössä luokanopettajiksi
opiskelevien opetusharjoittelijoiden kanssa. Yhteensä kuusi opetusharjoittelijaa osallistui työskentelyyn syyslukukauden aikana. Tutkimusta
edelsi toisella luokalla toteutettu kuuden viikon mittainen yhteisöllisen ja
tekstilajilähtöisen kirjoittamisen opetuksen kokeilujakso (ks. Jyrkiäinen &
Koskinen-Sinisalo 2010). Sen aikana oppilaat tottuivat työskentelytapaan ja
opettajat kartoittivat sen pedagogisia kulmakiviä sekä dokumentoivat
työskentelyprosessia.
Lähestyimme kolmannen luokan yhteisöllisen ja tekstilajilähtöisen
kirjoittamisen jaksoa asettamalla kolme tutkimuskysymystä. Oppilaiden
käyttämät tekstimaailmat eivät näyttäydy opettajan arjessa itsestään (ks.
Luukka 2008 ym.). Useat tutkijat ovat raportoineet koulun käyttämien
painettujen tekstien ja lasten multimediaisen maailman välisestä kuilusta, jota
pitäisi kuroa umpeen (esim. Luukka ym. 2008; Pahl & Rowsell 2005).
Tarvitsimme tietoa lapsilta, jotta pystyimme suunnittelemaan parhaiten
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heidän oppimistaan palvelevan opetusjakson. Ensimmäinen lasten käyttämiä
tekstilajeja kartoittava kysymys on:
1. Millaisia tekstilajeja kolmasluokkalaisen oppilaan elämysmaailmaan kuuluu?
Toisena kysymyksenä tarkastelimme tekstilajilähtöisen opetuksen
pedagogisia haasteita. Oppilaiden hyödyntämiin teksteihin on tullut useita
lajeja, joita ei perinteisesti ole käsitelty kouluopetuksessa. Lasten ja nuorten
lukutaidot ja koulussa hankittu lukutaito ovat loitonneet toisistaan, mikä luo
paineita kouluopetukselle. Tätä kuilua voidaan kutsua lukutaitokuiluksi
(Kupiainen & Sintonen 2009, 67–68; Pahl & Roswell 2005).
Tarkoituksenamme on kehittää yhteisöllistä lukemista ja kirjoittamista, joka
osaltaan auttaa koulukulttuuria uudistuspyrkimyksissään ja tukee lasten ja
nuorten kasvua osallisuuden kulttuuriin. Toinen tutkimuskysymyksemme on:
2. Millaisia pedagogisia haasteita tekstilajilähtöisyys asettaa opetukselle?
Kolmannessa kysymyksessä yhteistoiminnallisuuden haaste kytkeytyy
tekstilajilähtöisen kirjoittamisen opetukseen. Yhteisöllisyys yksilön ja
yhteisön kehittyvänä ominaisuutena tarvitsee vuorovaikutteisen ja
keskustelevan oppimisympäristön sekä oppilaiden ikätasoon sopivaa ja
kiinnostavaa pohdittavaa. Kolmantena tutkimuskysymyksenä esitämme:
3. Miten yhteistoiminnallisuutta toteutetaan tekstilajilähtöisessä kirjoittamisen
opetuksessa?
Edellä esitettyjen kysymysten avulla pyrimme tavoittamaan ne lähtökohdat,
jotka opettajien tulee tiedostaa, kun he suunnittelevat yhteisöllistä ja
tekstilajilähtöistä kirjoittamisen opetusta.
Tutkimusmetodit
Tässä toimintatutkimuksessa on tarkoituksena kehittää tekstilajilähtöisen ja
yhteisöllisen kirjoittamisen pedagogiikkaa. Mielenkiintomme kohteena ovat
sekä oppilaiden toiminta että opettajien havaitsema problematiikka. Tämän
ilmiön ymmärtämiseksi (ks. Alasuutari 1994, 209) pyrimme jäsentämään
yhteisöllisen kirjoittamisprosessin tekijöitä, oppilaiden toimintaa ja
opettajien tiedostumista omasta toiminnastaan. Laadullinen tutkimusorientaatio tarjoaa tutkimuksellemme lähtökohdan tähän tarkasteluun.
Tutkimustyö on tutkijalle osa hänen maailmasuhdettaan. Inhimillinen
elämismaailma muodostuu ihmisten kokemustodellisuudesta. Sitä
tarkastellaan merkityksinä, joita ovat ihmisen ja yhteisöjen toiminta
päämäärineen, suunnitelmineen ja toteutuksineen. (Varto 1992, 15–24; ks.
myös Gergen & Gergen 2000, 1025–1030.) Oma roolimme opettajina ja
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tutkijoina auttaa
merkitysmaailmaa.

meitä

ymmärtämään

ja

tulkitsemaan

tutkittavaa

Kuula
luonnehtii
toimintatutkimusta
käytäntöihin
suuntautuvana,
ongelmakeskeisenä, muutokseen pyrkivänä tutkimuksena, jossa tutkittavat
osallistuvat aktiivisesti tutkimusprosessiin. Se nähdään tapana hahmottaa
tutkimuksen ja tutkittavan todellisuuden välistä suhdetta. (Kuula 2001, 10,
19.) Tutkimusaineistomme koostuu oppituntien dokumentoinneista,
oppilaiden haastatteluista, opettajien tuntikohtaisista pohdinnoista,
opiskelijoiden palautekyselystä ja harjoitteluraporteista sekä yhteisistä
ohjaus- ja kehittämiskeskusteluista.
Kolmasluokkalaisten käyttämät tekstilajit
Oppilaiden käyttämiä tekstilajeja kartoitimme heti opetusjakson alussa.
Seuraava ote opettajan tutkimuspäiväkirjasta kuvaa toimintaamme:
Tunnin aluksi tarkastelimme oppilaiden kirjoitustehtävää, jossa he olivat
pohtineet, millaisia lukijoita he ovat. Mallinsimme oppilaille, mitä erilaisia
tekstejä me aikuiset olimme lukeneet edellisenä iltana. Olimme otsikoineet
taululle eri tekstilajeja. Keskustelimme lukemastamme ja kirjoitimme
samalla taululle näkyviin, mihin tekstilajiin mainitsemamme teksti kuului.
Mallintamisen jälkeen oppilaat saivat kirjoittaa lapuille ryhmissä viimeisen
vuorokauden aikana lukemiaan tekstejä. Kullakin tekstilajilla oli oma
värikoodi. Ryhmät keräsivät kunkin tekstilajin omaan kasaansa. Ryhmissä
luokiteltiin, laskettiin ja vertailtiin, mitä tekstejä oli luettu eniten. Sillä aikaa,
kun opettajat laittoivat laput näkyviin, oppilaat kirjoittivat ryhmänsä kanssa
lyhyen koonnin lukemistaan tekstilajeista.
Seuraava oppilasryhmän laatima koonti viimeisen vuorokauden aikana
tapahtuneesta lukemisesta kertoo kolmasluokkalaisten käyttämistä
teksteistä: ”Eniten olemme lukeneet oppikirjoja. Emme ole lainkaan
lukeneet tietokirjoja. Meidän mielestämme kirjojen lukeminen on hauskaa.”
Yhteisöllinen keskustelu viritti oppilaat ajattelemaan ja muistelemaan
lukemaansa, mikä lisää tuloksen luotettavuutta. Oppilaat olivat lukeneet
seuraavia tekstilajeja vuorokauden aikana: sanomalehdet, televisio, Internet,
koulukirjat, kertomuskirjat, tietokirjat, sarjakuvat, lastenlehdet ja muuta
lukemista, kuten lukujärjestys, tuoteselostukset ja ohjeet. Seuraavassa
kuviossa (ks. kuvio 1) käy ilmi oppilaiden (N=17) mainitsemat tekstilajit ja
mainintojen määrä (N=180) mainitaan.
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KUVIO 1. Kolmasluokkalaisten lukemat tekstilajit yhden vuorokauden aikana

Kolmasluokkalaiset oppilaat käyttävät runsaasti oppikirjoja, 33 % kaikesta
lukemastaan. Juuri kolmannella luokalla lisääntyy usein oppikirjojen
systemaattinen käyttäminen ja ensimmäisen vieraan kielen alkaminen tuo
yleensä kaksi uutta oppikirjaa aktiiviseen käyttöön. He käyttävät
lukutaitoaan muuhun lukemiseen, esimerkiksi tuoteselosteet ja lukujärjestys,
(15 % kaikesta lukemastaan). Vapaa-ajalla oppilaat käyttävät televisiota ja
Internetiä (yhteensä 33 %) enemmän kuin painettuja tekstejä (yhteensä 28
%). Oppilaiden haastattelut (N=8) kahden kuukauden kuluttua vahvistivat
tätä tulosta. Seuraavaksi olisi mielenkiintoista selvittää, miten tekstilajien
lukeminen muuttuu, kun oppilaiden ikä kasvaa. Tässä aineistossa ei vielä
näkynyt
esimerkiksi
erilaisten
nettiyhteisöjen
runsas
käyttö.
Kouluopetuksessa painettujen tekstien osuus on huomattavasti suurempi
verrattuna sähköisiin teksteihin (Luukka ym. 2008).

Tekstilajilähtöisen opetuksen pedagogisia haasteita
Toiseen tutkimuskysymykseen tekstilajilähtöisen opetuksen pedagogisista
haasteista etsimme ratkaisua käytännön opetuskokeiluilla. Opettajat ja
opiskelijat ovat pitäneet oppimispäiväkirjaa ja opetustilanteita on
dokumentoitu nauhoittamalla, videoimalla ja valokuvaamalla. Oppilaiden
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tuotoksia tarkastelemalla olemme arvioineet kulloisenkin tekstilajin
opetuksen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi opiskelijoiden kanssa käydyissä
suunnittelu- ja palautekeskusteluissa on etsitty ratkaisuja moniin
pedagogisiin solmukohtiin.
Tuloksekkaan tekstilajilähtöisen kirjoittamisen taustaksi olemme havainneet
eri tekstilajien tutkimisen tärkeyden ensin lukemalla ja keskustelemalla. Tälle
työskentelyvaiheelle on varattava riittävästi aikaa. Yhden tekstilajin parissa
on syytä työskennellä riittävän pitkään ja yksittäisen työskentelyrupeaman
sopivaksi pituudeksi on osoittautunut kolmasluokkalaisille kaksoistunti eli 90
minuuttia.
Uudet oppikirjat tarjoavat tekstilajien opettamiseen joitakin hyviä
lähtökohtia, mutta erityisesti digitaalisen median osalta on mielekästä
käyttää ajankohtaisia lähteitä. Tämä edellyttää opettajalta lasten ja nuorten
elämismaailman seuraamista. Tiedonhankinta on näennäisesti tänä päivänä
helppoa, mutta tiedon luotettavuuden arviointi vaatii uusia kykyjä.
Luotettavien lähteiden etsiminen esimerkiksi Internetistä edellyttää
strategioita, joita on harjoiteltava. (ks. Leu 2009; Kiili 2008.) Opiskelija
pohtii harjoitteluraportissaan:
Myös tiedonhaku Internetistä oli hedelmällinen kokeilu oppilaiden kanssa,
sillä oppilaat innostuivat hakukoneen ”mahdollisuuksista” ensimmäisestä
esimerkistä alkaen. Tietotulva ja hakutulosten kriittinen suodattaminen
oman käyttötarkoituksen mukaan ovat vaikeita asioita jo käsitteellisellä
tasolla kolmasluokkalaiselle oppilaille. – – – Pidemmässä jaksossa todennäköisesti ottaisin juuri mediakasvatuksellisen näkökulman paremmin huomioon ja mahdollisesti omaksi teemakseen jollakin kerralla. (Opiskelija 2)
Tekstilajilähtöisyys vaatii opettajia perehtymään käsiteltävän tekstilajin
piirteisiin siten, että oppilaille pystytään selventämään tunnusmerkit, jotka
parhaiten kuvaavat käsiteltävää tekstilajia. Nämä tunnusmerkit antavat
oppilaille käsityksen siitä, mitä myös oman tuotoksen tulee sisältää.
Tunnuspiirteet ohjaavat siis oppilaan työtä sekä luovat pohjan työskentelyn
arvioinnille. (Brownlie 2008.) Tärkeäksi pedagogiseksi elementiksi työskentelyssämme on noussut prosessiarvioinnin tuominen osaksi jokaista oppimisrupeamaa.

Yhteisöllisyys tekstilajilähtöisessä kirjoittamisen opetuksessa
Nauhoitetut ja videoidut aineistot oppilaiden ryhmäkeskusteluista sekä omat
opetustilanteiden reflektoinnit antavat hyvän kuvan kirjoittamistilanteiden
yhteisöllisyydestä. Lisäksi opiskelijoiden harjoitteluraporteista nousee esille
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havaintoja, jotka kohdistuvat sekä oppilaiden ryhmätyöskentelyyn että
opettajien yhteistoimintaan:
Olennaista on, että oppilaiden yhteistyötaidot ovat sellaiset, jotta toiminta
ryhmässä etenee. Aktiiviset ja sosiaaliset oppilaat ovat tältä kannalta
ajateltuna tärkeässä roolissa ryhmässä, sillä tilanteen niin vaatiessa he
osaavat organisoida toimintaa eteenpäin ja huomioida hiljaisia ja vetäytyviä
oppilaita. Tämä näkyi myönteisenä keskiviikon tunneilla. Toisaalta toivoisin,
että vetäytyvät oppilaat uskaltaisivat myös rohkeammin ottaa oman
paikkansa tutussa vertaisryhmässä. Tämänkaltaisessa ryhmätoiminnassa
merkittävää on myös se, että oppilas osaa arvostaa luokkatoverinsa
ajatuksia. Täytyy osata välillä antaa periksi omista mieltymyksistään ja
kunnioittaa kaverin ideaa. Käytännössä tämä ei aina ollut oppilaille
helppoa. (Opiskelija 1)
Oppilaiden yhteistyötä oli hienoa seurata. Oppilaat ehdottelivat,
neuvottelivat ja välillä vähän nahistelivatkin siitä, mitä seuraavaksi
kirjoitetaan. Eritasoiset kirjoittajat pärjäsivät lopulta hyvin samassa
ryhmässä ja jokainen tuntui saavansa äänensä kuuluviin. (Opiskelija 6)
Olemme havainneet, että oikeinkirjoitustaidoiltaan heikommatkin oppilaat
saattavat olla aktiivisia kirjoittamisen sisällön suunnittelussa. Taitavat
kirjoittajat puolestaan tukevat ryhmänsä epävarmempia kirjoittajia ja antavat
heille kirjoitusohjeita. Tavoitteena on yhteinen teksti, jonka jokainen oppilas
kirjoittaa ylös neuvottelun perusteella. Tätä asiaa kuvaa opiskelija
raportissaan:
Tällaisessa tilanteessa korostui kuitenkin ihanteellisesti toisen huomioiminen
ja auttaminen, johon kuka tahansa ryhmästä halutessaan pystyi. Uskon,
että yhteisöllinen kirjoittaminen parhaimmillaan mahdollistaa kaikkien
oppilaiden kokea, että he ovat samalla viivalla huolimatta omasta
taitotasostaan. (Opiskelija 1)
Työskentelyssä ilmeni myös haastavia tilanteita. Joidenkin oppilaiden ei ole
helppo tehdä kompromisseja ja luopua tarvittaessa omista ehdotuksistaan.
Tällaisen tilanteen jälkeen opettajien päiväkirjasta löytyy seuraava merkintä:
”Pohdimme opettajien kanssa, ovatko jotkut oppilaat voimaantuneet oman
mielipiteensä ilmaisemisessa liiaksi, niin että heidän käsityksensä sadun
kokonaisuudesta ja ryhmän ajankäytöstä on täysin hämärtynyt.”
Kolmellekin aikuiselle (opettaja, erityisopettaja ja opetusharjoittelija) riitti
töitä luokassa siitä huolimatta, että oppilaat pystyivät myös keskenään
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ratkaisemaan ongelmia niin tekstin rakenteen kuin oikeinkirjoituksen osalta.
Tukea tarvitsevien oppilaiden tehokas ohjaaminen luokkatilanteessa
mahdollistuu nimenomaan useamman opettajan turvin. Heterogeenisissä
ryhmissä oppimistavoitteet muovautuvat haastaviksi ja heikoimmatkin
kirjoittajat yltävät usein parempiin suorituksiin kuin yksin työskenneltäessä.
Myös
alisuoritumiseen
taipuvaiset
oppilaat
hyötyvät
ryhmässä
työskentelystä. Yhteistyötä opiskelijat kuvaavat raporteissaan näin:
Eri ryhmien oppilaiden tuotokset olivat osoitus monipuolisesta osaamisesta.
Tarvitsimme projektin onnistumiseksi kaikkien kolmosluokkalaisten
henkilökohtaista panostamista. Samalla tavalla jo itse prosessin aikana
saatoimme huomata harjoittelijaparini kanssa, että kummankin meidän
taitoja tarvittiin ja kokonaisuuden luomista varten tarvitsi ajatuksia vaihtaa
myös rinnakkaisluokkien harjoittelijoiden kanssa. Tällaisen tiimityön myös
Fullan toteaa edistävän koulukulttuurin muutosta parempaan suuntaan.
(Opiskelija 1)
Se, että opettajat ottivat harjoittelijat mukaan osaksi toimintaa, oli
loistoesimerkki hyvästä ja avoimesta työilmapiiristä, jossa kollegat toimivat
toistensa tukena. (Opiskelija 2)
Viime vuosien aikana olemme Hämeenlinnan normaalikoulussa pyrkineet
kehittämään erilaisia yhteisöllisiä opetuksen ja opetusharjoittelun ohjauksen
muotoja sekä tuomaan uudet käytännöt opiskelijoiden ulottuville. Siihen
yhteistyöhön olemme nivoneet myös luokanopettajan ja erityisopettajan
työskentelyn. Tällöin opettajuutta on rakennettu yhteisöllisesti. Opettajien
yhteistyö vaatii yhteistä näkemystä oppimisesta ja opettamisesta. Rohkeus
esittää keskeneräisiä ajatuksia suunnitteluvaiheessa sekä toiminta opetustilanteessa edellyttää luottamuksen ilmapiiriä.

Yhteenveto
Yhteisöllinen lukemisen ja kirjoittamisen opettaminen on haastanut meitä
testaamaan näkemystämme oppimista ja opettamisesta. Genre- eli tekstilajilähtöisyys kirjoittamisen opetuksessa on ollut alaluokkien kirjoittamisen
opetuksessa yleensä taka-alalla. Omassa työskentelyssämme olemme
nostaneet tekstilajit lukemisen ja kirjoittamisen lähtökohdaksi. Tekstilajien
valintaan on kiinnitetty runsaasti huomiota ja olemme halunneet selvittää,
mitkä tekstilajit ovat ajankohtaisia juuri kolmasluokkalaisille, sillä koulua on
arvosteltu pidättäytymisestä vain perinteisiin teksteihin. Havaitsimme
kolmasluokkalaisten käyttävän runsaasti oppikirjatekstejä, mutta vapaa-ajan
teksteistä merkittävimmäksi nousevat Internetistä löytyvät tekstit. Onkin
perusteltua käsitellä koulussa entistä enemmän digitaalisen median tekstejä,
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sillä niiden kanssa oppilaat viettävät paljon aikaa yksin ilman ohjausta.
Tulevaisuudessa näiden tekstien määrä tulee todennäköisesti lisääntymään
kanssakäymisessä, asioiden hoidossa sekä tiedon lähteinä että tiedon
välittämisessä. Digitaalisen median koulukäyttö vaatii osin uutta
pedagogiikkaa ja miettimistä edelleen siinä, mitä, miten ja missä vaiheessa
asioita käsitellään oppilaiden kanssa.
Oppimisen sosiaalisen luonteen korostaminen on tuonut uusia painotuksia
käytännön työskentelyyn. Tässä opetuskokeilussa olemme havainneet
heterogeenisissä pienryhmissä tapahtuvan yhteistoiminnallisen työskentelyn
mielekkääksi ja tuloksekkaaksi tavaksi toimia. Arvokasta siinä on muun
muassa se, että kognitiivisten taitojen lisäksi lasten sosiaaliset ja
emotionaaliset taidot harjaantuvat luontevasti. Parhaimpina oppimisen
hetkinä nousevat esille tilanteet, joissa kolmasluokkalaiset pohtivat viisaasti
eri tekstilajien piirteitä, arvioivat ryhmänsä tuotosten onnistumista
suhteessa annettuihin tunnusmerkkeihin sekä antavat rakentavasti palautetta
toisilleen. Oppilaista muodostuu vähitellen toisiaan kuunteleva ja kannustava
kirjoittajien yhteisö.
Opettajien yhteistyö mahdollistaa oppilaiden yksilöllisen ohjaamisen sekä
yhteistyön mallintamisen. Yhteistyö kehittää opettajia ammatillisesti, kun he
joutuvat perustelemaan näkemyksiään ja etsimään yhdessä pedagogisesti
perusteltuja ratkaisuja. Opettajan oman työssä kehittymisen kannalta on
hyvä pysähtyä miettimään oppimista ja arvioida rehellisesti, kuinka
teoreettinen
tieto
onnistutaan
siirtämään
arkitodellisuuteen.
Opettajankouluttajina meillä on erityinen velvollisuus pohtia näitä asioita
myös ääneen, käsitteellistää havaintojamme ja toimintaamme sekä ottaa
opetusharjoittelijat työskentelykumppaneiksi.
Työ jatkuu työtapojen kehittämisellä eri tekstilajien työstämiseksi.
Tulevaisuudessa kiinnitämme entistä enemmän huomiota digitaaliseen
mediaan. Olemme myös kiinnostuneita, millaista vuorovaikutusta oppilaiden
muodostamissa ryhmissä ilmenee yhteisöllisen ja tekstilajilähtöisen
kirjoittamisprosessin aikana. Lisäksi oppilaiden tuotokset voisi ottaa
aikaisempaa tarkemman tarkastelun kohteeksi ja tutkia, miten eri tekstilajien
ominaispiirteet ilmenevät niissä.
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Perusteltuja ajatuksia – Miten 2.-luokkalaiset
argumentoivat?
Minna Sääskilahti
Artikkelissa tarkastellaan argumentointitaitojen kehittämistä ja kehittymistä
peruskoulun alakoulussa. Tutkimukseen osallistuu yksi koululuokka, joka opiskelee
filosofiaa yhden oppitunnin verran viikoittain. Tutkimusaineistona on yhdeksän
syksyllä 2008 videoitua oppituntia, ja tutkimukseen osallistuvat lapset olivat
kuvaushetkellä alakoulun 2. luokalla. Tutkimus liittyy Oulun normaalikoulussa
toteutettavaan filosofiaa lapsille -opetukseen, jossa keskeisinä tavoitteina on
kehittää lasten ajattelu- ja vuorovaikutustaitoja. Filosofiaa lapsille -opetuksessa
hyödynnetään monenlaisia opetusmenetelmiä, mutta erityisen keskeisessä roolissa
ovat filosofiset keskustelut, joissa oppilaita ohjataan paitsi pohtimaan erilaisia
asioita myös perustelemaan näkemyksiään. Koska tutkimuksen keskiössä ovat
lasten argumentointitaidot, artikkelissa tarkastellaan erityisesti sellaisia oppituntien
jaksoja, joiden yhteydessä tehtävänannoissa painotetaan argumentoinnin
tärkeyttä. Aineiston tarkastelu keskittyy oppilaiden käyttämien argumentointistrategioiden erittelyyn.
Asiasanat: argumentointi, opetusviestintä, oppilaat, retoriikka, vuorovaikutus
Johdanto
Artikkelini on osaa syksyllä 2008 aloitettua, viisivuotiseksi tarkoitettua
tutkimushanketta, jossa tarkastellaan, miten lasten argumentointitaidot
kehittyvät alakouluvuosien aikana sekä miten lasten argumentointitaitojen
kehittymistä voidaan tukea alakoulussa. Kiinnostus argumentointitaitojen
tutkimusta kohtaan on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien, ja argumentointitaitoja on tutkittu useilla tieteenaloilla, kuten psykologiassa, soveltavassa psykologiassa, viestintätieteissä, kasvatustieteissä ja pragmatiikassa.
Kehityspsykologian näkökulmasta argumentointitaitojen tutkimus on
erityisen tärkeää, sillä kasvatuksen tärkeisiin tavoitteisiin kuuluu opettaa
oppilaat argumentoimaan ja arvioimaan kriittisesti argumentteja. (Glassner
ym. 2005, 106.)
Useissa yhteyksissä on pohdittu, mikä olisi sopiva ajankohta aloittaa
argumentointitaitojen kehittämiseen tähtäävä opetus. Lähtökohtana on usein
pidetty Piaget’n näkemyksiä, mutta esimerkiksi filosofiaa lapsille -opetuksen
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yhteydessä on huomattu, että liian jyrkkä sitoutuminen Piaget’n ajatuksiin ei
ole ongelmatonta (Schleifer ym. 1997, 34). Useissa tutkimuksissa on
kuitenkin osoitettu, että 8-vuotiaat, tai jopa nuoremmat, lapset pystyvät
osallistumaan argumentoiviin keskusteluihin, joissa he joutuvat käsittelemään
myös omille mielipiteilleen vastakkaisia näkemyksiä (Leitão 2003, 275).
Parhaimmillaan opetuksen myönteinen vaikutus oppilaiden argumentointitaitojen kehittymiseen voi ilmetä verrattain lyhyenkin ajan kuluessa (RojasDrummond & Zapata 2004, 554). Oman aineistoni oppilaat olivat tutkimuksen aloitusvaiheessa peruskoulun 2. luokalla, joten heidän voi olettaa olleen
iässä, jossa on perusteltua pyrkiä kehittämään argumentointitaitoja myös
opetuksen keinoin.
Tutkimusaineistoni on kerätty filosofian opettamisen yhteydessä. Oulun
normaalikoulussa alakoululaisten filosofian opetus pohjautuu pitkälti Mathew
Lipmanin kehittämään Philosophy for Children -ohjelmaan. Lipman on
kyseenalaistanut perinteistä, suoraan opettamiseen keskittynyttä diskurssia
ja halunnut kiinnittää päähuomion lasten ajatteluun sekä arvostelukyvyn ja
järkevyyden kehittymiseen. (Juuso 2008, 97.) Filosofiaa lapsille -opetuksessa
sovelletaan myös akateemista lähestymistapaa filosofiaan, ja oppilaita
rohkaistaan tarkastelemaan eettisiä kysymyksiä, kuten arvoja ja normeja,
sekä esteettisiä kysymyksiä, kuten taiteellisen luomistyön sekä esteettisen
arvostuksen ja kritiikin suhdetta. Pohdinnat on mahdollista viedä myös
metafyysiselle tasolle, jolloin oppilaita rohkaistaan ymmärtämään maailmaa ja
sen tapoja toimia yhä yleisemmällä tasolla. Filosofiaa lapsille -opetuksessa
käsitellään myös logiikkaa ja epistemologisia kysymyksiä. Filosofiaa lapsille opetukselle on ominaista yhteisöllisyys, sillä oppilasryhmästä luodaan
yhteisö, joka tarkastelee filosofisia ongelmia yhteistyössä. (Lipman 1994,
284–286.)
Filosofiaa lapsille -opetuksen on osoitettu vaikuttavan myönteisesti lasten
argumentointitaitojen kehittymiseen tutkimuksessa, joka toteutettiin
Kanadassa 11–13-vuotiaiden lasten keskuudessa. Tutkimuksen koeryhmään
kuuluneet lapset osallistuivat filosofiaa lapsille -opetukseen, kun taas
kontrolliryhmä ei ollut mukana kyseisessä opetuksessa. Lapset saivat
monenlaisia kirjoitustehtäviä, esimerkiksi ottaa kantaa opetusviranomaisten
keskusteluun kesälomien lyhentämisestä. Heidän tuli myös perustella
mielipiteensä. Tutkimus osoitti muun muassa, että filosofiaa lapsille opetukseen osallistunut koeryhmä onnistui ottamaan kontrolliryhmää
paremmin huomioon muidenkin argumentteja. (Schleifer ym. 1997, 34–35.)
Lasten argumentointitaitojen kehittymisen tutkiminen on kiinnostavaa myös
äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen näkökulmasta. Oppiaineen opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa nostetaan luokka-asteilla 3–5
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keskeisten sisältöjen joukkoon oman mielipiteen ilmaiseminen ja
perusteleminen niin puhe-esitysten kuin kirjoitustenkin laatimisessa.
Argumentointitaitoihin liittyviä sisältöjä mainitaan myös aihekokonaisuuksien
yhteydessä. Esimerkiksi osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuudessa yhtenä tavoitteena on, että ”oppilas oppii muodostamaan
oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen”.
(Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2004, 40, 50.) Suomen
kaltaisessa verkko- ja vuorovaikutusyhteiskunnassa kansalaisten odotetaankin osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä kansainvälisissä
että kotimaisissa kysymyksissä ja esittävän perusteltuja mielipiteitä
ajankohtaisista asioista. Kouluopetuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että
oppilailla on riittävästi tietoja ja taitoja osallistua argumentoiviin
keskusteluihin. (Marttunen & Laurinen 2004, 159–160.)
Tutkimuksen toteuttaminen
Artikkelini tutkimusaineistona on kahdeksan Nolldus-laitteistolla videoitua
filosofian tuntia. Aineisto on kerätty syyskuussa 2008, jolloin tutkimukseeni
osallistuva oppilasryhmä oli tuolloin 2. luokalla. Filosofian tunnit järjestetään
jakotunteina, joten jokaisella tunnilla on mukana puolet 21 oppilaan
luokasta. Ennen tutkimuksen aloittamista tutkimusta esiteltiin oppilaiden
vanhemmille vanhempainillassa. Samassa yhteydessä vanhemmilta pyydettiin
kirjallinen lupa, että heidän lapsensa saa osallistua tutkimukseen.
Aineistoesimerkkien yhteydessä oppilaiden nimet on muutettu.
Tutkimukseni alkuvaiheessa
tutkimuskysymyksiin:

olen

keskittynyt

erityisesti

seuraaviin

1. Millaisia argumentoivia jaksoja oppilaiden keskusteluissa on?
2. Miten argumentointia sisältävät keskustelujaksot etenevät?
3. Millaisia argumentoijatyyppejä oppilasryhmässä on?
Tavoitteenani on selvittää näiden kysymysten pohjalta, millainen
tutkimukseen osallistuvan oppilasryhmän argumentointitaitojen yleiskuva on
2. luokalla.
Argumentaatioanalyysin keskeisiä peruskysymyksiä on, miten analysoija
määrittelee argumentin, sillä termiä argumentti voidaan käyttää ainakin
kahdella tavalla, kun tarkastellaan informaalia argumentointia. Argumentilla
voidaan viitata joko väitteen, perustelun ja taustaoletusten muodostamaan
kokonaisuuteen tai pelkästään perusteluun. (van Eemeren ym. 1987, 5, 12–
13; Kakkuri-Knuuttila & Halonen 1998, 61.) Aineistossani valtaosa
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argumentoivista keskusteluista noudattaa kaavaa, jossa keskustelun
lähtökohtana on väite, johon oppilaiden on otettava kantaa kertomalla,
ovatko he samaa vai eri mieltä väitteestä. Lisäksi heidän edellytetään
perustelevan näkemystään. Näin aineistoni argumentit koostuvat vähintään
väitteestä ja perustelusta. Argumentointi puolestaan on sosiaalista, älyllistä ja
verbaalista toimintaa, jossa tavoitteena on oikeuttaa tai kumota mielipide ja
saada yleisö hyväksymään omat väitteet (van Eemeren ym. 1987, 6–11).
Argumentaatioanalyysin toteuttamiseen on kehitetty monenlaisia malleja
(esim. van Eemeren ym. 1993; Perelman & Olbrechts-Tyteca 1971; Toulmin
1958; Walton 1989) jotka soveltuvat sekä puhuttujen että kirjoitettujen
aineistojen tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa kokeilen, miten aineistoni
analysointiin soveltuu Richard Andersonin (2001) ja hänen tutkimusryhmänsä kehittelemä kuvaus argumentointistrategioista. Malli pohjautuu
laajahkoon aineistoon neljäsluokkalaisten oppituntikeskusteluja, joten oletan
sen soveltuvan hyvin oman, melko samankaltaisen joskin selvästi suppeamman aineistoni analysointiin.
Andersonin tutkimusryhmä nostaa aineistostaan esiin kolmetoista argumentointistrategiaa, jotka toteuttavat tiettyä retorista funktiota. Jokaisella
argumentointistrategialla on jokin päämäärä tai funktio, esiintymisehdot sekä
tietty muoto. Argumentointistrategian käytöllä on yleensä seuraamuksia
keskustelun etenemisessä, kuten mahdollisia vastaväitteitä. Alla olevassa
esimerkissä oppilas pohtii kysymystä Onko vauva henkilö?:
01 Ope: Onko vauva henkilö?
02 Muutama oppilas yhteen ääneen: On.
03 Ope: Mutta jos ei sillä oo nimeä? Aamu?
04 Aamu: On se siltikki vaikka mun pi pikkusisko sillon, ku se oli
05 ihan pieni niin seki oli henkilö ja jos se ois kuollu sillon,
06 niin mä olisin ollu surullinen.
Oppilas käyttää perustelussaan strategiaa Asettaa itsensä [TILANNE], sillä hän
pohtii hypoteettisella tasolla, miltä hänestä olisi tuntunut, jos hänen pikkusiskonsa olisi kuollut vauvana. Tämä argumentin sisällöllinen osa vastaa
kapiteeliaakkosin kirjoitettua ja hakasulkeisiin sijoitettua osaa. Esimerkki
täyttää strategian muodolliset ehdot, sillä Aamu käyttää kielellisiä keinoja,
kuten konditionaalia ja jos-konjunktiota, jotka osoittavat hänen asettavan
itsensä hypoteettiseen tilanteeseen. (Anderson ym. 2001, 2–3.)
Argumentointistrategiat voidaan luokitella neljään ryhmään. Ensimmäisen
ryhmän muodostavat strategiat, joilla ohjaillaan keskusteluun osallistumista.
Tällaiset argumentit noudattavat muotoa Mitä mieltä olet [NIMI]? tai Anna
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[NIMI] puhua!. Seuraavan ryhmään luokitellaan strategiat, joita käyttämällä
ilmaistaan suhtautumista toisten keskustelijoiden argumentteihin. Suhtautumista osoittavissa strategioissa ilmaistaan muun muassa samanmielisyyttä tai
erimielisyyttä sekä esitetään vasta-argumentteja tai haasteita muille
keskustelijoille. Epävarmuuden ilmaisemiseen liittyvät strategiat muodostavat
kolmannen ryhmän. Neljänteen ryhmään kuuluvat argumentit, joissa luodaan
erilaisia hypoteettisia tilanteita. (Anderson ym. 2001, 14–26.)
Tässä vaiheessa tutkimusta aineistoni on vielä sen verran suppea, etten pidä
tarkoituksenmukaisena hyödyntää analyysissa kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Keskitynkin tarkastelemaan kvalitatiivisesti sitä, millaisia
argumentointistrategioita oppilaat ylipäätään hyödyntävät keskusteluissaan.
Argumentointistrategiat
Tarkastelen seuraavaksi, miten oppilaat käyttävät argumentointistrategioita
keskusteluissa. Aineistossani on tavallista, että verrattain lyhyissäkin
keskustelujaksoissa voi esiintyä useita strategioita. Tästä syystä en etene
argumentointistrategioiden käsittelyssä strategioittain tai strategiaryhmittäin.
Pyrin kuitenkin havainnollistamaan strategioiden käyttöä mahdollisimman
monipuolisesti.
Seuraavassa pitkähkössä esimerkissä on tunnistettavissa useita argumentointistrategioita:
01 Opettaja: Ari, pojat ovat tyttöjä ilkeämpiä. Oletko
02 sää samaa mieltä vai eri mieltä ja miksi? Mieti Ari
03 hetken, Mari ((viittaa))
04 Mari: Olen samaa mieltä, koska tänään esimerkiksi Tomi löi
05 mua kypärällä sormiin.
06 Opettaja: Että sen takia [kaikki pojat ovat tyttöjä ilkeämpiä].
07 Mari:
[Ja (tauko) ja (tauko) ja]
08 Mari: ja pojat on silleen niinkun hieman raakoja asioiden
09 puolesta jotku [on hieman ilkeitä aina].
10 Opettaja:
[Mutta eikö tytöt sitten osaa olla ilkeitä?]
11 Mari: Tytöt osaa kyllä mutta ne ylleensä oo.
12 Opettaja: Tytöt on vähän pidättyväisempiä. (tauko) Essi
13 Essi: No mää oon samaa mieltä, koska Aleksi kiusaa mua joka
14 päivä viiesti.
15 Opettaja: Viiesti?
16 Essi: Tai kymmenesti.
17 Opettaja: Jaa teillä on tuollaiset esimerkit nyt tästä ihan
18 läheltä, mutta jos te ajattelette vähän laajemmin tuota asiaa,
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19 että onko yleensä että teidän mielestä on niin, että pojat ovat
20 tyttöjä ilkeämpiä ei ainoastaan nämä meiän luokan pojat tai
21 teillä kotona sisarukset vaan vaan ihan kaikki. Aamu?
22 Aamu: Ei jotku oo ilkeitä.
23 Opettaja: Niin kaikki ei ois. Anu?
24 Anu: Olen samaa mieltä ja eri mieltä koska no jotkuhan voi
25 ollakki ihan kivoja poikia.
26 Opettaja: He he niin toivo- toivottavasti.
Oppilaat käsittelevät väitettä Pojat ovat tyttöjä ilkeämpiä, ja keskustelun
aloittajaksi on arvottu noppaa heittämällä Ari. Hän ei kuitenkaan ota kantaa
väitteeseen, jolloin opettaja antaa puheenvuoron viittaavalle Marille. Mari (r.
4–5 sekä 8–9) tukeutuu aluksi argumentointistrateriaan Olen sitä mieltä, että
[MIELIPIDE], koska [PERUSTELU]. Samaa strategiaa käyttävät myös Essi (r.
13) ja Anu (r. 24 ja 25). Kyseinen strategia on aineistossani tyypillisin
argumentointistrategia, mikä on todennäköisesti yhteydessä keskusteluissa
usein toistuvaan ohjeistukseen. Oppilaita nimittäin opastetaan muotoilemaan
puheenvuoronsa seuraavasti: ”Olen samaa mieltä/eri mieltä, koska…”
Rivillä 10 opettaja haastaa Marin esittämällä kysymyksen, jossa hän käyttää
strategiaa Mutta [VASTA-ARGUMENTTI]. Opettaja käyttää samaa strategiaa
myös riveillä 17–21, kun hän ohjaa oppilaita käsittelemään asiaa yleisemmällä
tasolla. Ensimmäisellä kerralla Mari reagoi opettajan vasta-argumenttiin
myönnyttelevällä vastaväitteellä (r. 11). Tämä on yksi keino ilmaista, että
’joku on oikeassa, mutta minä olen enemmän oikeassa’ (Heikkinen 1999,
171, 174–175). Mari käyttää puheenvuorossaan myös strategiaa Varaus
[PROPOSITIO], sillä hän lieventää myönnytystään tyttöjen ajoittaisesta
ilkeydestä ajan adverbilla yleensä.
Esimerkissä ilmenevä vasta-argumenttien esittäminen on tärkeä tapa
kehittää oppilaiden argumentointitaitoja. Vasta-argumenttien esittäminen on
ylipäätään hyvin tavallista argumentoinnissa, ja taitava argumentoija kykenee
ottamaan perusteluissaan huomioon myös mahdolliset vasta-argumentit.
(Leitão 2003, 271–275.) Esimerkki osoittaa myös, että opettajalla on
merkittävä rooli oppilaiden keskusteluiden ohjaamisessa. Argumentointitaitojen opettamiseen liittyvien opetusmenetelmien kehittämisessä onkin
tärkeää etsiä tutkimuksen keinoin opetusmenetelmiä, joiden avulla opettajat
pystyvät ohjaamaan keskusteluita entistä tarkoituksenmukaisemmin suhteessa keskustelun sisältöön ja tavoitteisiin. (Keefer, Zeitz & Resnick 2000, 80.)
Katkelma osoittaa, että oppilaat tukeutuvat argumentoinnissaan usein
esimerkkeihin, joiden pohjalta he luovat yleistävän säännön (esim. Perelman
1996, 120–122). Mari perustelee näkemystään kertomalla esimerkin-
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omaisesti luokkatoverinsa toiminnasta (r. 4–5), ja Essi puolestaan käyttää
esimerkkinä omaa veljeään. Esimerkkiargumenttien käyttö on yhteydessä
myös ohjeistukseen, jonka opettaja kertoo oppilaille tunnin alussa:
01 Ope: Vastataan niillä tyyleillä, mitä ollaan jo opeteltu eli
02 oletko samaa mieltä oletko eri mieltä koska. (tauko) Perustele
03 aina hyvin vastauksesi. Käytä jos pystyt esimerkkejä muutenki
04 selitä niin mahdollisimman tarkasti ja hyvin kuin pystyt.
Toisaalta riveillä 17–21 opettaja haastaa oppilaat pohtimaan ilmiötä yleisellä
tasolla. Opettajan yritys onnistuu, sillä Aamu ja Anu tarttuvat haasteeseen ja
toteavat, etteivät kaikki pojat ole ilkeitä (r. 22) tai jotkut pojat voivat olla
mukaviakin (r. 24–25).
Seuraavassa esimerkissä erityisen mielenkiintoista on tapa, jolla oppilaat
pohtivat yhdessä argumentoiden, onko lemmikkikivi henkilö:
01 Ope: Ku ei ole elävä niin ei ole henkilö. Aino, lemmikkikivi
02 lemmikkikivi onko henkilö vai ei?
03 Aino: Ei.
04 Ope: Lemmikkikivi. Ei ole henkilö. Miksei se ole,
05 lemmikkikivi?
06 Aino: No lemmikki voi olla elävä, mutta se kivi ei.
07 Jos se on kivi niin ei se voi olla elävä. Tai tietenki se
08 ellää. On se.
09 Ope: Sä oot sitä mieltä, että se on?
10 Aino: Koska se on luonnosa.
11 Ope: Niin luonnossa?
12 Aino: Luonnossa kaikki niinku ellää.
13 Iiro: ((aloittaa vuoron viittaamatta)) Niin silleen vähä
14 erilaisesti, ettei ne liiku.
15 Ope: Niin.
16 Esko: ((aloittaa vuoron viittaamatta)) Ei se oo niinku
17 kaikki niinku ellää. Mutta niinku vaikka pehmolelu ei
18 pehmolelut niinku elä, mutta luonto niinku puut ellää. Ja ne ei
19 sitte, ne ei silleen niinku ihmisten tavalla elä.
20 Jari: ((aloittaa vuoron viittaamatta)) Niin sitte ne ei
21 liiku.
22 Ope: Mut sä oot sitä mieltä että se on? ((kääntyy Ainon
23 puoleen))
24 Aino: Niin koska sen alla, sen alla on koko ajan elämää.
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Aino on ensin sitä mieltä, että lemmikkikivi ei ole henkilö (r. 3), mutta hän
muuttaa mieltään pohdittuaan asiaa (r. 7–8) ja pääteltyään, että koska kivi on
osa luontoa, lemmikkikiven täytyy olla elävä. Aino saa pohdinnoilleen tukea
Iirolta (r. 13–14), Eskolta (r. 16–19) ja Jarilta (r. 20–21), jotka käyttävät
argumentointistrategiaa Olen samaa mieltä/eri mieltä [NIMI (eli AINON)]
kanssa. Esimerkissä jää tosin epäselväksi, ovatko Iiro, Esko ja Jari Ainon
kanssa samaa mieltä siitä, että lemmikkikivi olisi henkilö. Heidän
argumentointinsa koskeekin ensisijaisesti ylipäätään sitä, että luontoon
luokiteltavien asioiden elämä on erilaista kuin ihmisen elämä. Joka
tapauksessa Iiro, Esko ja Jari osallistuvat keskusteluun innokkaasti, sillä he
aloittavat puheenvuoronsa spontaanisti viittaamatta.
Toisinaan aineistoni keskusteluissa syntyy tilanteita, joissa oppilas on
epävarma mielipiteestään:
01 Essi: No olen eri mieltä ja samaa mieltä, koska matikka on
02 kivaa ja joskus tylsää ja joskus taas kivaa ja joskus [taas]
03 Opettaja:
[Millon] se
04 on tylsää?
05 Essi: Noo en minä oikein osaa sanoa.
06 Opettaja: Millon se on kivaa?
07 Essi: Noo (tauko) sillon kun on joku kiva tehtävä.
08 Opettaja: Onko se sillon kivaa ku se on helppoa vai sillon
09 kivaa ku se on vaikeeta silleen että joutuu miettimään?
10 Essi: No se vaikea on kivempaa.
11 Opettaja: Vaikea on kivempaa?
12 Essi: Niin.
Katkelmassa käsitellään väitettä Matematiikka on mukavin kouluaine. Essi on
ensin (r. 1–2) sitä mieltä, että matematiikan mukavuus vaihtelee. Kun
opettaja (r. 3–4) kysyy, milloin matematiikka on tylsää, Essi on pohdinnoissaan epävarma ja käyttää argumentointistrategiaa Olen hämmentynyt.
Kun opettaja tukee Essin pohdintoja lisäkysymyksillä (r. 6, 8 ja 9), Essi muodostaa näkemyksen siitä, milloin matematiikka on mukavaa. Opetuskeskusteluissa on tavallista, että kysymyksen uudelleenmuotoilu synnyttää
pitkän kysymysketjun, joka voi vaikuttaa vastauksen pumppaamiselta mutta
toisaalta myös helpottaa vastaamista (Kleemola 2007, 68). Tässä esimerkissä
kysymyksen uudelleenmuotoilusta seuraava kysymysketju auttaakin Essiä
etenemään pohdinnoissaan.
Aina epävarman oppilaan tukeminen ei kuitenkaan onnistu samalla tavoin:
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01 Ope: Tomi, onko supermies henkilö vai ei?
02 Tomi: En tiiä (1.5) o03 Ope: Mitä sä oot mieltä?
04 Tomi: Varmaan.
05 Ope: Varmaan?
06 Tomi: Niin.
07 Ope: Miksi?
08 Tomi: En tiiä?
Essin tavoin myös Tomi hyödyntää argumentointistrategiaa Olen
hämmentynyt. Opettajan lisäkysymysten myötä Tomi muodostaa epävarman
mielipiteen, että supermies on henkilö. Tomi ei kuitenkaan perustele
mielipidettään.
Seuraavassa simerkissä oppilaat käyttävät argumentointistrategiaa Jos
[TOIMINTA], niin [HUONO SEURAAMUS], joten [EI TOIMINTAA]. Tällainen
argumentti vastaa klassista modus tollens -päättelysääntöä. (Anderson ym.
2001, 25.)
01 Anu: No olen samaa mieltä, koska no jos vaikka mää
02 haluaisin syyä karkkia ja niitähän on jotaki vaikka
03 väriainekarkkeja, niin se on niinku huono ei oo hyväksi, nii
04 nii sitte jos ne kieltää nii kannattaa uskoa.
05 Opettaja: Niin kannattaa uskoa.
06 Anu: Niin.
07 Opettaja: Miksi?
08 Anu: No en kai mää halua semmoseksi miksikään että ei
09 mahu oviaukosta ulos.
10 Opettaja: He he hyvä. Mari ((osoittaa Maria))
11 Mari: Olen samaa mieltä, koska muuten me syötäis liikaa
12 karkkia, saataisiin huonot hampaat ja tultais pulleiksi ja me
13 ei kasvettais kunnolla ja ja jos me ja jos ne kieltää
14 esimerkiks television katselun, niin television katselusta
15 aivot sitte mennee silleen hieman silleen huonoiksi.
Katkelmassa keskustellaan väitteestä Äiti tai isä tietää aina, mikä sinulle on
hyväksi. Sekä Anu (r. 1–4) että Mari (r. 11–15) perustelevat väitettä
puoltavaa mielipidettään käyttämällä Jos [TOIMINTA], niin [HUONO
SEURAAMUS], joten [EI TOIMINTAA] -strategiaa. Anu perustelee mielipidettään myös Asettaa itsensä [TILANNE] -strategialla (r. 8–9).
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Spekuloivien strategioiden joukkoon kuuluu myös seuraavan esimerkin
hypoteettisten tilanteiden kuvitteleminen:
01 Ope: Joo. Iiro, leijonakuningas? Mitä sä oot mieltä.
02 Iiro: Em minä.
03 Ope: Onko se henkilö vai ei?
04 Iiro: Leijonakuningas, elikkä niinko ihminehän voi olla
05 niien leijonien kuningas elikkä silleen, että se on että se
06 niinku huolehtii niistä.
07 ((seuraavaksi opettaja rauhoittelee tilannetta ohjaamalla kaksi
08 oppilasta vaihtamaan paikkaa))
09 Ope: Sanoppa uuestaan. Sanotko uuestaan?
10 Iiro: Mitä, minkä sanon?
11 Ope: Miksi sää sanoit tai että miksi oli henkilö
12 leijonakuningas?
13 Iiro: No siksi että ku ne leijonat vaan voi olla kiitollisia,
14 että se on ruokkinu hyvin, laittanu ne hyvin että ne jaksaa ja
15 ku ne on voinu olla vaikka huonossa kunnossa. Sitte se

16 laittaa ne hyvvään kuntoon, nii sitten ne on sitte kiitollisia
17 silleen, että ne antaa olla sen leijonakuningas.
Iiro pohtii, onko leijonakuningas henkilö. Hän käyttää strategiaa Entä jos
[TILANNE] pohtiessaan, millaisin ehdoin ihminen voisi toimia leijonien
kuninkaana, jolloin leijonakuningasta voisi pitää henkilönä.
Kuten aiemmista esimerkeistä ilmenee, oppilaat käyttävät erityisen paljon
strategioita, joiden avulla ilmaistaan omia mielipiteitä, esitetään vasta-argumentteja sekä pohditaan asioita hypoteettisesti. Aineistossani esiintyy sen
sijaan hyvin vähän strategioita, joilla ohjataan muiden keskustelijoiden
osallistumista keskusteluun. Itse asiassa luokan opettaja on ainoa henkilö,
joka käyttää aineistossani kyseisiä strategioita. Tämä johtuu todennäköisesti
siitä, että aineistoni keskustelut ovat selkeästi opettajajohtoisia. Edellisessä
esimerkissä opettaja ohjaa keskusteluun osallistumista hyvin konkreettisesti,
sillä hän rauhoittelee levottomaksi kehittynyttä tilannetta siirtämällä kaksi
oppilasta erilleen toisistaan (r. 7–8).
Kuten esimerkeistäni implisiittisesti ilmenee, tutkimukseeni osallistuvassa
oppilasjoukossa on muutamia erityisen aktiivisia keskustelijoita ja
argumentoijia, joista useimmat ovat tyttöjä. Oppilasjoukossa on myös useita
oppilaita, jotka eivät osallistu keskusteluihin lainkaan tai osallistuvat
ainoastaan opettajan pyynnöstä. Argumentointitaitojen kehittämisessä yksi
merkittävimmistä haasteista näyttääkin olevan se, miten viestintä-
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valmiuksiltaan epävarmempia oppilaita voitaisiin rohkaista esittämään mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään.
Pohdinta
Aineistoni osoittaa, että 8-vuotiailla on monenlaisia argumentointivalmiuksia.
He kykenevät ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään,
esittämään vasta-argumentteja sekä pohtimaan asioita hypoteettisella tasolla.
Tutkimusaineistoni perusteella ei ole mahdollista arvioida, missä määrin 8vuotiailla olisi valmiuksia hyödyntää keskusteluun osallistumista ohjaavia
argumentointistrategioita. Oppilaat eivät käytä aineistossani lainkaan tähän
ryhmään kuuluvia strategioita, mikä voi kuitenkin johtua opettajan aktiivisesta roolista keskustelun ohjaajana. Jotta voitaisiin selvittää oppilaiden
valmiutta käyttää keskustelun osallistumista ohjaavia argumentointistrategioita, oppilaiden kommunikointia kannattaisi tarkastella vertaiskeskusteluissa, joissa opettaja ei ole mukana ainakaan aktiivisessa roolissa. Lisäksi
olisi kiinnostavaa selvittää, miten ryhmän koko vaikuttaa oppilaiden
aktiivisuuteen ja strategioiden käyttöön.
Tutkimusaineistostani ilmenee myös, että yksilötasolla 8-vuotiaiden argumentointitaidoissa on selviä eroja. Tulos lienee odotuksenmukainen, mutta
se on kiinnostava ja tärkeä varsinkin tutkimushankkeen myöhempien vaiheiden sekä argumentointitaitojen kehittämisen kannalta. Hankkeen
edetessä on tavoitteena seurata myös yksilötasolla, miten argumentointitaidot kehittyvät, joten tutkimuksen alkuvaiheessa on tärkeää saada kokonaiskuva siitä, millaisia argumentoijaprofiileja oppilasjoukossa esiintyy. Jatkotutkimuksissa onkin mielenkiintoista tarkastella esimerkiksi sitä, onko 2.
luokalla aktiivisesti argumentoiva lapsi innokas keskustelija vielä 6. luokalla ja
kehittyykö epävarmempi argumentoija myöhempien kouluvuosien aikana
rohkeammaksi keskustelijaksi. Lisäksi on tärkeää selvittää, miten opettajan
toiminta vaikuttaa oppilaan argumentointiprofiilin kehittymiseen.
Aineistoni osoittaa myös, että opettajan rooli argumentoivien keskusteluiden ohjaajana on tärkeä. Opettajan tarjoamat tehtävänannot vaikuttavat
niin argumentoinnin muodolliseen kuin sisällölliseenkin tasoon. Haastavia
vasta-argumentteja esittämällä opettaja puolestaan voi ohjata oppilaita ajattelemaan pohdittavia asioita eri näkökulmista. Sopivilla kysymysten uudelleenmuotoiluilla opettaja puolestaan voi auttaa epävarmaa oppilasta
etenemään pohdinnoissaan. Jotta oppilaiden argumentointitaitojen kehittymistä voitaisiin tukea mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, on tärkeää
tutkia myös opettajan pedagogisen toiminnan merkitystä keskusteluissa.
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Kielenoppimisen arki
Hilkka Koivistoinen ja Leena Kuure
Tämän päivän teknologiatäytteinen arkemme tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia
verkostoituvalle toiminnalle ja (kielen)oppimiselle. Lapset ja nuoret pääsevät yhä
nuorempina laajentamaan vuorovaikutuksellista reviiriään perinteisempien internetsovellusten ja viime vuosina laajentuneen sosiaalisen median kautta. Teknologian myötä ympäristömme on myös monikielistynyt ja kontakti vieraisiin kieliin
syntyy usein jo varhaisella iällä, mikä asettaa kyseenalaiseksi perinteisen ajatuksen
"vieraan" kielen opetuksesta. Artikkelissa tarkastellaan kielenoppimista laajemmasta arjen perspektiivistä, joka kattaa koulukontekstin ohella myös sen ulkopuolisen toiminnan sekä esitellään esimerkkejä kehittämishankkeista, joiden
kautta arjen kielenoppimisresurssit ja -käytänteet on pyritty tuomaan osaksi
formaalia opetusta. Lopuksi pohditaan, miten nämä näkökulmat on otettu
huomioon kielenopetuksen virallisissa linjauksissa, käytännön kielenopetuksessa ja
opettajankoulutuksessa.
Avainsanat: kielenoppiminen, kielenopetus, tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen
käyttö
Johdanto
Viime aikojen kielenoppimisen tutkimuksessa huomio on kääntynyt
luokkahuoneesta myös sen ulkopuolelle. Tutkijoita on alkanut kiinnostaa
kielenoppiminen osana elämää, osana lasten ja nuorten arkea. Kielenoppimisen teoreettiseen viitekehykseen on vaikuttanut uusvygotskilainen
käsitys kielen dialogisuudesta sekä sosiokonstruktivistinen, oppimisprosessien sosiaalista, vuorovaikutteista luonnetta korostava näkökulma.
Esittelemme seuraavassa Oulun yliopiston englantilaisen filologian New
Technologies and Language Learning -kurssilla organisoituja, kehittävän
tutkimuksen tapaan toteutettuja kielenoppimisen virtuaalisia kouluprojekteja
(Beehive, Cyber City). Tarkastelussa luodaan lyhyt katsaus kehittämisen
taustalla vaikuttavaan kielenoppimisen teoreettiseen viitekehykseen sekä
tutkimuksessa hyödynnettyyn tutkimusohjelmaan, jonka lähtökohtana ovat
sosiaalisen toiminnan ensisijaisuus suhteessa esim. kielenkäyttöön ja
neksusanalyysi (Scollon 2001; Scollon & Scollon 2004). Tutkija etenee
perehtymällä tutkittavaan kenttään vaiheittaisten syklien kautta, tavoitteena
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kehittävän prosessin kautta tuottaa myös muutosta tarkasteltavana olevaan
ilmiöön.
Mukana yhteistyössä on ollut yliopiston tutkijoita, englannin kieltä pää- ja
sivuaineena opiskelevia opettajaksi opiskelevia, virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneita sekä kentällä toimivia opettajia,
opettaja-tutkijoita ja heidän oppilaitaan. Yhtenä tärkeänä tuloksena on ollut
koulutuksellinen toimintamalli, joka yhdistää eri-ikäisiä, taustoiltaan erilaisia
oppijoita, ammatillisen kehityksen eri vaiheissa olevia toimijoita sekä
yliopistosta että kentältä, sekä opettajankouluttajia tutkimusta ja käytäntöä
yhteennivovaksi yhteisöksi.
Keskeinen tavoite edellä mainitun kehittävän tutkimuksen edetessä on ollut
laajentaa osallistujien näkemystä kielen roolista tämän hetken yhteiskunnassa, ja näiden näkymien vaikutuksista kielenopetuksen toteutukseen sekä
tarjota mahdollisuus kehitellä niihin soveltuvaa pedagogiaa käytännössä.
Tämän tutkimuksen agendalla on siis tehdä näkyväksi muutostarve
tarkastelemalla koulun kieliprojekteihin liittyneiden tapaustutkimusten
tuloksia kielenopetuksen tämän hetkisiä linjauksia ja opettajankoulutusta
haastavina diskursseina. Tutkimuksen tulosten mukaan kielenoppimisen
uusia linjauksia mietittäessä oppimisprosessin keskiöön tulisi nostaa oppilaan
tekijyys, omistajuus ja asiantuntijuus. Tämän päivän globaalin tietämysyhteiskunnan median ja teknologian täyttämän arjen tarjoaman englannin
kielen ”vieraan” kielen asemaa tulisi tarkastella äidinkielen rinnalle vakiintuneena ”lisäkielenä”, mikä haastaa perinteisen näkemyksen kielenoppimisesta yksinomaan kielenopetuksen alaan kuuluvana taitona.
Kielenoppimisen arki tänään
Teknologian myötä ympäristömme on monikielistynyt. Nykyinen
monikanavainen, teknologiaa ja medioita sisältävä arkemme tarjoaa mahdollisuuksia vuorovaikutukselle, verkostoituvalle toiminnalle ja (kielen)oppimiselle. Medioita hallitsevan englannin kielen osalta suomalaisissa
kodeissa lapset ovat usein tekemisissä kielen kanssa vauvaiästä lähtien, mm.
television kautta päivittäin. Lapset ja nuoret pääsevät yhä nuorempina
laajentamaan vuorovaikutuksellista "reviiriään" Internetin sovellusten (mm.
irc, keskustelulistat) ja viime vuosina laajentuneen sosiaalisen median kautta
(Web 2.0 -sovellukset). Kontakti vieraisiin kieliin saadaan siis usein jo
varhaisemmalla iällä kuin yleensä ajatellaan kielenoppijoiden lähtökohtia
arvioidessa vieraan kielen opetuksen tarpeiden kannalta.
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Globalisaation myötä englannista on tullut monen elämänpiirin valtakieli
myös Suomessa: suomalaisen yhteiskunnan urbanisoituminen, tietämysyhteiskunnan kehittyminen, kansainvälistyminen, ja ylikansallisten kulttuurien
(ml. angloamerikkalaisen populaarikulttuurin) kehittyminen (Leppänen &
Nikula 2007) ovat lisänneet englannin kielen merkitystä työelämän ja
koulutuksen lisäksi myös suomalaisten vapaa-ajalla. Tutkimukset (ks.
Leppänen 2007; Leppänen ym. 2008; Taavitsainen & Pahta 2003) osoittavat,
että suomalaiset nuoret ja aikuiset käyttävät englantia (ja muita vieraita
kieliä, ks. esim. Toriseva 2008) omiin tarkoituksiinsa ja tarpeisiinsa sopivaksi
muokaten. On ilmeistä, että tieto- ja viestintäteknologian nopea kehitys on
muuttanut vuorovaikutusmalleja ja mahdollisuuksia kansainväliseen verkostoitumiseen kotona ja koulussa. Tähän on tarjonnut mahdollisuuden tietoliikenneyhteyksien leviäminen yhä laajemmalle kansalaisten keskuudessa.
Viestintäviraston (2009) tutkimus osoittaa, että vuonna 2009 miltei kaikilla
suomalaisilla oli matkapuhelin ja noin 90% alle 45-vuotiaista käytti laajakaistayhteyttä kotona. Mobiililaajakaistan käyttö on myös kaksinkertaistunut
viime vuoden aikana (nyt 15%). Kielenopetuksen ja -oppimisen näkymät
saattavat tältä pohjalta muuttua lähivuosina nopeastikin. Voikin kysyä, onko
vieraiden kielten opettajankoulutus ottanut tällaiset lyhyen aikavälin
kehityslinjat huomioon riittävissä määrin.
Lasten ja nuorten elämässä on verkkopelien ympärille muodostuvien
yhteisöjen kautta syntynyt luonteva tarve käyttää vieraita kieliä. Kieltä
omaksutaan informaaleissa, arjen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa
(Scollon 2001), joissa ensisijainen päämäärä on muu kuin tietoinen kielen
opetteleminen (ks. Kalaja 1994; Kalaja & Barcelos 2003). Kielen (useimmiten
englannin kielen) haltuunottoa ja arkitiedon muodostamista kielenkäytöstä
tapahtuu tietokonepelejä pelattaessa ja internettiä sekä muita medioita
hyödynnettäessä. Esimerkiksi peleissä ja pelien ympärillä opitaan tehokasta
tiimityötä, kieltä ja vuorovaikutuskäytänteitä ja jopa sinnikästä harjoittelua
vaativia rutiineja. (Ks. esim. Aro 2009; Luukka ym. 2008; Koivistoinen 2008;
Kuure & McCambridge 2007; Kuure & McCambridge 2007; Kuure 2010;
Saarenkunnas 2006; Piirainen-Marsh & Tainio 2009.) Multimodaaliset mediat
tuovat kouluun oman haasteensa: osallistumalla niiden kautta realisoituvien
monikielisten ja monikulttuuristen yhteisöjen toimintaan yksilöt neuvottelevat ja rakentavat erilaisia identiteettejä ja rooleja sekä muodostavat
suhdetta niitä ympäröiviin kulttuureihin (Lankshear & Knobel 2006).
Koulun englannin opetuksen alkaessa lapsilla on usein jo laaja sanavarasto ja
tuntuma kielen "äänimaailmaan" ja fraseologiaan, koska kielenoppimisen ensi
vaiheet ovat osuneet varhaisiin ikävaiheisiin. Kun toisen kielen oppiminen
alkaa ennen leikki-ikää, sen prosessi on simultaaninen eli laadullisesti
ensimmäisen kielen oppimisprosessin kaltainen verrattuna myöhemmin
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alkavaan vieraan kielen oppimiseen (Vygotsky 1978, 1987; Leontjev 1977;
Kuure, O. 1997). Herääkin kysymys tulisiko tämän päivän kielenopetuksessa
englannin kieltä ”vieraana" kielenä pikemminkin käsitellä kielenkäyttäjän
näkökulmasta tilanteisena, multimodaalisena navigointina ja käyttötilanteisiin
liittyvän sosiaalisen toiminnan generoimana ”lisäkielenä”, jolloin valtaasemassa olevaa englantia tulisi käsitellä laajemmin osana opetusta
määrittelevissä linjauksissa.
Painopisteen muutoksia tutkimuksessa
Kielen oppimista tarkasteltaessa on keskeistä pohtia miten ja mihin
multimodaalisten tekstikäytänteiden ympäröimät kansalaiset, myös oppilaat
ja opettajat, sosiaalistuvat. Makrotasolla kysymystä lähestytään strategioiden,
opetussuunnitelmien ja uusiutuvien, multimodaalisten oppimisympäristöjen
kautta. Mikrotasolla tarkasteluun tulevat oppilaiden ja opettajien toiminnan,
käsitysten ja asenteiden tuottamat henkilökohtaiset näkökulmat (ks. Luukka
ym. 2008; Aro 2009). Viime kädessä tullaan vieraiden kielten informaalin ja
formaalin haltuunoton rajapinnalle - kysymyksiin vieraista kielistä osana
elämää, ja siten nähtynä, vallitsevan kouluinstituution läpäisevänä uutena
avauksena.
Kielenoppimisen tutkimuksessa oppiminen on pitkään nähty yksilön
kognition asiana. Luukan ym. (2008) mukaan lukemista ja kirjoittamista on
perinteisesti tarkasteltu erillisinä, pääosin kognitiivisina ilmiöinä ja erillisinä
taitoina (engl. `skill´), jolloin lukemista ja kirjoittamista pidetään perinteisesti
yhtenä, universaalina kielen osaamiseen liittyvänä ”tekstitaitona”, joka
voidaan kerran opittuna siirtää tilanteesta toiseen. Viime aikoina on kuitenkin laajennettu näkökulmaa toisen kielen omaksumisen tutkimuksen
kognitiopainotteisesta tarkastelusta vuorovaikutuksen ja sosiaalisen
toiminnan huomioon ottavaan suuntaan. Tutkimuskirjallisuudessa kielen
oppimisen tarkastelu on laajentunut erityisesti uusvygotskilaiseen,
dialogiseen kielen ja tietoisuuden suhteiden muodostumiseen (Bahtin 1981;
Vološinov 1929, 1990; Vygotsky 1978, 1987; Wertsch 1985, 1998; ks. myös
Dufva ym. 1996). Vieraan kielen oppimisen tarkastelun keskiöön on noussut
implisiittinen, insidentaalinen äidinkielen oppimisen kaltainen spontaani,
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuva ekologinen kielen omaksuminen.
Nähdään, että erilaisissa, sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta edellyttävissä, multimodaalissa toimintaympäristöissä toimiessaan, metaforisesti
ilmaistuna, yksilö ”organismin” tavoin adaptoituu ympäröivään ”ekologiaan”
(Ks. Kramsch 2002; van Lier 2004.) Tutkimusta on ryhdytty suuntaamaan
testitilanteista ja luokkahuoneesta myös vapaa-ajan alueille (mm. Aro 2009;
Koivistoinen 2008; Kuure 2010).
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Näkemys oppimisprosessista on siis laajentunut kohti sosiaalista, yhteisöllistä näkökulmaa (mm. Block 2003). Perinteisen käsityksen mukaisten kielen
oppimisen tuloksena tavoiteltavien ”tekstitaitojen” sijaan on kysymys
tekstikäytänteiden1 (eng. multiliteracies) haltuunotosta tilannesidonnaisena
sosiaalisena toimintana (mm. Gee 2004). Tällöin multimodaalisten
toimintaympäristöjen haastamana tekstin käsite nähdään laajasti erilaisten
merkkijärjestelmien muodostamana oppimisprosessin semiosiksena (ks.
tarkemmin Kress 2003; Scollon 2002; van Lier 2004). Tekstikäytänteitä ei
voi suoraan havainnoida ja eritellen kategorisoida, vaan ne realisoituvat
tietyissä tilanteissa, jotka taas liittyvät tiettyihin elämänalueisiin tai
instituutioihin, esimerkiksi kouluun ja vapaa-aikaan. Prosessi on dialoginen,
jolloin erilaiset tekstit merkkijärjestelminä ja niihin yhdistyvinä
tekstikäytänteinä muovaavat tilanteita ja sitä kautta yhteisöjen toimintaa.
Kielen käyttäjän/oppijan näkökulmasta kyse on tekstien kanssa toimimisesta
tulkitsijana ja tuottajana, so. tekstikäytänteiden haltuunotosta, johon yhdistyy kielenkäyttäjien arvoihin ja asenteisiin liittyviä ideologisia merkityksiä
sekä yksilöiden vieraiden kielten haltuunoton historioista (Norris 2004;
Nishida 1958) nousevia käsityksiä että laajempia sosiaalisia ja kulttuurisia
käytänteitä ja ideologisia merkityksiä (mm. Kramsch 2002).
Kielenopetuksen tutkivan kehittämisen haasteita onkin, miten se voi tukea
tällaista dynaamista, tilanteista ja perinteisen äidinkielen ja vieraan kielen
välisen vastakkainasettelun murtavaa, monikielistä, multimodaalista, oppiainerajat ylittävää kielen haltuunoton prosessia. Tutkimuksen tehtävänä on
avata monitieteistä näkemystä multimodaalisiin oppimisympäristöihin
opettajien ja eri väyliä opettajaksi ja varhaiskasvattajiksi opiskelevien
pedagogisen päätöksenteon tueksi.
Kielenoppimisen ohjaaminen
Kielenoppimisen ohjaamisen taustalla on kysymys kulttuurisen oppimis- ja
tietokäsityksen muutoksesta (Atkinson, Churchill, Nishino & Okada 2007;
Lantolf 2000; Lantolf & Thorne 2006). Monimediaisten, monikielisten ja
monikulttuuristen tekstikäytänteiden kautta luodaan uutta oppimiskäsitystä
ja uusia sosiaalisia tulevaisuuksia (Luukka ym. 2008). Multimodaaliset
1

Tässä tekstikäytänteet ovat eri yhteisöissä, multimodaalisten tekstien parissa
tapahtuvan sosiaalisen toiminnan tuottamia käytänteitä, joilla tarkoitetaan paitsi
tekstien tuottamista ja käyttämistä, myös kriittistä tietoisuutta erilaisten tekstien
merkkijärjestelmien välisistä suhteista, konventioista ja yhteydestä kulttuurisiin
konteksteihin ja arvostuksiin (Cope & Kalantzis 2000; Kress & van Leeuwen 2001;
Kress 2003; Luukka ym. 2008).
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tekstikäytänteet haastavat strategioiden ja opetussuunnitelmien laatijoita
sekä koulua ja opettajankoulutusta tuottamaan uutta pedagogista
ymmärrystä kielen haltuunoton prosessien ohjaamisesta, jolloin äidinkielen
rinnalla nähdään myös muita lisäkieliä. Pohdinnan arvoista on, miten koulun
toimintaa normittavat erilaiset strategiset linjaukset tuottavat oppiainerajat
ylittäviä ratkaisuja ja legitimoivat eri kouluttautumisvaihtoehdoista valmistuvia opettajia tuottamaan monimediaisia, yhteisesti rakennettuun ja jaettuun tietoon tähtääviä, oppilasta osallistavia pedagogisia ratkaisuja ja sosiaalistamaan kielen oppijoita jälkiteollisen yhteiskunnan tarpeisiin.
Tieto- ja viestintätekniikan perusinfrastruktuuri on kouluissa strategisten
linjausten ja toimenpiteiden kautta pääsääntöisesti jo olemassa. Keskeisiksi
kysymyksiksi nousevatkin: Miten koulu ohjaa uudenlaiseen toimintakulttuuriin liittyen oppilaiden identiteettejä, oppilaiden mahdollisuuksia tuottaa
tekijyyttään (eng. agency), omistajuuttaan ja asiantuntijuuttaan (mm.
Canagarajah 2007)? Miten koulu tuottaa oppilasta voimaannuttavia pedagogisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat kielenkäyttäjän aktiivisen toiminnan
monimediaisissa, monikielisissä ja monikulttuurisissa, formaaleissa ja informaaleissa, ei-lineaarisesti etenevissä (Kramsch 2000, 2002; Larsen-Freeman
2002), multimodaalisia tekstikäytänteitä edellyttävissä sosiaalisen median
tarjoamissa ympäristöissä?
Tutkiva kehittäminen
Seuraavassa kuvataan tarkemmin, millä tavalla Oulun yliopiston humanistisen
tiedekunnan (englantilainen filologia) MAILL-hankkeen2 osana on tutkivan
kehittämisen kautta pyritty murtamaan rajaa luokkahuoneen ja kielen
oppijoiden muun arjen välillä. Tämä työ on edennyt vuodesta 2004 lähtien
monitasoisena toimintana, jonka ytimessä ovat olleet koulut eri puolilla
Suomea ja Eurooppaa. Englantilaisen filologian opiskelijat ovat opintoihinsa
kuuluvalla kurssillaan (New Technologies and Language Learning) suunnitelleet, tuottaneet ja toteuttaneet koululaisille oppimisprojektin verkossa.
Koulujen opettajilla on ollut tärkeä rooli opiskelijoiden ohjauksessa kentän
kokeneempina ammattilaisina. Vuosittaisten verkkoprojektien välille on
myös syntynyt jatkuvuus sikäli, että alunperin englantilaisen filologian
kurssilla olleita opiskelijoita on valmistuttuaan tullut mukaan oman
oppilasryhmänsä kanssa. Lisäksi yksi pysyvä partneri on ollut harjoittelukoulu (KoKy) Kajaanissa. Kouluprojekteissa on siis ollut samanaikaisesti
mukana 10–16-vuotiaita oppilaita opettajineen ja opetusharjoittelijoineen.
2

MAILL - Multimodal Action and Interaction in Neworked Learning and Work, ks.
http://www.oulu.fi/hutk/english/MAILL/
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Työskentelyn yhteinen työkieli on ollut englanti, mutta osallistujaryhmien
kielten kirjoon on sisältynyt mm. suomi, espanja, katalaani, viittomakieli ja
hollanti/flaami. Toiminta on perustunut osallistujalähtöiselle, ongelmaperustaiselle, kollaboratiiviselle työotteelle ja siihen on nivoutunut pitkin
matkaa tutkimus. Näin kielen oppimista tutkivaan kehittämiseen on
pureuduttu tutkijoiden ja opettajien, kielenopettajiksi opiskelevien ja
vieraan
kielen
virtuaalisten
oppimisympäristöjen
kehittämisestä
kiinnostuneiden, kentällä opettavien ja kielten haltuunottoa tutkivien
kollaboratiivisena verkostona, jonka tavoitteena oli tuottaa muutosta
tutkittavana olevaan ilmiöön. Kehittämiseen ja arjen toimintaan osallistuneet
tutkija-opettajat/opettaja-tutkijat ovat raportoineet tutkimustaan alan
julkaisuissa ja opinnäytetöissä (mm. Höylä 2006; Koivistoinen 2005, 2008;
Koivistoinen & McCambridge 2005a ja 2005b; Jiménez Martínez 2006;
Kuure, Koivistoinen & McCambridge 2007; Heikkinen 2009).
Tutkimuksen toteutus
Pitkän aikavälin MAILL-tutkimuksessa on hyödynnetty ns. MDA-viitekehystä
(Mediated Discourse Analysis) ja neksusanalyysia (Scollon 2001; Scollon &
Scollon 2003; 2004). Tärkeä näkökohta arjen moninaisten kielenoppimistilanteiden saavuttamisen kannalta on MDA:n periaate ottaa tutkimuksen
keskiöön sosiaalinen toiminta eikä esimerkiksi vain kieli tai kielen avulla esiin
tuotu toiminta kuten usein varsinkin kielenoppimista koskevassa tutkimuksessa on tapana. Tämä ei tarkoita sitä, että ne kuitenkaan jätettäisiin
sivuun, vaan kyse on näkökulmasta. Sosiaalisen toiminnan keskiössä
leikkaavat toisensa kolme tekijää: vuorovaikutusjärjestys (`interaction
order´, alunperin Goffman 1971), toimijahistoria (`historical body´, suom.
Mäkelä 2010) ja tilanteiset, paikkaan liittyvät diskurssit (`discourses in
place´). Neksusanalyysi tutkimusstrategiana puolestaan etenee syklisesti
kolmen toisiinsa nivoutuvan vaiheen kautta (ks. kuvio 1). Valittuaan
tarkasteltavan kohteen tutkija kiinnittyy tutkittavaan yhteisöön hankkiutuen
sen legitiimiksi jäseneksi, "navigoi" ilmiökentällä pyrkien kartoittamaan ja
jäsentämään sen eri puolia eri menetelmin ja aineistoin ja osallistuu
muutokseen, jo pelkästään astumalla tutkittavan yhteisön joukkoon. (Ks.
Scollon & Scollon 2004.) Tyypillisesti neksusanalyysissa hyödynnetään
diskurssianalyysiä, vuorovaikutuksen tutkimusta ja etnografiaa. Etnografiselle
tutkimusotteelle ominaisesti tutkimuksessa on pyritty säilyttämään läheinen
yhteys (”tutkiva opettaja”, ”opettaja-tutkija”) tutkittaviin, ’arjen toimijoihin’
ja yhteisöihin.
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KUVIO 1. Neksusanalyysin vaiheet (Scollon & Scollon 2004)
Kokonaisuutena
ottaen
MAILL-tutkimuksen
pitkän
tähtäyksen
neksusanalyysin kuluessa vuodesta 2004 lähtien, on toteutettu useita
erityyppisiä tutkimusinterventioita: 1) tapaustutkimuksia eri elämänvaiheissa
olevien henkilöiden kotiympäristöstä, 2) kouluprojektien vuosittaiset totetutukset, joista kahden osalta on koottu varsinainen laajempi tutkimusaineisto
(Beehive vuonna 2004–2005 ja Cyber City vuonna 2009), ja 3) ensimmäisen
kouluprojektin pohjalta valikoituneet tapaustutkimukset verkkoprojektissa
mukana olleiden lasten ja nuorten kotiympäristöstä ja vapaa-ajan yhteyksistä,
osin virtuaalietnografian (Hine 2000) keinoin toteutettuna.
Näiden tutkimusten avulla on pyritty kartoittamaan eri toimijoiden
kielenoppimista ja multimodaalisia käytänteitä koulussa ja kotona. Kouluprojektien tavoite oli lisäksi tarjota ikkuna osallistujien arkielämään myös
koulun ulkopuolella. Seuraavassa on tarkemmin kuvattu Beehiven ja Cyber
Cityn rakentamisen ja toteutuksen tiimoilta syntynyttä toimintaa ja dialogia
sekä niiden onnistumista kielenoppimisen ja opettajankoulutuksen
ympäristönä.
Beehive
Virtuaalinen, monikulttuurinen, englannin kielellä tuotettu kouluprojekti
Beehive toteutettiin vuosina 2004–2005 (ks. tarkemmin Koivistoinen 2005,
2008; Koivistoinen & McCambridge 2005a, 2005b; Höylä 2006; Jiménez
Martínez 2006). Oulun yliopiston englantilaisen filologian opiskelijat suunnit-
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telivat, tuottivat ja toteuttivat kouluprojektin yhteistyössä muutaman koulun
kanssa. Hankkeeseen osallistui eri-ikäisiä oppilaita (10–16-vuotiaita) Sodankylästä, Oulun Merikartanon koulusta, Kajaanin normaalikoulusta sekä
Espanjan Tortosasta ja Deltebrestä. Virtuaalikoulun oppilasjoukko oli suuri
(n. 120 oppilasta) ja monikielinen (suomi, espanja, viittomakieli, englanti).
Puhutun ja kirjoitetun kielen lisäksi ympäristö edellytti myös muiden, monikanavaisten tekstikäytänteiden ja teknologiataitojen käyttöönottoa.
Virtuaalisen ympäristön rakentamisessa keskeistä oli lähestyä oppilaiden
mielenkiintoa ja elämänpiiriä koskevin teemoin. Ympäristö rakentui
työskentelyn edetessä oppilaiden viestintää havainnoiden ja sieltä teemoja ja
aiheita poimien. ”Chattaily” ja ”mesettely” videokuvayhteyksin oppilaita kiinnostavien aiheiden äärellä olivat suosituimpia, sillä vuorovaikutuksen reaaliaikaisuudesta johtuen oppilaat kokivat aidosti käyttävänsä englantia ”tässä ja
nyt”. Sähköpostin viestilistat ja kerhojen teemojen ympärillä tapahtuva
viestittäminen rohkaisivat arkoja oppilaita rauhassa miettimään ilmaisuaan ja
tulemaan vuorovaikutukseen mukaan ”omaan tahtiin”. Näin monenlaiset
oppilaat saivat "äänen" virtuaalisessa yhteisössä.
Perinteisesti luokkahuoneessa työskenneltäessä oppilaiden englannin kielen
taidot eivät olleet tulleet näkyviksi samassa määrin kuin tässä kieliprojektissa
työskenneltäessä. Oppilaat olivat innostuneita projektin tuomasta vaihtoehdosta luokkahuoneopiskelun rinnalle. He kokivat kieliprojektissa onnistuneisuutta ja arvioivat oman ”englannin kielen osaamisen” erinomaiseksi.
Sekä oppilaiden kielen tuottaminen että teknologiaosaaminen yhdessä osoittautuivat ennalta otaksuttua ”paremmiksi”. Navigointi englanninkielisellä
oppimisalustalla ilmensi uudenlaisten tekstikäytänteiden hallintaa.
Opettajalle kieliprojektissa toteutuneen kaltaisen kielenoppimisen ohjaaminen edellyttää tavoitetietoisen oppitunnin ennakoivan tilannesuunnittelun
sijaan kykyä asettautua ”virran vietäväksi” kuitenkin tietoisena työskentelyn
yleisemmästä päämäärästä ja laajemmasta toimintakehyksestä. Erityisen
haasteellista tämäntyyppinen työskentely oli opiskelijoille, koska heillä ei
ollut muutamaa poikkeusta lukuunottamatta vielä vahvaa näkemystä ja
kokemusta mukana olevien oppilaiden elämänpiiristä, kielitaidon luonteesta
ja oppilaslähtöisen työskentelyn hallinnasta.
Kieliprojektista kerättiin monipuolista tutkimusaineistoa. Oppilaiden työskentelyä videoitiin, oppilaita haastateltiin, oppilaat arvioivat projektia ja
omaa englannin kielellä toimimistaan perinteisesti kyselylomakkeella sekä
pitivät päiväkirjaa kokemuksistaan. Aineistoa kerättiin videopäiväkirjan muodossa myös projektin ohjaamiseen osallistuneilta kentän opettajilta ja opetusharjoittelijoilta. Kieliprojektiin osallistumista havainnoiden joukosta erottui kolme toiminnaltaan erilaista oppilastapausta, joiden kohdalla tutkimusta
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on jatkettu laajentamalla näkökulmaa informaaleihin kielen haltuunoton
tilanteisiin vapaa-ajalla kotona. Tapauksista raportoidaan erillisinä tutkimusjulkaisuina myöhemmin.
Cyber City
Kun Beehivessa suurin osa työskentelystä tapahtui asynkronisesti, keväällä
2009 toteutettu Cyber City -hanke perustui suurelta osin synkronisille chatistunnoille. Kouluprojektin toteutti jälleen New Techologies and Language
Learning -opiskelijaryhmä. Koska tällä kertaa haluttiin kokeilla nimenomaan
suullisen vuorovaikutuksen harjoittelua, mukaan valittiin vain kaksi osallistujakoulua pienin oppilasryhmin (Kajaanin normaalikoulu ja Kellon ala-aste
Haukiputaalla, 5. –6.-luokkalaisia). Oppimisympäristö ideoitiin "Life in Cyber
City" -teeman ympärille. Verkkoalustalle rakennettiin kansioihin mielikuva
kaupungista karttojen ja kuvien avulla ja työskentely jaksotettiin päivän
kaarelle: kurssi aloitettiin aamusta (`Magical Morning´) aamutoimineen ja
päätettiin iltaan. Eri vaiheita varten opiskelijat tuottivat ohjeistuksia, joiden
avulla oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta pyrittiin saamaan aikaan.
Kohteita kaupungissa (kuten kirjasto ja eläintarha) avattiin työskentelyn
edetessä. Vaikka kokonaissuunnitelma tehtiin ennen oppilaiden mukaan
tuloa, suuri osa tehtävistä tuotettiin vasta heidän aloitettuaan. Näin pyrittiin
havainnoimaan toiminnan onnistumista jatkuvasti ja tekemään ratkaisuja
pitkin matkaa, jotta osallistujien innostusta ja mukanaoloa voitiin vahvistaa ja
ohjata. Opiskelijat osallistuivat oppilaiden ohjaukseen muutaman "eläintuutoritunnuksen" avulla (esim. Warren-mursu ja Donny-koira).
Toisen koulun teknisen varustelun epävarmuuden vuoksi (mm. tarvittavien
sovellusten päivitysten onnistuminen ajallaan) jouduttiin videoyhteyksistä
luopumaan ja samanaikaistapaamiset toteutettiin chatin avulla (tilanteen
mukaan Optima-verkkoalustan sisäinen tai Adobe Connect Pron työkalu).
Oppilaiden ja opiskelijoiden mielestä viikottaiset chat-istunnot muodostuivat
kuitenkin työskentelyn kohokohdiksi, vaikka vuorovaikutus tapahtuikin vain
kirjoittamalla. Esimerkkinä tästä oli Mystery Animal Chat, jonka tiimoilta
oppilaat arvailivat millainen eläin chatissa kulloinkin vieraili. Arvailua varten
opiskelijat olivat valmistaneet materiaalia oppilaille (esim. sanastoa erilaisista
eläimistä). Luokkahuoneesta saadun materiaalin pohjalta (videotallenteet ja
opettajien kommentit) tiedämme kuitenkin, että tehtävien äärellä käytiin
runsaasti erilaista merkitysneuvottelua sanavalinnoista, kysymysten muodostamisesta sekä tiedonhakuun ja kielenkäyttöön liittyvistä seikoista. Näin
chat-keskustelussa näkyvän lisäksi toimintaan sisältyi runsaasti muuta
"kielityötä".
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Chat-istuntojen aikana kurssin opettajan työhuoneesta muodostui varsinainen "teho-osasto", jossa konkretisoitui projektin toteutukseen osallistuvien kehittämisyhteisön jäsenten hajautetun tiimityön koordinaatio (vrt.
Heath & Luff 1996). Oppilaita odotettaessa chat-tilaan, pari opiskelijaa oli
kerrallaan paikalla kannettavine tietokoneineen, kulloiseenkin eläintuutoridentiteettiinsä virittäytyen, kurssin opettajalla oli esillä hallinnoitsijanäkymä
verkkokurssialustalle (mm. monitorointityökalu), ja tarvittava chat-huone
auki oppilaille (tavallisesti Adobe Connect Pron verkkokokousjärjestelmä).
Lisäksi hänellä oli Messenger-yhteys auki oppilasryhmien opettajiin mahdollista neuvonpitoa ennakoiden. Kun oppilaat aloittivat työn, tuutoreiden ja
kurssin opettajan kesken neuvoteltiin tilanteesta, seuraavista toimenpiteistä
ja tehtiin uudelleenarvioita aktiviteettien toteutumisesta ja tarvittavista
toimenpiteistä.
Jos arvioidaan projektia oppilaiden kielenoppimisen kannalta suhteessa
alkuperäiseen tavoitteeseen vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitoja,
kokonaan kirjoittamalla toteutetut chat-sessiot antoivan myös
mahdollisuuden nopeaan vuoronvaihtoon. Keskustelun lomassa oppilaat
korjasivat omaa kieltään ja toistensa kieltä varsin luonnollisesti chatkeskustelun osana (esim. oikeinkirjoitus) ja osallistuivat mysteerieläimen
identiteetin selvittämiseen kollaboratiivisena ongelmanratkaisuna luokkayhteisössään opettajan ja virtuaaliyhteisössä chat-keskustelussa muiden
oppilaiden ja tuutoreiden tukemana. Opiskelijat olivat onnistuneet
tuottamaan tehtävät sellaisiksi, että lapset kykenivät eläytymään niihin
erittäin vahvasti ja "sulautumaan" toimintaan aitona ongelmanratkaisuna
miettimättä ensisijaisesti tilannetta kielenoppimisena. (Ks. Heikkinen 2009.)
Opiskelijoilla puolestaan oli mahdollisuus kouluprojektia toteuttaessaan
saada kokemusta sellaisesta kielenopettajan työhön kuuluvasta puolesta, jota
on pedagogisten opintojen yheydessä harvoin mahdollista harjoitella
konkreettisella tavalla. Tämä kävi selvästi ilmi heidän kirjoittamistaan
loppuraporteista. Opiskelijat arvostivat kokemusta kollaboratiivisesta kielenoppimisprojektin suunnittelusta, oppilaslähtöiseen verkkotyöskentelyyn
perehdytyksestä ja mahdollisuudesta osallistua intensiiviseen tiimityöhön
suunnittelussa ja oppilaiden ohjaamisessa.
Pohdinta
Kokemukset verkkohankkeista Beehive ja Cyber City ovat osoituksena siitä,
että kerroksinen toimintamallimme, joka on yhdistänyt säännöllisesti eri
osallistujia kouluprojektin toteutuksen äärellä yhteiseen ongelmanratkaisuun
ja kehittämistyöhön jo vuodesta 2004, on kestävällä pohjalla. Yliopiston
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opettaja-tutkijat, kentällä opettavat sekä ”tutkivat opettajat”, kielen
opettajaksi opiskelevat (pää- ja sivuaineopiskelijat) sekä teknologiavälitteisten oppimisympäristöjen kehittämisestä muuten kiinnostuneet opiskelijat
ovat verkostoituneet kieliprojektissa ja tuottaneet yhdessä toimiessaan
dialogia teorian ja käytännön välillä.
Ammatillisen kasvun prosessia ajatellen eri vaiheissa olevat ja eri
näkökulmista kielenoppimista tarkastelevat tuottivat oppilaiden toiveita
kuullen virtuaalisen kouluprojektin oppimisalustan ja muodostivat käsitystä
oppimisen ohjaamisesta ei-lineaarisesti etenevän prosessin edetessä.
Pitkin matkaa he ovat ratkaisuja miettiessään neuvotelleet ja rakentaneet
uutta ymmärrystä myös periaatteellisista kysymyksistä; Mitä on kielenoppiminen? Mitä on kielitaito? Miten kieltä opitaan koulun ulkopuolella? Mitä
se merkitsee koulun kannalta? Mikä innostaa oppilaita? Miten rakentaa
ongelmalähtöistä kielenoppimisohjelmaa? Mitä tietyn ikäisen lapsen voi
olettaa osaavan tehdä vieraalla kielellä? Mitä liittyy kielenopettajan
asiantuntijuuteen? Millainen on teknologiavälitteinen arkemme lähitulevaisuudessa ja miten voisimme ennakoida sitä kielenopettajina?
Opettajankoulutuksellisina projekteina opiskelijat ovat saaneet tuntumaa
myös kielenopettajan roolin muutokseen. Olemme menossa kohti monimediaista pedagogiikkaa, jota luonnehtivat verkostomaisuus, yhteistoiminnallisuus ja nopea muutos. Tekstikäytänteet opitaan osana muuta sosiaalista
toimintaa sosiaalisissa yhteisöissä, mutta ei kuitenkaan pelkästään ilman
ohjausta. Tässä onkin tärkeä tehtävä mietittäväksi myös kielten opettajankoulutukselle: Millaista opettajuutta koulutuksella tuotetaan? Missä määrin
tulevat kielten opettajat ovat valmiita kielenoppimisen arjen muutokseen ja
sen tuottamiin haasteisiin koulussa?
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Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi
Kaija Perho ja Ritva Kantelinen
Artikkelissa esitellään Itä-Suomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen
osaston
opettajankouluttajien
sekä
Joensuun
normaalikoulun opettajien ja oppilaiden yhteisprojektia `Alakoululainen kielisalkun
käyttäjäksi´. Projekti toimii opettajankouluttajien ja opiskelijoiden keskinäisen
tutkimusperustaisen yhteistyön raamina ja suuntautuu kieltenopettajien
koulutukseen. Samalla alakoulun kielenopiskelua kehitetään toimivan kielisalkkutyöskentelyn avulla ja lisätään yhteistyötä opettajankouluttajien, Joensuun
normaalikoulun opettajien, opetusharjoittelijoiden, oppilaiden sekä heidän
vanhempiensa välillä. Sekä luokanopettaja- että aineenopettajaharjoittelijat voivat
projektissa osallistua tutkimusperustaiseen koulun kielenopetuksen kehittämistoimintaan. Joensuun normaalikoulun 1–6-luokkien oppilaiden kieltenopetukseen
mahdollistetaan uusiin tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuva kielikasvatus koulun
arjessa. Toteutetaan erilaisia eurooppalaisen kielisalkun sovelluksia kaikkien eri
kielten osalta sekä paperi- että digitaaliversioina. Kyseessä on toimintatutkimus,
jossa tapauksena on yksi peruskoulu.
Asiasanat: eurooppalainen kielisalkku, eurooppalainen kielenopetuksen viitekehys,
tutkimus- ja kehittämisprojekti, toimintatutkimus
Johdanto projektin tavoitteisiin
Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi on Joensuun yliopiston Kasvatustieteiden
tiedekunnassa vuonna 2007 aloitettu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jonka
suunnitellaan jatkuvan nykyisessä Itä-Suomen yliopistossa vuoteen 2013.
Tutkimus- ja kehittämiskohteena ovat toisaalta soveltavan kasvatustieteen ja
opettajankoulutuksen osastossa järjestettävä opettajankoulutus ja toisaalta
normaalikoulussa järjestettävä perusopetuksen kieltenopetus. Toisaalta
projekti keskittyy peruskoulun kieltenopetuksen kehittämiseen Eurooppalaisen kielisalkun3 (EKS) avulla. Eurooppalainen kielisalkku on Eurooppalaisen viitekehyksen4 (EVK) keskeinen kielten opiskelun ja opetuksen tueksi
3

Eurooppalainen kielisalkku (EKS) / European Language Portfolio (ELP)
(ks. tarkemmin http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.asp).
4
Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen
eurooppalainen viitekehys (EVK 2003) / Common European Framework of
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laadittu työväline. Toisaalta taas opettajankoulutuksessa projekti keskittyy
tukemaan opettajaopiskelijoiden (luokanopettajat, alakouluun suuntautuvat
aineenopettajat) kouluttautumista ammattitaitoisiksi Eurooppalaisen viitekehyksen linjauksien ja Eurooppalaisen kielisalkun hyödyntäjiksi ja soveltajiksi
erityisesti alakoulukontekstiin ja siten alakoululaisten monikielisyyden
opettajiksi, ohjaajiksi sekä tukijoiksi. Nämä kaksi kehittämisulottuvuutta ovat
projektissa kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään ja tukevat toinen
toisiaan.
Projektissa olennaista on eri osallistujatahojen välinen yhteistyö ja
verkostoitunut työskentelytapa sekä yhteistyön edistäminen ja kehittäminen.
Yhteistyötä kehitetään kolmesta eri näkökulmasta: soveltavan kasvatustieteen oppiaineessa työskentelevien opettajankouluttajien, kielipedagogiikan
professori ja lehtori, Joensuun normaalikoulun lehtoreiden, harjoittelua
ohjaavien kieltenopettajien, ja opettajaopiskelijoiden, jotka ovat kieltenopettajaksi aikovia aineenopettajaopiskelijoita tai perusopetuksen kieltenopettajiksi opiskelevia tai kieltenopetuksesta kiinnostuneita luokanopettajaopiskelijoita, näkökulmista. Tavoitteena on lisäksi kodin ja koulun välisen
yhteistyön kehittämisen näkökulmasta edistää ja laajentaa yhteistyötä normaalikoulun opettajien ja oppilaiden vanhempien sekä Joensuun normaalikoulun oppilaaksiottoalueen päiväkotien kanssa.
Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi projekti rakentuu ajankohtaisille
kansainvälisille, erityisesti eurooppalaisille, ja kansallisille tutkimustuloksille ja
tutkimusperustaisille linjauksille. Projekti edistää suoraan ja välillisesti
eurooppalaisella tasolla (ks. Eurooppalainen viitekehys 2003) tavoitteeksi
asetetun toiminnallisen kielitaidon ja kansalaisten monikielisyyden sekä sitä
tukevan elinikäisen kielenopiskelun (sisältäen äidinkielen ja muut kielet)
tukemista ja kehittämistä, erityisesti alakoulussa ja alakoulun näkökulmasta.
Kieltenopetuksen viitekehys muutosprosessissa
Kielten opetus, oppiminen ja arviointi samoin kuin tavoitteena olevan
kielitaidon määritelmä ovat olleet viimeisimmän vuosikymmenen ajan
aktiivisen muutos- ja kehittämistyön kohteena. Kieltenopetuksen
teoreettinen viitekehys on vaihtumassa kielikasvatuksen paradigmaksi.
Kielikasvatus
teoreettisena
viitekehyksenä
uudistaa
ja
laajentaa
kieltenopetuksen tavoitteita: kieltenopetuksen perussävy on vaihtumassa
kielitieteellisestä ja kommunikatiivisesta kohti kasvatuksellista painotusta.
(Esim. Kohonen 2005b.) Kielten opetuksen, oppimisen ja arvioinnin
Reference for Languages, CEF 2001, englanninkielinen alkuteos luettavissa
verkkoversiona: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf).
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kehittämistä leimaa vahvasti myös eurooppalainen yhteistyö ja siihen liittyvä
Eurooppalaisen viitekehyksen (2003) hyödyntäminen kieltenopetuksen
kehittämisessä. Kyseisen viitekehyksen tarkoitus on edistää erilaisista kielija kulttuuritaustoista tulevien eurooppalaisten keskinäisen viestinnän laatua
kansainvälisen liikkuvuuden lisäämiseksi ja helpottamiseksi.
Eurooppalaisessa viitekehyksessä (2003) kielten oppiminen nähdään
yksilöllisenä, sekä kouluopiskeluun että sen ulkopuolelle sijoittuvana läpi
elämän jatkuvana prosessina, jota tulisi tukea koulujärjestelmän kaikissa
vaiheissa. Keskeisenä tavoitteena onkin kehittää ja tukea kielenopiskelijan
motivaatiota, oppimaan oppimisen tietoja ja taitoja, kielen oppimiseen
liittyvää itsetuntemusta sekä itseohjautuvuutta, jotta hän haluaa, uskaltaa ja
osaa hyödyntää monipuolisesti kielenoppimismahdollisuuksia koulussa ja
koulun ulkopuolella. Yhdeksi työvälineeksi tässä kielikasvatuksen mukaisessa
kielenopiskelussa
ja
-opetuksessa
on
laadittu
eurooppalaisen
tutkimusperustaisen yhteistyön avulla monissa Euroopan maissa jo validoitu
Kielisalkku / European Language Portfolio 5.
Peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa (2004) on kirjoitettu auki
kielikasvatuksen ja Eurooppalaisen viitekehyksen lähtökohtia ja ideoita
normittamaan kielten opetuksen ja opiskelun lähtökohtia ja tavoitteita.
Koska sekä kielikasvatus että Eurooppalainen viitekehys ovat koulujärjestelmässämme parhaillaan vielä sisäänajovaiheessa ja koska tavoitteena olevat
muutokset ovat mittavia sekä haasteellisia, on erittäin ajankohtaista tarkastella, miten kieltenopetuksen uudistuvaa viitekehystä konkretisoidaan koulujärjestelmässämme kieltenopetukseen.
Tässä projektissa tarkastelunäkökulma keskittyy toisaalta erityisesti
perusopetuksen alakoulun kontekstiin ja toisaalta erityisesti opettajankoulutuksen kontekstiin sekä kieltenopettaja- että luokanopettajakoulutuksen näkökulmasta. Tavoitteena on tutkimusperustaisesti kehittää
samanaikaisesti sekä opettajankoulutusta että alakoulun kieltenopetusta ja opiskelua. Kehittämistyön lähtökohtana on edistää kokonaisvaltaisesti kielikasvatuksen teoreettisen viitekehyksen soveltamista sekä Eurooppalaisen
viitekehyksen (2003) ja Eurooppalaisen kielisalkun mahdollisimman laajaa
hyödyntämistä. Pyrkimyksenä on erityisesti kasvattaa itsenäisesti toimivia
kielenoppijoita. (Kohonen, 2009.)

5

Ks. lisää http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Portfolio_EN.asp, suomalaisesta
kehittämistyöstä esim. Kohonen 2005a.
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Perusopetuksen kieliopintojen teoreettinen
opetussuunnitelma kielisalkun käytön perustana

viitekehys

ja

Peruskoulun yhteiskuntaa demokratisoiva ja kaikille kehittymismahdollisuudet suova perusajattelu on ilmaistu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004, 12) selvästi: "Perusopetuksen tehtävä on tarjota
yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä eli… hänelle annetaan
mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon
kehittymiseen. On tuettava jokaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä."
Peruskoulun opetussuunnitelmassa todetaan, että vieraan kielen opetuksen
tehtävä on antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa.
Opetus totuttaa oppilaan käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet
ymmärtämään ja arvostamaan muiden kulttuurien elämänmuotoa. Oppilas
oppii kulttuuritaitoja, opiskelustrategioita, kielen keskeisiä rakenteita,
tiettyjä aihepiirejä sekä viestintästrategioita. Osaamisen tavoitetasot on
kuvattu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) liitteessä 2
esitetyssä Kielitaidon tasojen kuvausasteikossa, joka on tarkennettu versio
EVK:ssa
esitetyistä
taitotasoista.
Joensuun
normaalikoulun
opetussuunnitelman6 Vieraat kielet -luvussa korostetaan Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteissa (2004) mainittuja ajatuksia. Siinä
korostetaan itsearviointia ja kielisalkun osuutta opetuksessa ja arvioinnissa
koulun kaikkien kielten opetuksessa.
Kielisalkku on kielenopetuksen Eurooppalaiseen viitekehykseen (2003)
perustuva, oppilaan itsensä kokoama ja arvioima autenttinen aineisto hänen
vieraan kielen opiskelustaan, sen kehittymisestä ja tuloksellisuudesta pitkällä
aikavälillä. Oppilas arvioi itse kielitaitonsa EVK:ssa esitettyjen taitotasojen
avulla. Kielisalkku on sekä opetuksen pedagoginen että hallinnollinen
työväline, kielisalkun avulla oppija voi itse kehittää sekä kielitaitoaan että
opiskelutaitojaan. (Ks. Kohonen 2009.)
Kielisalkkutyöskentelyssä oppilaiden välinen vuorovaikutus on tärkeä kielikasvatuksen muoto eli tämä kielikasvatusparadigma liittyy sosiokulttuuriseen
teoriaan. Oppilaan oma osuus on keskeinen vuorovaikutteisessa toiminnassa. Oppiminen tapahtuu kokemuksellisen oppimisen teorian (Kolb 1984,
Kohonen 2001) mukaisesti opittua kokeilemalla ja johtopäätöksiä muokkaamalla. (Ks. Kohonen 2005b.)

6

Joensuun normaalikoulun perusasteen opetussuunnitelma:
http://jnor.uef.fi/index.php?1042.
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Kielisalkku koostuu kolmesta osasta: kielipassista, jossa on tiivistetyt
kielenkäyttäjän itsearvioinnit kielitaidosta sekä keskeiset tiedot kulttuurikokemuksista, kielenopiskelukertomuksesta, joka sisältää pohdintoja itsestä
kielenoppijana, kulttuurintuntijana sekä kielenoppimisen kokijana, ja työkansiosta (dossier). Työkansio on salkkuvihko, joka sisältää tuotokset joko
nauhoituksina, virtuaalisena tai normaalina vihkomateriaalina sekä näiden
tuotoksien arvioinnit. Työkansioon sisältyy myös näytekansio, joka raportoi
oppijan taidot hänen itse valitsemallaan tavalla. Tätä näytekansiota esitellään
ryhmälle sekä vanhemmille ja samalla perustellaan valinnat ja kuvaillaan
työprosessia.
Joensuun
normaalikoulun
kielisalkkuprojektissa
kielisalkkutoiminta
käynnistetään ennen kielenopiskelun alkua vanhempainkyselyllä ja oppilaiden
haastattelulla. Tavoitteena on, että oppilas luo kaikki osaamansa kielet
sisältävän kielisalkun, jossa hän arvioi kaikkia kielellisiä taitojaan, tietojaan eri
kulttuureista sekä kielenoppimisstrategioitaan. Vähitellen myös äidinkielen
tehtäviä sisällytetään kielisalkkutoimintaan. Kielisalkkuprojektin päämäärä on
yhteistyön lisääminen ja kielikasvatuksellisen ilmapiirin luominen Joensuun
normaalikoulun 1–6-luokilla Länsikadun koulussa.
Tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoite ja tehtävät
Tutkimus- ja kehittämisprojektin kohde on kaksitahoinen. Projektin tavoitteena on tutkia ja kehittää toisaalta opettajankoulutusta ja toisaalta alakoulun kieltenopetusta ja -opiskelua. Projektissa tutkimus on selkeästi soveltavaa tutkimusta, tavoitteena on käytännön toimintojen ja työskentelyn
tutkimusperustainen kehittäminen. Tutkimuksen empiirinen osa toteutetaan
kokonaisuudessaan Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa ja Joensuun normaalikoulussa.
Aktiivisina osallistujina projektissa yliopistolla ovat opettajankouluttajat
soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa, alakoulun
venäjän, saksan ja englannin opettajat normaalikoulussa sekä luokanopettajaettä aineenopettajaopiskelijat7. Luokanopettajaopiskelijat osallistuvat projektiin tutkintoonsa sisältyvien opintojen ja opinnäytetöiden puitteissa ja
aineenopettajaopiskelijat opettajan pedagogisiin opintoihinsa sisältyvien
opintojaksojen aikana.
Projektin tavoitteen voi tiivistää seuraavasti:
7

Opiskelijat, joilla on tavoitteena jonkin kielen aineenopettajan pätevyys.
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•
•

Kehitetään toimiva ja tehokas opettajankouluttajien ja opiskelijoiden
keskinäisen tutkimusperustaisen yhteistyön malli.
Kehitetään toimiva kielisalkkutyöskentelyn malli alakoulun
kielenopiskeluun.

Projektin kehittämistyö suuntautuu:
•

•

kieltenopettajien koulutukseen
- Lisätään
yhteistyötä
Soveltavan
kasvatustieteen
ja
opettajankoulutuksen
osaston
opettajankouluttajien,
Joensuun normaalikoulun opettajien, opetusharjoittelijoiden,
oppilaiden sekä vanhempien välillä.
- Tarjotaan luokanopettaja- ja aineenopettajaharjoittelijoille
mahdollisuus osallistua tutkimusperustaiseen koulun
kielenopetuksen kehittämistoimintaan.
Joensuun normaalikoulun 1–6-luokkien oppilaiden kieltenopetukseen
- Mahdollistetaan uusiin tieteellisiin tutkimustuloksiin perustuva
kielikasvatus koulun arjessa.
- Toteutetaan erilaisia eurooppalaisen kielisalkun sovelluksia
kaikkien eri kielten osalta sekä paperi- että
digitaaliversioina.

Tutkimus- ja kehittämisprojektin menetelmällinen toteutus
Tutkimus- ja kehittämisprojekti toteutetaan kasvatustieteellisenä toimintatutkimuksena (Cohen, Manion & Morrison 2007; Heikkinen, Rovio & Syrjälä
2006), ja siinä on myös selkeitä kehittämistutkimuksen (design research)
piirteitä. Kyse on tapaustutkimuksesta: tapauksena Itä-Suomen yliopiston
filosofisen tiedekunnan soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osaston opettajankouluttajat ja normaalikoulun alakoulun kieltenopetus.
Tutkimustyötä projektissa suunnittelevat ja toteuttavat soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen tutkimus- ja opetushenkilöstö, normaalikoulun opettajat ja opettajaopiskelijat.
Projektissa käytetään sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen
menetelmiä. Aineiston hankinnan menetelminä käytetään kyselyitä,
haastatteluja ja observointia. Keskeisenä tutkimusaineistona alakoulun kielen
opiskelun kehittämisessä ovat alakoululaisten kielisalkut.
Projektin toimintasuunnitelmaa on laadittu ja muokattu soveltavan
kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sekä normaalikoulun
henkilöstön yhteistyönä. Pilottitutkimushenkisesti on syksystä 2007 lähtien
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tehty konkreetteja tutkimusperustaisia kokeiluja erityisesti normaalikoululla
konkretisoituvaan kielisalkkutyöskentelyyn liittyen. Tässä pilotointivaiheessa
ja siihen liittyvässä tiedonhankinnassa on hyödynnetty kasvatustieteellisessä
tiedekunnassa myös opiskelijoiden opinnäytetutkielmia: opettajan pedagogisten opintojen Ainepedagogisen tutkimuspraktikum-opintojakson (3 op)
tutkielmat, luokanopettajaopiskelijoiden kandidaatin tutkielmat ja pro gradu
-tutkielmat. Projektikokonaisuuden työskentelysuunnitelman toimivuutta
kehitetään hyödyntämällä syksyllä 2009 toteutettua SWOT-analyysia, jossa
projektin eri osallistujatahoilta koottiin aineistoa sekä kirjallisesti että
suullisesti projektin vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista.
Rahoitus
Alakoululainen kielisalkun käyttäjäksi -tutkimus- ja kehittämisprojekti ItäSuomen yliopiston soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen
osastossa toteutetaan osittain soveltavan kasvatustieteen oppiaineessa
työskentelevien opettajankouluttajien ja Joensuun normaalikoulun lehtoreiden virkatyönä ja opettajaopiskelijoiden (luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijat) opiskeluun liittyvinä opinnäyte- ja muina tutkimustöinä.
Tutkimus- ja kehittämisprojektin koordinointi ja toteuttaminen edellyttävät
kuitenkin myös ulkoista tutkimusrahoitusta. Rahoitusta haetaan erityisesti
tutkimusta avustaviin tehtäviin ja opinnäytetöiden, sekä pro gradu -tutkielmien että väitöskirjojen tekijöiden apurahoihin. Nämä eivät kuitenkaan
riitä. Projektin toteuttaminen virkatyönä hidastaa projektin edistymistä,
joten tarvitaan lisärahoitusta koordinointiin ja kokoaviin julkaisuihin.
Projektin tulosten hyödyntäminen
Opettajankoulutuksen kehittämisen osalta hankkeen tuloksia voi soveltaa
myös muiden aineiden aineenopettajakoulutuksen kehittämiseen. Projekti
kehittää toimivan mallin eri aineiden väliseen yhteistyöhön harjoittelun
aikana. Toivomme näin syntyvän yhteistyöhön kykeneviä tutkivia opettajia
kentälle.
Projekti kehittää tutkimusperustaisesti alakoulun vieraan kielen opetusta ja
opiskelua kielikasvatuksen paradigman (Kohonen 2009) ja kansallisten
kielipoliittisten linjausten (Pöyhönen & Luukka 2007) mukaisesti. Projektin
tuloksia voi hyödyntää tulevaisuudessa muissakin kouluissa erityisesti
alkuopetuksessa.
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Eniten projektista hyötyvät mukana olevat oppilaat, jotka ovat
seitsenvuotiaasta lähtien voineet opiskella kieliä täysipainoisesti ja
omaehtoisesti omaa kielitajuaan kehittäen. Kielisalkkutyöskentely auttaa
heitä tulemaan yhä tietoisemmiksi oppijoiksi. Lisäksi heille jää muistoksi oma
kielisalkku, jossa kuvataan kielenoppimista koulun alkuvuosien aikana.
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Opettajakompetenssit juonellisessa osallistavassa
oppimisympäristössä8
Pentti Hakkarainen, Marja-Leena Vuorinen ja Toivo Peppanen
Artikkelissa tarkastellaan opettajakompetensseja juonellisessa osallistavassa
(inklusiivisessa) oppimisympäristössä, jossa oppimistehtävät on kiedottu tarinan
juoneen. Juonellinen oppimisympäristö mahdollistaa mielekkään, motivoivan
oppimisen. Opettajakompetensseissa korostuvat juonellisen ympäristön kehittely,
dialogiset keskustelutaidot ja kyky organisoida lasten keskinäistä vuorovaikutusta
ongelmanratkaisutilanteissa. Opettaja toimii tasavertaisena osallistujana ja
kuljettaa tarinaa dramatisoiden ja kertoen. Oppilaiden aloitteet kehittävät tarinaa
ja tehtäviä edelleen. Tarinan mukanaan tuoma ongelma on koko luokalle yhteinen
elämyksellinen haaste ja tehtävänratkaisut mahdollistavat henkilökohtaisia ja
yhteisöllisiä oppimispolkuja.
Asiasanat: juonellinen oppimisympäristö, opettajakompetenssi, inkluusio
Johdanto
Suomalainen perusopetus on kriisissä huolimatta hyvistä PISA-tuloksista
keskeisissä oppiaineissa. Yli kymmenen vuoden aikana erityisopetuksen
tarve on kasvanut vuosittain. Vuonna 2008 yli 8 % peruskoululaisista (47300)
siirrettiin erityisopetukseen. Oppilaiden määrä kasvoi vuodessa 1200:lla.
Tämän lisäksi osa-aikaista tukea sai 22 % oppilaista (126300). (Tilastokeskus
2009.) Valmisteilla oleva perusopetuslain uudistus (HE 109/2009) tukee
heterogeenisia oppilasryhmiä korostaen tukea omassa luokkaryhmässä.
Tehostetun tuen arvioinnissa kiinnitetään huomiota opettajien pedagogisiin
valmiuksiin tarjota tukea omassa luokassa. Valmiuksien selvityksessä
arvioidaan muun muassa oppimisympäristöjä ja käytettyjä opetusmenetelmiä. Lainmuutoksen luonnoksessa on nostettu esiin ajatus pari- tai
tiimiopettajuudesta.
Tuoreen väitöskirjatutkimuksen (Vitikka 2009) mukaan opetussuunnitelma
laahaa ajastaan jäljessä ja opetus on hyvin oppikirjakeskeistä. Tarvitaan
pedagogisia muutoksia ja opettajuuden laadullista kehittämistä, joilla
8

Suomen Akatemia on rahoittanut Mielekäs oppiminen juonellisissa ympäristöissä tutkimushanketta vuosina 2007–2009.
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pystytään vastaamaan perusopetuksen tarpeisiin. Vitikan (2009) tutkimuksen
mukaan vuosien 1994 ja 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat
aikaansa jäljessä, oppiainesisällöt ovat tarkasti eriteltyjä ja jyrkästi rajattuja,
oppiainepainotteisia ja pedagogisesti suljettuja, koska ne perustuvat sisällönohjaukseen ja mitattaviin oppimiskokemuksiin. Blombergin (2008) väitöskirjatutkimus noviisiopettajien ensimmäisestä työvuodesta tuo esille
opettajankoulutuksen ja opettajan arjen ristiriidan. Tutkimus paljastaa koulutodellisuuden ja hajanaisten, sattumanvaraisten opiskelu- ja luokkatilanteiden
välisen merkittävän eron.
Vaikka suomalaista opettajankoulutusta pidetään kansainvälisesti korkeatasoisena, se ei kykene vastaamaan tämän päivän opetuksen ja oppilaiden
tarpeisiin. Perinteinen lineaarinen opetuksen vuorovaikutusmalli (opettaja
kysyy – oppilas vastaa – opettaja vahvistaa) ei motivoi oppilaita eikä opetus
ole mielekästä. Tarvitaan uudenlaista opettajuutta ja osallistavia (inklusiivisia)
oppimisympäristöjä, joissa oppilaiden aloitteita, mielikuvitusta ja keskinäistä
vuorovaikutusta tuetaan.
Tässä artikkelissa esitellään juonellisten, osallistavien oppimisympäristöjen
mahdollisuuksia vastata opettajuuden haasteisiin muun muassa kouluviihtyvyyttä ja oppimismotivaatiota parantamalla. Juonellinen toiminta luo
mielekkyyttä erilaisten oppilaiden yhteistoimintaan ja yhdessä oppimiseen.
Sisältöjen oppimisen ja juonellisen mielikuvitusympäristön yhteys rakennetaan kietomalla oppilaan kehitykselliset tavoitteet ja ainesisällöt tarinamuotoon. Oppimistehtävät muodostuvat osaksi tarinan juonta ja lineaarisen
opetuksen jatkumo pyritään purkamaan opetusvuorovaikutusta kehittämällä.
Juonellisten oppimisympäristöjen käyttöön perustuva opettajakompetenssi
tukee vahvasti kollegiaalista opettajuutta.
Juonellinen didaktiikka edellyttää opettajalta monipuolisempaa pätevyyttä
kuin perinteinen opettajuus. Tärkeimmiksi nousevat opetuksen järjestäminen tarinamuotoiseksi ja opettajan kyky organisoida oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus mielikuvitusympäristössä tukemaan sekä ryhmän että
yksittäisten oppilaiden oppimista ja ongelmanratkaisua. Lasten aloitteiden ja
mielikuvituksen tukemisella opettaja voi lisätä toiminnan osallistavuutta,
mielekkyyttä ja motivoivuutta.
Mikä tekee juonellisesta oppimisympäristöstä inklusiivisen?
Inklusiivisen pedagogiikan hahmottelussa törmätään merkilliseen ristiriitaan.
Inklusiivisuutta kannatetaan hyvin yksimielisesti periaatteena, mutta
koulutyön perustasolla erityisluokkien määrä kaikesta huolimatta kasvaa.
Mahdollinen selitys tälle voisi olla lasten erityistarpeiden yksilökeskeisen

111

diagnostiikan ja yhdessä oppimisen välinen ristiriita. Erityistarpeet ja
ongelmat mielletään puhtaasti henkilökohtaisiksi, eikä kiinnitetä huomiota
ongelmien sosiaaliseen rakentumiseen. Vygotski (2003) ja hänen jälkeensä
Jantzen (2007) ovat korostaneet sitä, että jokin toiminnallinen vajavaisuus ei
sinällään ole vielä ongelma, vaan viime kädessä ongelman laatu määräytyy
aina ympäröivän kulttuurin ja institutionaalisten yhteisöjen normistojen
mukaisesti. Myös käsitteenä ”inklusiivisuus” on moniselitteinen. Tässä
artikkelissa inklusiivisuudella tarkoitetaan osallistavaa, erilaiset yksilöt omine
vahvuuksineen ja haasteineen hyväksyvää ja kunnioittavaa ilmapiiriä.
Inklusiivinen pedagogiikka rakennetaan siten, että erilaisten oppijoiden
tarpeet huomioidaan oppimisympäristön suunnittelun yhteydessä ja
oppimistehtävistä kehitellään mahdollisimman avoimia ja monipuolisia, jolloin
oppijat pystyvät rakentamaan positiivisen tuen avulla omia ja yhteisöllisiä
oppimispolkuja.
Oppimisvaikeuksien synnyssä on ajateltava koulun toimintamallia,
oppimiskäsitystä ja tapoja ohjata lasten oppimista, ei pelkästään yksilöllisen
lapsen puutteita ja ongelmia. Suomalainen koulu ei ole lapsilähtöinen
yleismaailmallisten mittojen mukaan. Siksi esimerkiksi oppimisvalmiuden
ongelman kääntäminen ympäri kysymällä ”onko koulu valmis lapsia varten?”
(Linnilä 2006) on aivan paikallaan. Peruskouluun vakiintuneet opetuskäytänteet rakentavat hyvin erikoisen oppimisympäristön, joka korostaa
kirjatiedon toistamista ja omaksumista sekä oikeiden vastausten hakemista
valtavaan määrään lapsille suunnattuja valmiita kirjallisia kysymyksiä (Papert
1993). Useimpiin kysymyksiin on olemassa vain yksi, etukäteen oikeaksi
määritelty vastaus. Lasten omilla kysymyksillä ei ole juurikaan arvoa
tällaisessa oppimisympäristössä.
Juonellinen toimintaympäristö haastaa lapset oppimaan toisella tavalla.
Lasten omien kysymysten herättäminen ja aloitteisuuteen kannustaminen on
valmiiden vastausten etsimisen sijaan keskeisessä asemassa. Tämä seikka
kytkeytyy opetussuunnitelmien muutostarpeeseen seuraavasti: ”Oppimisesta
muodostuu johdonmukaisempaa, jos aiheet nousevat ja toistuvat
luonnollisesti vastauksina kysymyksiin, uteluihin ja reaktioihin. Tarpeen ja
mahdollisuuksien tarkistaa ajatuksia täytyy nousta opetussuunnitelman
rakenteesta, ei opetustyylistä tai oppilaiden sinnikkyydestä keskeyttää muutoin tauotta etenevä marssi läpi sisällön” (Wiggins & McTighe 1998, 136).
Tarinan ja juonellisen opetuksen merkityksen oppimisessa pani merkille
Dewey pohtiessaan opetussuunnittelun vaihtoehtoja. Hän kuvasi tarinan
vaikutusta oppimiseen: ”Sopivan materiaalin valinnassa suureksi avuksi voi
olla havaintojen tekemisen innokkuus ja herpaantumattomuus, joka näkyy
tarinoiden tai draaman seuraamisessa. Havaintojen tekemisen valmius on
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huipussaan juonellisessa tapahtumassa. Miksi? Tasapainoinen vanhan ja
uuden, tutun ja odottamattoman yhdistely … vaihtoehtoja ehdotellaan,
mutta ne jätetäänkin auki niin, että koko olemuksemme on yhtä kysymystä:
Mitä tapahtui seuraavaksi? Mihin suuntaan tapahtumat kehittyivät?” (Dewey
1933, 253.)
Deweyn pohdinnat kohdistuivat opetussuunnitelman laadintaan, mutta
Bruner (1986, 1990, 1996) kytki tarinat ja narratiivisuuden lasten
psykologiseen kehitykseen. Hänelle tarina on psykologisen kehityksen
analyysiyksikkö ja symbolinen malli, jonka avulla lapsi tulkitsee maailmaa.
Tarinat kuvaavat ja luovat järjestyksen lapsen maailmaan ja toimintaan,
mutta henkilökohtainen kokemus luo sille perustan. Aikuisen on mahdollista
tavoittaa lasten maailma ja kokemus heidän tarinoidensa avulla. Voimme
olettaa, että koko luokan yhdessä kokema koskettava tarina heijastuu tavalla
tai toisella koko yhteisön vuorovaikutukseen.
Tarinan ominaisuus koota yhteisen kokemuksen avulla heterogeeninen
luokka yhdessä tekemiseen tarjoaa tehokkaan välineen rakentaa aidosti osallistava (inklusiivinen) oppimisympäristö. Tarinan lomaan sijoitetut ongelmat ja
tehtävät ovat luonteeltaan usein realistisia, mutta kytkeytyvät tarinan
tapahtumiin siten, että tarina voi jatkua vasta kun ongelma on ratkaistu.
Ongelmat ovat usein tarinan sankareille ylivoimaisia ja siksi lapsia voidaan
pyytää auttamaan tarinan hahmoja ongelmien ratkaisemisessa. Lapset eivät
yleensä huomaa, että he onnistuivat ratkaisemaan ongelman ilman apua tarinan hahmoilta. Tarinan mukanaan tuoma ongelma on koko luokalle yhteinen
elämyksellinen haaste ja monesti kaikkia lapsia tarvitaan sen ratkaisemiseen.
Jos tarina on huolella valittu ja se esitetään lapsille vakuuttavasti, yksikään
lapsi ei jää välinpitämättömäksi siitä, miten ongelmien ratkaisu etenee.
Ongelmaa voidaan jakaa osatehtäviksi luokassa eriyttäen, mutta yleensä
aikuiset aliarvioivat yksilöllisten lasten mahdollisuudet. Esimerkiksi opiskelijoiden havainnoimassa kuusivuotiaiden lasten pizzerialeikissä kukaan lapsi ei
osannut yksin täysin lukea ja kirjoittaa, mutta yhdessä lapsiryhmä hallitsi
taidot ja parin viikon päästä moni lapsi jo hallitsi saman yksilöllisesti. Tämä
tapahtui ilman aikuisten opetusta leikissä (Hakkarainen 2006).
Tarinaan kiedotut tehtävät on mahdollista laatia siten, että ne saavat lapset
kokeilemaan todellisen ja kuvitellun välisiä rajoja. Psykologisessa
tutkimuksessa on todettu, että lasten oman toiminnan muuttaminen
onnistuu aluksi parhaiten kuvitteellisessa toiminnassa roolien tukemana ja
vasta myöhemmin lapsen arkitoiminnoissa (Hakkarainen 2002). Tarinan
tuoma auttamistehtävä on lasten yhteinen haaste, jota jokainen joutuu
suhteuttamaan henkilökohtaiseen lähikehityksen vyöhykkeeseensä. Kun
juonellisissa oppimisympäristöissä opettajat ovat rooleissa, aikuisen
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auktoriteetti poistuu toiminnasta ja lasten omat aloitteet voivat viimein
päästä esille ilman rajoitusta. Tehtävä ei ole kirjan tai opettajan antama
tehtävä, vaan elämyksenä koettu tunteita virittävä haaste auttaa tarinan
hahmoja. Tällaisten tehtävien ratkomiseen liittyvät aidot tunteet. Lapset
eivät tarkastele tehtävää ulkopuolelta vaan elävät tehtävänratkaisuprosessin
omakohtaisesti ja kokevat sen samalla yhteiseksi haasteekseen.
Yksilökeskeisessä tehtävänratkaisussa toisten lasten tuki ja kannustus
puuttuvat ja vertaisoppimisen mahdollisuus eliminoituu. Voisi jopa väittää,
että yksilökeskeinen tehtävänratkaisu jarruttaa inkluusiota ja jättää
hyödyntämättä vertaisryhmän tarjoaman kehityspotentiaalin.
Juoneen kiedotut tehtävät mahdollistavat kaikkien lasten osallistumisen
ongelmanratkaisuun. Kaikkien aloitteet huomioidaan ja niillä on merkitystä
ratkaisun löytymisessä. Tällaisessa ongelmanratkaisussa lasten ja opettajan
välinen ja oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus muuttuu ratkaisevasti.
Edelleenkin kouluissa käytössä olevan kyselevän opetuksen (Mehan 1979)
sijaan (opettajan kysymys – oppilaan vastaus – opettajan vahvistaminen)
kysymykset ja ongelmat nousevat tarinasta. Tarina ei useinkaan anna
valmista vastausta ja usein mahdollisia vastausvaihtoehtoja voi olla
useampiakin. Samalla tavoin mahdottomaksi käy Lundgrenin (1977) kuvaama
luotsaaminen, jossa opettaja typistää alkuperäistä ongelmaa oikeaa vastausta
metsästäessään. Myös piilo-opetussuunnitelma (Broady 1994) puuttuu
juonellisista oppimisympäristöistä termin varsinaisessa merkityksessä.
Tarina itsessään toimii oppimismotivaation lähteenä; lapset haluavat ratkoa
ongelmia, jotta tarina voisi edetä. Koska juoneen kiedotut tehtävät ovat
reaalimaailman ilmiöitä, lapset joutuvat pohtimaan omaa suhdettaan
ympäröivään maailmaan ja sen ilmiöihin. Kuvitteellisessa tilanteessa lapsilla
on mahdollisuus turvallisesti kokeilla erilaisia suhtautumistapoja niihin.
Pidemmällä aikavälillä vaikutus näkyy lapsen kykynä muuttaa itse omaa
käytöstään.
Kehystarinan valinnan tulee perustua tarkkaan lapsiryhmän kehityksen ja
oppimisen inklusiivisten tarpeiden havainnointiin. Sekä lapsia että aikuisia
kiehtovan tarinan tulee olla monitasoinen, siinä on kerrottu juoni ja rivien
väliin on piilotettu moraalinen “opetus”. Tarinassa on aukkokohtia, joita ei
kerrota perinteisen kansansadun logiikkaa noudattaen vaan lapset ja aikuiset
täyttävät niitä omalla mielikuvituksellaan. Tarinan juoneen liittyy monenlaisia
tapahtumia, joita tarinan päähenkilöt joutuvat yhdessä ratkomaan. Tarinan
sankariksi nousee henkilö, joka voittaa tavalla tai toisella ilkeän vastustajan.
Tarinoissa ja ihmesaduissa ei kerrota yksityiskohtaisesti, miten ratkaisu
saavutettiin. Sadun sankarit osoittavat lujaa tahtoa ja halua auttaa pulaan
joutuneita. Lapset haluavat samaistua sankariin, he haluavat osoittaa
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olevansa luottamuksen arvoisia pelastaessaan tai auttaessaan pulaan
joutuneita.
Lapset joutuvat tarkoin pohtimaan, ketä he haluavat auttaa ja miksi. Onko
tarinan sankari luotettava vai paljastuuko hänestä petturi? Millaisia vihjeitä
hänestä on tarinan aikana saatu? Lasten henkilökohtaiset kokemukset ja
näkemykset punnitaan leikkimaailmassa yhdessä ennen kuin päätetään
auttamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Lapsi joutuu pohtimaan myös omia
henkilökohtaisia ominaisuuksiaan suhteessa sankarin ominaisuuksiin. Onko
minusta sankariksi?
Juonellisessa oppimisympäristössä tehtävät esitetään dramatisoinnin tai
tarinankerronnan keinoin, jolloin niistä muodostuu lasten ja aikuisten
yhteinen kokemus. Roolien valinta ja kehittely on olennainen osa juonellista
oppimisympäristöä. Roolisuhteet määrittävät aikuisen toiminnan ja aseman.
Jos tehtävänratkaisu vaatii auktoriteettia, rakennetaan roolihahmosta karismaattinen ja arvovaltainen. Toisaalta, jotta lapset voisivat toimia ”asiantuntijoina”, on osan roolihahmoista oltava hieman vähemmän tietäviä kuin
lasten. Tällöin lapset kokevat tarvetta opettaa hahmoja, mikä puolestaan on
omiaan kohottamaan heidän itsetuntoaan. Lapsiryhmän keskinäisen toiminnan tarkka havainnointi on lähtökohtana onnistuneiden roolihahmojen
rakentamiselle. Roolihahmojen välisissä suhteissa voi ilmetä samankaltaisia
ongelmia kuin lapsiryhmän sisälläkin, esimerkiksi erimielisyyksien ratkaisemista tai vastuun pakoilua yhteisistä tehtävistä. Kun roolien välinen
toiminta on lasten lähikehityksen vyöhykkeellä, lapset kykenevät ratkomaan
roolihahmojen keskinäisiä erimielisyyksiä, vaikka eivät arkielämässä siihen
vielä henkilökohtaisesti kykenisikään.
Juonellisten
oppimisympäristöjen
käyttö
edellyttää
uudenlaisia
opettajakompetensseja (Hakkarainen painossa; Hakkarainen, Safarov, Vuorinen & Peppanen painossa). Opettajan on kyettävä luovuutta ja mielikuvitusta tukevien oppimisympäristöjen sekä inkluusiota edistävien oppimistehtävien kehittelyyn yhdessä lasten kanssa. Opettajan tehtävä on havainnoida ja tukea lasten aloitteita ja vuorovaikutusta sekä siirtää ne osaksi
oppimisympäristöä. Opettaja toimii lasten kanssa tasavertaisena tiedon
rakentajana yhteisesti rakennetuissa ympäristöissä tukien lasten oppimisprosessia kaikissa vaiheissa.
Juonellisten oppimisympäristöjen suunnittelussa tarvitaan sukeutuvan
suunnittelun mallia. Opettaja muokkaa alustavan kehystarinan, mutta tarinan
juonta kehitellään eteenpäin yhdessä lasten kanssa muun muassa tehtäviä
ratkomalla. Opettajan on havainnoitava lasten keskusteluja ja aloitteita
kyetäkseen kehittämään lasten ideoita vastaavia tehtäviä. Epävarmuudensietokyky on olennainen osa opettajan roolia. Lasten aloitteiden sitominen
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tarinan juoneen on haastavaa, mutta onnistuessaan syventää lasten ongelmaratkaisuprosessin kehityspotentiaalia merkittävästi.
Opettajuuden kehittämisen tutkimushanke
Olemme kehitelleet Kajaanin yliopistokeskuksen Kehittävän opetuksen ja
oppimisen tutkimusyksikössä narratiivista opettajuutta ja inklusiivisia
narratiivisia oppimisympäristöjä osana ”Mielekäs oppiminen juonellisissa
oppimisympäristöissä” -tutkimushanketta, jota Suomen Akatemia rahoitti
vuosina 2007–2009. Tavoitteena oli opiskelijoiden juonellisten
opettajakompetenssien ja uusien vuorovaikutusmallien omaksuminen.
Projektin alkuvaiheessa tapahtunut Jokelan kouluampuminen herätti
keskustelun yhteisöllistä opetusmenetelmistä koulussa. Hankkeelle
asetimme tavoitteiksi:
-

kehittää ”tulevaisuuden
opettajakompetensseja

koulun”

juonellisia

ja

inklusiivisia

-

kehittää juonellisten oppimisympäristöjen malli, jossa yhdistyvät sekä
kasvatuksellinen että ainesisällöllinen orientaatio

-

kehittää perusopintovaiheen oppimisen malli, jossa opetuskäytännöt
(ja harjoittelu) edistävät opetus- ja kasvatustyön teoreettista
ymmärrystä.

Uudentyyppinen ammatillinen kehittyminen edellyttää kompetenssia
rakentaa tarinakehyksiä ja kuviteltuja tilanteita, luoda ja esittää roolihahmoja
(opettaja roolissa), dramatisoida tarinan käänteitä ja tilanteita, esitellä
realistisia oppimistehtäviä kytkettyinä tarinakehykseen ja niin edelleen.
(Hakkarainen & Rainio painossa). Miksi työläitä juonellisia oppimisympäristöjä sitten käytetään luomaan oppimisen haasteita lapsille? Kyse on
oppimisesta, joka onnistuessaan johtaa erityistarpeita eliminoivaan ja
yhteisyyttä luovaan kehitykseen. Juonellisen ympäristön ongelmanratkaisun
sisäistä motivaatiota rakentavaa potentiaalia on perusteltu seuraavasti:
Lasten ongelmanratkaisu ei ole aikuisen loogista ongelmanratkaisua, vaan
emotionaaliseen samaistumiseen ja omien emootioiden alkavaan
tiedostamiseen perustuvaa toimintaa. Ratkaistava ongelma ei ole lasten
ulkopuolella, vaan lapset ovat kuvittelunsa ja mielikuvituksensa ansiosta
ongelman sisällä. He elävät ongelman kokemuksellisesti läpi ratkoessaan
sitä. (Hakkarainen 2002, 75.)
Tiimi, joka koostui 6–8 vapaaehtoisesta opettajaopiskelijasta (luokanopettaja-,
varhaiskasvatus- ja kielikylpyopintolinjoilta), tutkijasta, tutkimusapulaisesta ja
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luokanlehtorista, vastasi juonellisen opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kajaanin normaalikoulun 0–1-yhdysluokka (8 poikaa, 11 tyttöä)
irrotettiin perinteisestä harjoittelumallista. Tiimi otti vastuun juonellisen
opetuksen järjestämisestä 1–3 päivänä viikossa kahden vuoden ajan.
Narratiivisen opettamisen ja oppimisen kokeilun asetelma
”Mielekäs oppiminen juonellisissa ympäristöissä” – tutkimushankkeen
äidinkielen opettaminen ja oppiminen muodostui kolmesta osiota: 1)
Seikkailut Äännemetsässä (Zuckerman 1995) (ensimmäisen vuoden
syyslukukausi), 2) Seikkailut Sanojen maassa (Zuckerman 1995) (ensimmäisen
vuoden kevätlukukausi) ja 3) Kielentutkijaseikkailu (toinen lukuvuosi). Toisen
vuoden osallistava juonellinen oppimisympäristö oli nimeltään ”Objektin
mysteeri: kielentutkijan seikkailu”. 1–2-luokassa oli yhteensä 17 oppilasta (5
ykkösluokalta, 12 toiselta luokalta) ja kyseessä olivat samat oppilaat, jotka
olivat aloittaneet juonellisessa projektissa vuotta aiemmin 0–1-luokalla.
Lapsiryhmä oli tiedoiltaan ja taidoiltaan erittäin heterogeeninen ja äidinkielen
osalta taidot vaihtelivat erittäin hyvistä luku- ja kirjoitustaidoista kirjainten
tunnistamisen harjoitteluun ja kirjoitustaidon alkeisiin.
Tutkimushankkeen toisen vuoden juonellinen oppimisympäristö muodostui
kahdesta tasosta ja tarinakehyksestä. Kielentutkija-tarina oli yleinen
toiminnan kehys. Kielentutkijoiden yhteisenä tehtävänä oli tehdä tarkkoja
havaintoja ja kirjoittaa tai piirtää ne havaintovihkoihinsa. Kommunikaation,
viestintätilanteiden ja kielen systeemin havainnointia varten tehtiin
aikamatkoja kuvitellulla aikakoneella. Aikakone koostui kuutioista, joissa oli
tilanteesta riippuen joko kirjaimia, numeroita tai kuvia. Osallistujat
muodostivat käsi kädessä piirin yllään itse koristellut ”turvapaidat”, jotka
suojasivat vaaroilta, ja lauloivat yhdessä aikamatkalaulun. Opiskelijaopettajat
dramatisoivat tapahtumia erilaisiin tiloihin kuten koulun liikuntasaliin,
savityöpajaan ja juhlasaliin. Osa tapahtumista dramatisoitiin koulun
pihapiirissä tai lähimetsässä.
Syyslukukaudella sanan yksikkö- ja monikkomuotojen tutkimista varten
kehiteltiin muun muassa ”Monikkomaa” -ympäristö. Ympäristössä
seikkailtiin kaksi neljän tunnin mittaista toimintapäivää sekä yksi 45 minuuttia
kestänyt
oppitunti.
Ympäristön
suunnittelu
tapahtui
kahdessa
reflektointipalaverissa (á 2 tuntia) sekä neljässä suunnittelupalaverissa (2–10
tuntia/kerta). Monikkomaan idea sai alkunsa tiimin yhteisestä keskustelusta.
Lähtökohtana oli kysymys, miten motivoida lapset tutkimaan suomenkielen
sanojen yksikkö- ja monikkomuotoja. Teoreettinen tausta yhteiselle
keskustelulle oli viestinnän malli (Aidarova 1983), joka samalla toimi
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perustana tutkimushankkeen kolmannelle vaiheelle: kieli systeeminä.
Opiskelijaopettajat muunsivat abstraktit yksikön ja monikon käsitteet
roolihahmoiksi. Monikkohenkilö oli eräänlaiset siamilaiskaksoset: kaksi
opiskelijaopettajaa suuren paidan sisään pukeutuneena. Herra Yksikkö oli
vastapari Monikolle ja näiden kahden hahmon välille luotiin dramaattinen
jännite.
Ammatillinen kehittyminen osallistavan juonellisen oppimisympäristön kehittelyssä
Empiirinen aineisto
Kokeiluluokan lapset ja opiskelijaopettajat sekä tutkija ja luokanopettaja
laskeutuivat ”vahingossa” aikakoneella ”Monikkomaan autotehtaalle” ja
tapasivat siellä oudon Monikkohenkilön (kaksi opiskelijaopettajaa kuvitellussa
roolissa) sekä herra Yksikön (opiskelijaopettaja kuvitellussa roolissa).
Monikkomaan autotehdas valmisti ”autoja” erilaisista suomenkielen yksikköja monikkomuotoihin liittyvistä elementeistä. Lapset tekivät tarkkoja
huomioita tehtaan henkilökunnasta ja halusivat auttaa Monikkoa tämän
työssä; he kokivat olevansa kykeneviä auttamaan. Lasten kohtaama haaste
oli: Mitä tapahtuu, kun muutat sanan yksiköstä monikkoon tai
päinvastoin? Lapset ryhtyivät auttamaan Monikkoa työskentelemällä
tehtaan neljässä työpisteessä herra Yksikön ohjauksessa. Kaikki tehtävät
käsittelivät sanan yksikkö- ja monikkomuotoja: aluksi piti konkreettisesti
muuttaa sanoja yksiköstä monikkoon tai päinvastoin ja toiseksi täytyi
jokaisesta työpisteestä laatia kirjalliset toimintaohjeet, joiden tulisi auttaa
Monikkoa ymmärtämään, miten kussakin työpisteessä tulisi työskennellä.
Lapset jakautuivat pienryhmissä neljälle työpisteelle ja Monikko työskenteli
viidennellä pisteellä. Toimintaa autotehtaalla oli seuraamassa myös
erityispedagogiikan professori Raija Pirttimaa. Seuraavalla viikolla lapset
työskentelivät autotehtaan asiakkaiden lähettämien reklamaatiokirjeiden
parissa. Tehtävän heille toi herra Yksikkö, joka oli vakuuttunut lasten
äidinkielen taidoista. Reklamaatiokirjeiden haasteena oli se, että valmiin
auton kuva ja sitä kuvaileva teksti eivät vastanneet toinen toistaan. Lapset
korjasivat tekstit vastaamaan kuvia ja lähettivät oikein kirjoitetut kuvaukset
sähköpostitse asiakkaille. Kolmannella seikkailukerralla autotehtaan
toimitusjohtaja (opiskelijaopettaja kuvitellussa roolissa) saapui pyytämään
lapsilta apua ohjepostereiden työstämiseen, koska oli kuullut, että lapset
olivat ”monikkotietäjiä”. Lapset työstivät pienryhmissä yksinkertaiset,
teoreettiset mallit suomenkielen erityyppisistä monikkomuodoista.
Fyysisesti ”Monikkomaan autotehtaan” toimintaympäristö rakennettiin vain
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ensimmäisenä seikkailupäivänä. Kahtena muuna päivänä lapset työskentelivät
roolihenkilöiden ohjaamina tavallisessa luokkahuoneympäristössä.
Seuraavat episodit ovat ensimmäisen päivän seikkailusta kuvitellussa
”Monikkomaan autotehtaan” ympäristössä. Ne osoittavat, että
opiskelijaopettajat
ovat
onnistuneet
kehittelemään
osallistavan,
mielikuvitusta rikastavan oppimisympäristön, jossa oppimistaidoiltaan
erilaiset oppijat pystyvät työskentelemään omalla lähikehityksen
vyöhykkeellään mielekkäästi ja motivoituneesti. Episodissa esiintyvät lapset 2
ja 3 omaavat erittäin hyvät luku- ja kirjoitustaidot, kun taas lapsi 1
harjoittelee tunnistamaan kirjaimia ja opettelee luku- ja kirjoitustaitoa. Hän
käy harjoittelemassa edellä mainittuja taitoja osa-aikaisesti myös erityisopetuksessa, jossa erityispedagogiikan professori on seurannut hänen
työskentelyään opiskelijaopettajaa ohjatessaan.
Lapsi 1:n toiminta Monikkomaan autotehtaan työpisteillä
Automaalaamo-työpisteellä oli seinään teipattuna iso paperi, johon oli
piirretty auton kuva. Auton ääriviivojen sisäpuolelle oli kirjoitettu sanoja
yksikössä ja monikossa. Lasten tehtävänä oli maalata vesiväripensseleillä
sanoista se kohta, joka tekee niistä monikon.
Lapsi 1 tarttui innokkaasti auton sisään kirjoitettuihin sanoihin ja alkoi lukea
niitä. Kun hän ei saanut itse niistä selvää, hän meni toisen lapsen luokse ja
kysyi: ”Mitä tässä nyt lukee? Luepa sää, sää luet nopeammin.” Hänellä ei
ollut vastentahtoisuutta tai halua peitellä sitä, että hän oli hidas lukija, jonka
lukeminen kestää kauan eikä hän aina saa sanoista selvää. Hänen asenteensa
oli täysin erilainen Monikkomaan teksteihin kuin erityisopetuksen
yksilöopetuksen teksteihin. Yksilöopetuksessa käytettiin lasta kunnioittavia,
leikkisiä opetusmuotoja, mutta tavallisesti iloinen ja temperamenttinen tyttö
oli siellä otsa rypyssä, huokaili ja vastusteli tehtävien tekoa. Hän vastusteli
jopa niin paljon, että opiskelijaopettaja sanoi, että ”no ei tehdä tämän
enempää, ruvetaan tekemään jotain muuta.” (Pirttimaa, haastattelu)
Pirttimaa (haastattelu) pohtikin, että yksilöopetuksessa ei oikein päästy
harjoittelemaan sitä, mikä oli tarkoitus, koska lapselta puuttui kokonaan
innostus siihen. Syynä innottomuuteen hän näki, että harjoiteltiin asiaa, jota
lapsi ei ollenkaan osaa. Sen sijaan Monikkomaassa lapsi suhtautui positiivisesti
ja aktiivisesti lukemiseen, hän on kiinnostunut siitä, mitä teksteissä lukee,
koska hän oli innokas ratkaisemaan tehtävää. Kun hän ei mielestään
selviytynyt riittävän nopeasti, hän pyysi muita avuksi. Toiset lapset auttoivat
mielellään ja ongelma ratkaistiin yhdessä. Vaikka lapsi paljasti, ettei ole
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ketterä lukija, toiset eivät moittineet, olleet tyytymättömiä tai pilkanneet
häntä siitä. Tällaistahan varmaan saattaa tapahtuakin, kun huomataan, että
joku lukee tankkaamalla ja hitaasti. Monikkomaassa kaikki olivat yhteisesti
tekemisissä monikkoasian kanssa, jolloin lapsi 1:n ongelma häipyi. Se oli
olemassa, lapsi 1 ei sitä kieltänyt eikä halunnut salata, kuten varsin usein
tapahtuu vielä nuorten ja aikuistenkin lukuvaikeuksisten kohdalla. Tilanne,
jossa henkilökohtainen ongelma nousee esille ja on kaikkien silmätikkuna
(kuten yksilöopetuksessa), lapsi haluaa peittää sen.
Monikkomaassa lapset ovat ottaneet itselleen auttajan rooli, heidän yhteinen
tehtävänsä on auttaa Monikkohenkilöä selviytymään työstään. Jokaisen
lapsen panosta tarvitaan ja jokainen on sitoutunut tehtävään. Näin ollen
lapset auttavat myös toinen toisiaan, jotta yhteinen tavoite saavutetaan.
Opiskelijaopettajien laatimat tehtävät ovat monipuolisia ja tavoittavat kunkin
lapsen oppimisen haasteet; on helpompia ja vaikeampia sanoja, joten
jokaisella lapsella on mahdollista onnistua ratkaisemaan tehtävä omalla
taitotasollaan.
Lasten keskinäinen yhteistyö Monikkomaan autotehtaassa
Seuraava episodi osoittaa, että lapset spontaanisti tukevat toinen toisiaan
yhteisen päämäärän – Monikon auttamisen – saavuttamiseksi. Lapsi 1:n
ryhmä on saanut tehtävänsä Automaalaamo-työpisteellä valmiiksi. Monikko
työskentelee omalla Laadunvalvonta-työpisteellään, jonne on spontaanisti
kerääntynyt lapsia (myös lapsi 1) omilta työpisteiltään, joilla he ovat saaneet
työnsä valmiiksi. Myös professori Armas, kielentutkijaryhmän johtajahahmo,
on työpisteen vieressä. Lapsi 1 on erittäin innostunut Monikon
roolihahmosta ja sen erityispiirteistä.
Lapsi 1 Professorille: Kato me autettiin noita (Monikkohenkilöä)
parantamaan omaa työntekoaan. Minä autoin. Minä sannoin, että
toinen käsi voi hoitaa kirjottamisen ja laittamisen ja toinen käsi voi
hoitaa sen … lukemisen.
Prof.: Loistava idea! Mistäs…
Lapsi 1 (samanaikaisesti): Kaks päätä!
Opiskelijaopettajat ovat onnistuneet luomaan motivoivan roolihahmon.
Lapsi 1 keksii roolihahmon kahdelle päälle ja käsille omat tehtävänsä. Entä
innostaako tämä idea myös häntä itseään lukemaan ja kirjoittamaan?
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Lapsi 2 kirjoittaa Monikolle lisää sanoja.
Lapsi 1 (on ottanut tyhjän sanalapun käteensä ja selittää jotain, mutta alusta
ei saa selvää): ... vaikka ’AASIT’ tai ’KELLOT’.
Lapsi 2 Monikolle: Mä teen teille lissää sanoja.
Monikko huomauttaa, että on vain kaksi minuuttia aikaa tehdä sanoja.
Sekä lapsi 2 ja lapsi 3 ryhtyvät kirjoittamaan uutta sanaa sanalapulle ja lapsi
1 on aloittanut sanan kirjoituksen.
Lapsi 1 kysyy lapsi 2:lta: Mikä sitte kun on ’AA’? Kaks ’AA’:ta. Kun
kirjotetaan ’AASIT’? (painottaa lopputavua ’SIT’)
Lapsi 2 auttaa lapsi 1:tä sanan kirjoittamisessa luettelemalla lopputavuun
tarvittavat kirjaimet ja näyttää, miten kirjain T kirjoitetaan. Lapsi 1 saa
sanan valmiiksi ja kysyy lapsi 2:lta: Kelpaako?
Lapsi 2: Kelpaa.
Lapsi 1 (laittaa tussiin korkin ja ottaa sanalapun käteensä): ’AASIT’.
Lapsi 1 rientää Monikon luo: Hei mä toin teille lissää sanoja! Kumpi
olikaan se lukeva?
Monikon toinen pää: No mä voin lukea. ’AASIT’.
Lapsi 1: Niin, pankaas! (tarkoittaa, että Monikon tulee sijoittaa sana oikeaan
koriin) ja lähtee suu leveässä hymyssä poispäin.
Lapsi 1 ottaa tyhjän sanalapun ja kysyy lapsi 2:lta, miten kirjoitetaan
”PUUT”. Lapsi 2 luettelee kirjaimet ja lapsi 1 ryhtyy kirjoittamaan.
Lasten 1 ja 2 yhteistyö on sujuvaa. Lapsi 1:llä ei ole minkäänlaisia vaikeuksia
pyytää lapsi 2:lta apua, vaikka kirjoittamisen opettelu erityisopetuksen
yksilöopetuksessa on vaikeaa. Pirttimaa (haastattelu) kertoo, että näissä
tilanteissa lapsi ei aina suostunut ottamaan edes kynää käteensä. Syynä tähän
hän näki, että samassa tilassa lapsen kanssa olivat erityisopettaja, opiskelijaopettaja ja hän itse ainedidaktikkona. Lapsi ei välttämättä ymmärtänyt, että
osa aikuisista tarkkaili ensisijaisesti opiskelijaopettajan toimintaa, vaan koki,
että kaikkien kiinnostus oli hänen tekemisessään. Osa tunneista oli lisäksi
sijoitettu ajankohtaan, jolloin lapsi oli fyysisesti väsynyt ja nälkäinen.
Normaaleissa luokkatilanteissa lapsi 2 ja lapsi 1 eivät tee oma-aloitteisesti
yhteistyötä keskenään. Monikkomaan autotehtaan työntekijä Monikko sen
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sijaan tarvitsee ulkopuolista apua selviytyäkseen työpisteensä vaatimuksista,
jolloin lapsilla ei ole vaikeuksia pyytää eikä saada toisiltaan apua. Lapsi 1:lle
sanan kirjoittaminen on henkilökohtaisesti merkityksellistä ja hän on ylpeä
voidessaan viedä oikeinkirjoitetun sanalapun Monikolle. Onnistumisen
synnyttämä ilo näkyy lapsen koko olemuksessa hänen lyödessään kätensä
yhteen ja hymyillessään leveästi. Myös hänen äänensävynsä, joka erottuu
videonauhalta, on erityisen ylpeä omasta onnistuneesta suorituksesta hänen
huudahtaessaan Monikolle: ”Niin, pankaas!”
Kun työnjohtaja parin minuutin kuluttua viheltää pilliinsä merkiksi työpäivän
päättymisestä, lapset 1 ja 2 eivät millään haluaisi lopettaa työtään. Monikkohenkilö saa herra Yksiköltä luvan lähteä ”opintomatkalle” lasten kouluun.
Lapset 1 ja 2 puolestaan haluaisivat jatkaa keskeneräistä työtään. Heidän
motivaationsa Monikkomaan tehtävien tekemiseen on edelleen ilmeisen
korkealla. Professori Armasta esittävä opiskelijaopettaja huomaa tilanteen ja
mainitsee asiasta herra Yksikölle. Tämä tekee roolissaan nopean päätöksen
ja kehottaa lapsia ottamaan työt mukaan opintomatkalle. Tästä innostuneena
lapset 1 ja 2 alkavat yhdessä kerätä Laadunvalvonta-pisteen materiaaleja
syliinsä.
Johtopäätökset
Empiirinen aineisto osoittaa, että opiskelijaopettajat olivat onnistuneet
luomaan osallistavan, motivoivan ja mielikuvitusta rikastavan Monikkomaaoppimisympäristön. Ympäristön rakentaminen perustui oppilastuntemukseen, jolloin kaikille oppilaille löytyi sopivan haastetason tehtäviä. Oppilaat
rakensivat henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä oppimispolkuja ja kykenivät
auttamaan Monikkohenkilöä selviytymään työstään. Roolihahmojen ja
oppilaiden välinen yhteistyö oli vastavuoroista ja oppilaat toimivat aloitteisesti. Heidän hedelmällinen yhteistyönsä oli tulosta kaikkien osapuolten
(lasten ja aikuisten) luovien ongelmanratkaisutaitojen kehittymisestä.
Opiskelijaopettajat osoittivat hallitsevansa juonellisessa oppimisympäristössä
vaadittavia opettajakompetensseja monipuolisesti.
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Ympäristökasvatuksen koknaismalli kestävän
toiminnan oppimisessa
Eila Jeronen, Marjatta Kaikkonen ja Anja Lindh
Tutkimuksessa tarkastellaan Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa
kehiteltyä ympäristökasvatuksen kokonaismallia ja sen pohjalta toteutetun
opetuksen vaikutuksia oppijoiden ympäristötietoisuuteen Oulun normaalikoulussa.
Tarkoituksena on selvittää, millä tavoin eri-ikäisten oppijoiden käsitykset
ympäristöstä ja luonnonsuojelusta selkiytyivät ja täsmentyivät ympäristö- ja
luonnontiedon sekä biologian ja maantiedon oppimisjaksojen aikana. Tutkimus
toteutettiin kevätlukukaudella 2009. Se on tapaustutkimus, jonka aineisto
tulkittiin kvalitatiivisen sisällönanalyysin mukaisesti. Tutkimusaineistona on kahden
yhdysluokan oppilaiden kyseisten oppimisjaksojen jälkeen kirjoittamat kirjoitelmat
(n=39). Tulosten mukaan oppilaat tunnistivat ympäristöongelmista parhaiten
seuraavat: jäteongelmat, ympäristön saastuminen, ilmastonmuutos ja luonnon
monimuotoisuuden heikkeneminen. Oppilaat olivat myös huolestuneita ympäristön
tulevaisuudesta. Ympäristötietouden taso kuitenkin vaihteli asian tunnistamisesta
syvälliseen ja laaja-alaiseen syyseuraukselliseen tarkasteluun. Jotkut uskoivat oman
toimintansa parantavan ympäristön tilaa, kun taas toiset epäilivät
vaikutusmahdollisuuksiaan. Ympäristöongelman aiheuttajaksi todettiin yleensä
ihminen, joten tulevaisuus nähtiin valoisana vain, mikäli ihmiset muuttavat
asenteitaan ja toimintatapojaan.
Asiasanat: ympäristökasvatus, ympäristötietoisuus, ympäristöongelmat, kestävä
kehitys, ympäristökasvatuksen kokonaismalli
Johdanto
Tutkimusten mukaan koululla, opettajalla ja tehokkaalla ympäristökasvatuksella on huomattava merkitys oppilaiden ympäristötietouden ja tietoisuuden kehittymisessä (esim. Strong 1998). Useissa tutkimuksissa
todetaan kuitenkin oppilaiden huono ympäristötiedon taso (ks. esim.
Palmberg 2001). Heidän osaamisensa rajoittuu yleensä siihen, että jokin asia
tunnistetaan ympäristöongelmaksi. Vain harvat pystyvät tarkastelemaan asiaa
kokonaisvaltaisesti ja ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Toisaalta monet
ovat huolestuneita ympäristön tilasta, mutta eivät aina ymmärrä oman
toimintansa vaikutuksia.
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Ympäristökasvatuksen toteuttamista voidaan tarkastella erilaisten
teoreettisten mallien avulla. Oulun yliopistossa on 1990-luvulta lähtien
kehitelty
tutkimustiedon
ja
käytännön
kokemusten
pohjalta
ympäristökasvatuksen kokonaismallia, ns. talomallia (kuvat 1, 2 ja 3). Oulun
kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikön ja Oulun normaalikoulun
ympäristökasvatuksen opetus perustuu nykyisin tähän malliin. Normaalikoulun opetussuunnitelman Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja
kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuus pohjautuu myös talomalliin.

KUVA 1. Ympäristökasvatuksen tavoitteet ja sisällöt (Jeronen & Kaikkonen 1997)
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KUVA 2. Ympäristökasvatuksen kokonaismallin sisällöt, tavoitteet, menetelmät ja
arviointi (Kaikkonen 2000, 128; vrt. Jeronen, Kaikkonen & Virkkula 1999).

KUVA 3. Ympäristökasvatuksen kokonaismalli (vrt. Jeronen & Kaikkonen 1997;
2002)
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Talomallin perusajatuksena on, että aistien ja emootioiden kehittyminen on
ratkaisevaa ympäristökasvatuksessa. Ympäristökasvatuksen keskeiset
päämäärät ovat edistää ympäristöherkkyyttä, oppia ympäristötietoisuutta ja
-tietoa sekä hankkia valmiuksia ja vastuuta ympäristöongelmien
ratkaisemiseksi. Nämä päämäärät ovat elinikäisiä ja hierarkkisia. Alemmilla
luokilla painottuu herkkyyskasvatus, mutta myöhemmin kiinnitetään
enemmän huomiota tietoisuuteen, tietoon, valmiuteen ja vastuuseen.
Ympäristöherkkyys
muodostaa
perustan
ympäristövastuulliselle
käyttäytymiselle. Ympäristötietoisuus puolestaan tarkoittaa ihmisen ja
ympäristön suhdetta koskevan käsitteellisen kokonaisnäkemyksen
muodostumista. Vastuullisuus näkyy ympäristöarvojen huomioonottamisena
omassa elämässä. Toimintakyky sisältää halun ja taidon toimia paremman
ympäristön hyväksi.
Sisältöjen osalta luonto, rakennettu ympäristö sekä esteettinen, sosiaalinen
ja eettinen ympäristö integroidaan eri oppiaineissa jatkumona
perusopetuksesta ylemmille tasoille. Ympäristökasvatuksessa opitaan tietoja
ja toimintaa erilaisissa ympäristöissä (luonto, rakennettu, esteettinen,
sosiaalinen ja eettinen ympäristö). Monipuoliset menetelmät takaavat
ympäristötietoisuuden vahvistumisen. Keskeisiksi menetelmiksi soveltuvat
hyvin herkkyys-, tiede- ja arvokasvatus.
Arvioinnissa ovat mukana oppijan itsensä lisäksi vertaiset, vanhemmat ja
opettajat. Kriittistä ajattelua ja vastuunottoa kehittävä arviointi kohdistuu
tavoitteiden toteutumiseen, menetelmien tarkoituksenmukaisuuteen ja
toimivuuteen sekä sisältöjen laaja-alaisuuteen.
Tulevaisuusorientaatio on erityisen tärkeä ympäristökasvatuksessa. Oppilaat
ovat tulevia yhteiskunnan jäseniä, ja heidän asenteensa, tietonsa ja
toimintansa vaikuttavat maailman tulevaisuuteen (ks. Jeronen ym. 2009).
Koska nykyisyyden identifioiminen eli tunnistaminen on jo vaikea tehtävä,
niin huomattavasti ongelmallisempaa on tuntemattoman tulevaisuuden
tarkastelu. Tulevaisuudentutkimuksen perusideana on, että tulevaisuus
esittäytyy useina mahdollisina vaihtoehtoina, joten niiden muokkaaminen
voitaisiin aloittaa jo nykyisyydessä. (Ks. Mannermaa, 1986, 13–14;
Mannermaa 1999) Jokaisella ihmisellä on siten mahdollisuus kehittää itseään
ja ympäristöään sekä hahmottaa tulevaisuutta omakohtaisen tietoisuuden
laajentumisen myötä. Uhkaavat tekijät ja toivotut valinnat ohjaavat
asenteitamme myös tulevaisuuteen suuntautuvassa yksilöllisessä ja
laajemmassa päätöksenteossa. (Kaikkonen 2000, 21.)

129

Oppimisjaksojen toteutus
Oulun normaalikoulun kahdelle yhdysluokalle, 3.–4.-luokalle sekä 5.6.luokalle, järjestettiin vuoden 2009 kevätlukukaudella ympäristöasioita
käsittelevät oppimisjaksot. 3.–4.-luokan oppilailla oli intensiivinen,
ympäristöön ja terveyteen liittyvä neljän viikon oppimisjakso ympäristö- ja
luonnontiedon tunneilla. Vastaavasti 5.–6.-luokan oppilailla oli samanpituinen
ympäristöön, terveyteen ja luonnonsuojeluun liittyvä jakso biologian ja
maantiedon oppiaineen yhteydessä. Oppimisjaksojen aikana painotettiin
erityisesti arvo-, tiede- ja herkkyyskasvatusta. Sisältöjä käsiteltiin
mahdollisimman laajasti erilaiset ympäristöt huomioon ottaen.
Työtapoina oppitunneilla käytettiin yhteistoiminnallista, tutkivaa oppimista.
Jakson alussa opettaja piti lyhyitä oppituokioita, joissa korostui
luonnontieteellinen ja ympäristökasvatuksellinen näkökulma sekä pyrkimys
objektiiviseen asioiden tarkasteluun ja ilmiöiden taustalla vaikuttavien
prosessien ymmärtämiseen. Ympäristön ja luonnon ilmiöiden lisäksi
käsiteltiin ihmisen toimien vaikutuksia sekä ympäristön ja terveyden
suhdetta. Yhteisten keskustelujen aikana aihealuetta lähestyttiin myös
subjektiivisesta näkökulmasta oppilaiden henkilökohtaisten kokemusten,
elämysten ja tunteiden kautta. Oppimisprosessissa pyrittiin asioiden
ymmärtämiseen sekä niiden käyttämiseen ja soveltamiseen eri yhteyksissä.
Tässä vaiheessa kartoitettiin myös oppilaiden ennakkokäsityksiä aihealueesta
ja ympäristövastuun heräämistä.
Työskentelyä varten oppilaat jaettiin 3–4 hengen heterogeenisiin ryhmiin.
Ryhmät saivat valita opetussuunnitelmassa olevista aihepiireistä oman
tutkimuskohteensa ja -ongelmansa. Jokaisella ryhmän jäsenellä oli lisäksi
yksilöllinen tehtävänsä, ja kaikki tehtävät liittyivät yhteiseen laajempaan
kokonaisuuteen muodostaen ryhmän yhteisen päämäärän. Lähdeaineistoina
käytettiin tietokirjoja, alan lehtiä ja Internet-tietoja.
Opettajalla oli tässä vaiheessa ohjaava, kannustava ja suunnitteleva rooli.
Opettajan asema osoittautui erityisen tärkeäksi kokonaisuuksien
hahmottamisessa ja siinä, miten oppilaat havaitsivat yhteyksiä. Ryhmän
keskinäisen tuen tarkoituksena oli tuottaa myönteisiä, emotionaalisia
kokemuksia, joilla oli kannustavaa vaikutusta opiskelumotivaatioon.
Keskusteluilla, neuvotteluilla, argumentoinnilla ja erilaisten näkökulmien
esiin tuomisella pyrittiin monipuolistamaan ajatteluprosesseja (Tynjälä 1999,
167). Tutkimusprojektin etenemistä arvioitiin, ongelmia tarkennettiin sekä
uusia tavoitteita asetettiin tarpeen mukaan prosessiarvioinnin mukaisesti.
Näin oppimisesta muotoutui asteittain syvenevä, dynaaminen prosessi, jonka
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kuluessa epäselvät kysymykset ja asiat vähitellen tarkentuivat ja täydentyivät.
Jakson loppuvaiheessa kunkin ryhmän jäsenet kokosivat yhdessä
tuotoksensa ja arvioivat toimintaansa. Kahdella viimeisellä tunnilla ryhmät
esittelivät tutkimustuloksensa ja antoivat palautetta toinen toisilleen.
Arviointi oli olennainen osa yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimisprosessia, ja
siinä
noudatettiin
talomallin
periaatteita.
Projektissa
korostui
kokonaisuutena rakentava vuorovaikutus sekä uusien näkökulmien ja
ideoiden merkitys tutkimuksellisena prosessina (Hakkarainen ym. 1999;
Kaikkonen 2000; 62–66). Yhteistoiminnallinen, tutkiva oppiminen asetti
selvästi haasteita oppilaiden sosiaalisille taidoille. Myös oppilaiden
persoonallisuuden piirteet ja oppimistyylit vaikuttivat osaltaan voimakkaastikin oppimisprosessiin ja -tuotoksiin.
Tutkimuksen lähtökohdat
Tutkimus perustuu olettamukseen, että oppiminen on kulttuurisidonnainen,
kontekstuaalinen ja sosiaalinen ilmiö, jossa oppijat nähdään aktiivisina
toimijoina sekä yksin että sosiaalisen ryhmän jäseninä. Oppiminen perustuu
tiedon konstruointiin ja se on vuorovaikutteista toimintaa. Siinä on keskeistä
tiedon käyttö ja transfer eli siirtäminen arkielämän tilanteisiin, jolloin opittua
osataan hyödyntää ja soveltaa oppimistilanteen jälkeen ja sen ulkopuolella.
(Tynjälä 1999, 24, 44; Cantell 2001, 26.)
Filosofisena lähtökohtana sovelletaan Spinozan ilon filosofiaa ja käsitystä
aktiivisesta ihmisestä. Kaikkien todellisuuden ulottuvuuksien perusta
Spinozan mallissa on substanssi eli alkuvoima. Se synnyttää itsensä ja
ylläpitää itseään ehtymättömästi. Näin elämä pyrkii aktiiviseen kehitykseen,
mikä ilmenee kokonaisvaltaisena elinvoimana. Jokainen ihminen on tällöin
luonnostaan aktiivinen ja elämänhaluinen, elleivät olosuhteet häntä lannista.
Myönteinen ja aktiivinen ihminen pyrkii tuottamaan iloa sekä itselleen ja
ympäristölleen. Sisäisten ja ulkoisten vaikutusten laatu ratkaisee sen, miten
ihminen pystyy toteuttamaan ja kehittämään itseään. Jos ulkoiset syyt
vaikuttavat epäsuotuisasti, yksilö saattaa masentua ja hänen aktiivisuutensa ja
elinvoimansa vähentyä. (Pietarinen 1993, 27–31; Kaikkonen 2000, 33–34.)
Spinozan mukaan tieto, joka vapauttaa ihmisen kielteisistä tunteista ja
passiivisuudesta, tekee hänet samalla aktiiviseksi ja onnelliseksi. Ihminen
ymmärtää itseään ja tunteitaan ja pyrkii toimimaan kaikin tavoin eettisesti,
jolloin myös oma minuus vahvistuu. Ihmisen paras osa olisi aktiivisen
asenteen jatkuva ylläpitäminen. Sen seurauksena päästään kokonaisvaltaiseen
iloa tuottavaan elämään. Kun ihminen pyrkii sopusointuun elämän eri aloilla,
hän ei ole avuton, vaan myönteisellä tavalla aktiivinen. Kokemukset ja
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elämykset edistävät tiedostamista. Omakohtainen ja samalla yhteisöllinen
aktiivisuus vahvistaa itsetuntoa ja auttaa vastaisuudessakin ajattelemaan ja
toimimaan kussakin ympäristössä vastuullisesti ja valveutuneesti. (Kaikkonen
2000, 34–35.)
Tutkimustehtävä
Tutkimuksen
tarkoituksena
on
tarkastella
ympäristökasvatuksen
kokonaismallin pohjalta toteutettujen oppimisjaksojen vaikutuksia 3.–4.luokan ja 5.–6.-luokan oppilaiden ympäristötietoisuuteen Oulun
normaalikoulussa. Tutkimuksessa selvitetään, millä tavoin eri-ikäisten
oppilaiden käsitykset ympäristöstä ja luonnonsuojelusta selkiytyivät ja
täsmentyivät oppimisjaksojen aikana.
Tutkimuskysymykset ovat:
-

Millaisia käsityksiä oppilailla on ympäristön tämänhetkisestä tilasta?
Millaisia käsityksiä heillä on omista mahdollisuuksistaan toimia
ympäristön hyväksi?
Millaisia odotuksia heillä on tulevaisuutta kohtaan?

Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Tutkimusaineisto koostuu oppimisjaksojen jälkeen kirjoitetuista kolmas- ja
neljäsluokkalaisten sekä viides- ja kuudesluokkalaisten oppilaiden
vapaamuotoisista kirjoitelmista. Kirjoitelmia oli yhteensä 39. Niistä 20 oli
kolmas- ja neljäsluokkalaisten (10 poikaa, 11 tyttöä) kirjoittamia. Viides- ja
kuudesluokkalaisten (9 poikaa, 10 tyttöä) kirjoitelmia oli yhteensä 19.
Oppilaille annettiin valmiina kirjoitelman otsikko ”Ajatuksia ympäristöstä”.
Otsikon tukena oli kolme apukysymystä: 1. Millaisena näet ja koet nykyisen
ympäristön tilan? 2. Miten voit itse toimia ympäristöasioiden hyväksi? 3.
Millaisia tulevaisuuden haaveita ja toiveita sinulla on maailman
parantamiseksi? Kirjoitelmiin oli varattu aikaa yksi tunti. Lisäksi oppilailla oli
mahdollisuus täydentää kirjoituksiaan piirroksilla.
Tutkimus on kvalitatiivinen, kuvaileva tapaustutkimus, joka perustuu
aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. Aineiston kategorisointi tehtiin
empiirisestä aineistosta nousseiden erityispiirteiden pohjalta (Miles &
Huberman 1994, 183). Kvalitatiivista analyysia täydennettiin kvantitatiivisella
tarkastelulla, minkä tarkoituksena oli selvittää eri käsityskategorioiden
yleisyyttä tutkimusaineistossa (Johnson & Christensen 2004).
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Tulokset
Ympäristön tilaa koskevat käsitykset
Yksilön tiedot ja arvostukset vaikuttavat siihen, millä tavalla ympäristön tilaa
havainnoidaan ja miten mahdolliset ekologiset muutokset ymmärretään.
Ympäristökasvatuksessa on siten tärkeää oppia ekologisia tietoja ja
herkkyyttä kohdata ympäristö (vrt. Hungerford & Volk 1990; Jeronen &
Kaikkonen 1994). Kun ympäristöasiat ymmärretään ja niille alkaa kehittyä
henkilökohtainen merkitys, syntyy samalla halu käyttäytyä vastuullisesti
(Käpylä 1991).
Oppilaiden vastausten perusteella enemmistö eri luokkatasoilla koki
ympäristön tämänhetkisen tilan huonona ja samalla pelottavana ja
uhkaavana. Ympäristöongelmien perimmäisenä syynä pidettiin yleensä
ihmisen itsekkyyttä, välinpitämättömyyttä ja väärää toimintaa. Vain
muutamat totesivat ympäristön tilan hyväksi ja toivat esiin pääasiassa
myönteisiä puolia. Huomattavaa on kuitenkin, että monet niistäkin
oppilaista, jotka pitivät ympäristön tilaa hyvänä, mainitsivat realistisesti ja
perustellusti joitakin kielteisiä asioita. Eräät oppilaat tarkastelivat asiaa
laajemmassa kontekstissa ja korostivat, että ympäristön tila voi vaihdella
suurestikin paikan mukaan. Ongelmien paikallisuus, alueellisuus ja maailmanlaajuisuus tiedostettiin näissä kirjoituksissa selkeästi ja syyseurauksellisesti
arvioiden.
Oppilaat tarkastelivat ympäristöä lähinnä luonnonympäristöjen kannalta ja
ihmisen toiminnan kautta. Monissa kirjoituksissa heijastui vastuullinen asennoituminen luontoon, ja niissä korostettiin luonnon ja sen ei-inhimillisten
olentojen huomioon ottamista ihmisen rinnalla (vrt. Vilkka 1993). Monet
myös huomasivat, että ihmisen toiminnan seurauksena ilma, vedet, metsät,
kasvit, eläimet ja muut luonnon elementit ovat alkaneet kärsiä.
Yleisimpinä ympäristöongelmina oppilaat nimesivät roskaamisen, jätteiden
suuren määrän ja saasteet. Oppilaiden kirjoitelmista kävi myös selvästi ilmi,
että moni heistä ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutukset elolliseen
luontoon, mutta ratkaisujen löytäminen ongelmiin on vaikeaa. Syyseuraussuhteiden merkitys korostui tehtaiden ja liikenteen päästöjen,
vaarallisten aineiden ja jätteiden sekä öljykatastrofien kokemisena erityisen
ongelmallisina ilman, vesien, maaperän ja koko luonnon kannalta. Etenkin
teollisuus ja liikenne ovat joidenkin mielestä yksinomaan saastuttavia ja
haitallisia.
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Jotkut
oppilaat
käsittelivät
kirjoituksissaan
yksityiskohtaisemmin
ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia. Yksi 3.–4.-luokan oppilas kiinnitti
huomiota otsonikatoon ja otsonikerroksen ohenemiseen, toinen puolestaan
mainitsi maaperän köyhtymisen ja kulumisen.
Oppilaat olivat ilmeisen huolissaan luonnon kauneuden, eheyden ja
monimuotoisuuden heikkenemisestä. Etenkin tytöt pohtivat eliölajien
häviämisen ja elinympäristöjen muuttumisen seurauksia. Uhanalaisina
eläiminä he mainitsivat saimaannorpan, jääkarhun ja harvinaiset apinalajit.
Uhattuina ekosysteemeinä he pitivät jäätikköjä sekä trooppisia sademetsiä.
Vesivarat ja puhtaan veden puute joissakin maissa tuli esiin. Myös huonon
hygienian seurauksia pohdittiin.
Aineisto sisälsi lisäksi selviä eettisiä teemoja. Monien oppilaiden teksteissä
on havaittavissa elämän eettistä kunnioittamista ja biosentristä asennoitumista luontoon (vrt. Vilkka 1993). Muutamat oppilaat oivalsivat, että elämä
sinänsä on korkein arvo ja kaikki elolliset ovat itseisarvoisia. Joidenkin
tyttöjen kirjoitelmissa korostui erityisen läheinen suhde eläimiin sekä huoli
niiden hyvinvoinnista ja oikeuksista.
Muutamat oppilaat toivat esiin ihmisten kulutustottumukset, jotka kuvaavat
ja määräävät heidän elämäntapaansa. Yksi kiinnitti huomiota energian
kulutukseen, jolla on hänen mukaansa kielteistä vaikutusta ympäristöön.
Toisen mielestä turhat tavarat ja esineet pilaavat ympäristöä. Taloudellisesti
kestävän kehityksen kannalta onkin oleellista, mitä tavaroita ja palveluita ja
millä tavoin niitä tuotetaan ja markkinoidaan.
Ympäristön tilan tarkastelussa eräs 3.–4.-luokan oppilas koki kaupungin ja
maaseudun vastakohtaisesti. Hänen mielestään urbaani ympäristö on
saasteinen ja epämiellyttävä, kun taas maaseutu on puhdas ja edustaa
alkuperäistä luontoa.
Jotkut oppilaat tarkastelivat ympäristöä lähinnä antroposentrisestä näkökulmasta (vrt. Vilkka 1993). Luonnolla on välinearvoa, sillä sen hyvinvointi
on välttämätön ehto ihmisen olemassaololle ja hyvinvoinnille. Saasteiden
vaikutukset ihmisen terveyteen, luonnon säilyttäminen virkistys- ja opetuskäyttöön sekä luonnonvarojen ehtymisen merkitys ja ilmastonmuutoksen
vaikutus koko ihmiskunnan elämään tuli esiin.
Omat toimintamahdollisuudet
Ympäristöajattelussa keskeisenä periaatteena on, että jokainen oppii
ottamaan vastuuta oman ympäristönsä tilasta. Oppilaat pohtivat kirjoitelmissaan oman toimintansa vaikutusta kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin
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lähes kaikki ymmärsivät, mikä merkitys ihmisen toiminnalla on ympäristölle.
He myös tiedostivat vaikutusmahdollisuutensa ja painottivat tässä
yhteydessä pienten, jokapäiväisten tekojen tärkeyttä. Roskaamisen välttäminen ja roskien kerääminen mainittiin lähes kaikissa kirjoituksissa. Isommat oppilaat korostivat lisäksi kierrätyksen ja lajittelun välttämättömyyttä
kokonaistoiminnassa.
Toisaalta jotkut ilmaisivat riittämättömyytensä ympäristöasioiden
vastuunottamisessa. Myös Asunta (2003) on tutkimuksessaan todennut
oppilaiden epäilevän omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa ympäristön tilaan.
Monet ympäristöongelmat ja -uhkat tuntuvat niin valtavilta, että oppilaat
eivät usko itsellään olevan keinoja vähentää tai ratkaista niitä. Esimerkiksi
saastuttamista pidettiin itsestä kaukana tapahtuvana ongelmana. Teollisuuden ja liikenteen kuormitus oli muutamien mielestä jonkun toisen
aiheuttamaa, ja aiheuttajan tulisi itse kantaa vastuuta siitä. Joissakin teksteissä
on havaittavissa selvästi syyllistävää, moralisoivaa ja kliseistä asennoitumista.
Omaa toimintaa tarkastellessaan oppilaat painottivat ennen kaikkea
roskaamisen välttämisen tehostamista sekä lajittelun ja kierrätyksen
ehdotonta noudattamista. Monet kuitenkin pelkästään luettelivat ympäristöä
suojelevia toimenpiteitä pohtimatta asiaa sen syvällisemmin. Eräät oppilaat
tiedostivat selkeästi hyvät mahdollisuutensa vaikuttaa kestävään toimintaan
kiinnittämällä huomiota kulkuneuvojen valintaan. Kävely, pyöräily ja
joukkoliikenne
sekä
rullaluistelu
ja
potkulautailukin
todettiin
ympäristöystävällisiksi liikkumistavoiksi yksityisautoilun ja lentämisen sijasta.
Osa oppilaista kiinnitti huomiota kulutustottumuksiin ja eri tuotteiden
ympäristövaikutuksiin. Kulutusvalinnoillaan ja -tyylillään he uskoivat voivansa
vaikuttaa ympäristön tilaan esimerkiksi ostamalla ympäristöystävällisiä
elintarvikkeita ja tuotteita sekä välttämällä turhia pakkauksia ja muovikasseja.
Yksi oppilas oivalsi, että ruoan poisheittäminen ilman oikeaoppista
kompostointia rasittaa ympäristöä huomattavasti.
Oppilaat pohtivat myös energiantuotannon ja -kulutuksen vaikutuksia. Jotkut
ymmärsivät energiantuotantotavan ja -kulutuksen syyseurauksellisuuden
ympäristössä. Säästämällä vettä ja sammuttamalla valot ja käyttämättömät
koneet sekä suosimalla vihreää sähköä voidaan heidän mielestään vaikuttaa
ympäristön hyvinvointiin oleellisesti.
Muutamat 5.–6.-luokkalaiset tytöt uskoivat voivansa toimia luontoa
suojelevasti. Esimerkiksi uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelu edistää
luonnon monimuotoisuutta. Jotkut 3.–4.-luokkalaiset puolestaan kokivat
voivansa vaikuttaa eläinsuojelun alueella esimerkiksi huolehtimalla ja
ruokkimalla lintuja ja muita eläimiä. Yksi kuudesluokkalainen tyttö piti
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tärkeänä vaikuttamista luonnonsuojelujärjestöjen kautta ja yhteydenpitoa
luonnonsuojeluaktivisteihin.
Tytöt korostivat useimmiten oman toiminnan merkitystä ympäristön
esteettisyyden vaalimisessa. Aito, koskematon luonto sekä kukkien
kasvattaminen pihoilla ja kaikenlainen muu ympäristöstä huolehtiminen lisää
luonnon kauneutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.
Joissakin oppilaiden kirjoitelmissa ilmeni, kuinka toiminta ympäristöasioissa
on samalla kansalaisvaikuttamista. Erään 3.–4.-luokkalaisen pojan mielestä
hän voisi vaikuttaa päättäjiin esimerkiksi laki- ja sanktioehdotusten kautta.
Myös jotkut 5.–6.-luokkalaiset tytöt arvelivat voivansa vaikuttaa lakeihin ja
määräyksiin. Oppilaat uskoivat valistuksen ja kampanjoinnin voimaan. Yksi
ehdotti kannanottojen ja puolustuspuheiden esittämistä. Toiset taas
korostivat mallina olemisen tärkeyttä. Myös innovaatioiden keskeisyys tuli
esiin. Yksi 3.–4.-luokkalainen poika arveli voivansa yrittää auttaa keksijöitä
ideoimalla heille uusia teknologisia ratkaisuja erilaisiin ongelmiin.
Tulevaisuuden odotukset
Tulevaisuuteen suuntautuminen, optimismi ja toiveikkuus ovat ihmisen
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin peruspilareita ja elämää ylläpitäviä
voimavaroja. Oppilaat tarkastelevat maailmaa ja sen tulevaisuutta yleensä
omaksumiensa tietojen ja kokemusten varassa. Arvojen, tietoisuuden ja
tietojen muutoksen mukaisesti ilmenevät myös odotukset, toiveet ja
unelmat. Erilaisten visioiden ja vaihtoehtojen luominen ja tarkastelu
kehittävät oppilaiden tulevaisuusajattelun taitoja, totuttavat kriittiseen
ajattelutapaan ja tuovat tulevaisuuden oppilaan lähelle ja tutuksi. Oman
aktiivisuuden korostaminen tulevaisuuskasvatuksessa onkin tärkeää, sillä
tulevaisuus muotoutuu henkilökohtaisten valintojen ja päätösten kautta.
(Mannermaa 1999; Nordström 2004.)
Lähes kaikkien oppilaiden tulevaisuuden unelmana oli eräänlainen
”lintukoto”– puhdas, hyvinvoiva, roskaton ja saasteeton maailma, jossa
ihminen ja luonto ovat sopusoinnussa keskenään ja kaikilla on hyvä olla.
Oppilaat toivoivat, että uhkaavat ympäristöongelmat on ratkaistu ja
luonnonsuojeluun on panostettu. Erityisesti viides- ja kuudesluokkalaisten
kirjoituksissa painottui selvästi luonnonsuojelullinen näkökulma. He
toivoivat muun muassa ympäristö- ja luonnonsuojelulainsäädännön
tehostamista, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien rauhoittamista,
uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen suojelua, monimuotoisuuden
turvaamista, luonnonsuojelualueiden lisäämistä ja luonnonvarojen kestävää
käyttöä. He uskoivat, että tehokkaiden toimenpiteiden seurauksena
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ilmastonmuutoksen uhka poistuu tai vähentyy ja luonnon monimuotoisuus
turvataan. Oppilaiden mielestä ihmisten onnellisten elämysten ja
kokemusten edellytyksenä on puhdas ja kaunis luonto. Etenkin piirroksissa
korostui luonnon esteettinen puoli ja virkistyskäyttö.
Muutamat viides- ja kuudesluokkalaiset tytöt pitivät maailmanrauhaa ja
turvallisuutta ensisijaisena tulevaisuuden toiveenaan. Joidenkin omaan
tulevaisuuteen liittyvät arvot vaikuttivat hyvin perinteisiltä. Perhe,
turvallisuus, hyvä opiskelupaikka ja ura olivat kauaskantoisia, suuria toiveita.
Oppilaat uskoivat myös tieteen mahdollisuuksiin ratkaista ympäristöongelmia. Erityisesti poikien kirjoitelmissa ja piirroksissa näkyi teknisten
innovaatioiden pelastava merkitys. He toivoivat muun muassa ympäristöystävällisiä energialähteitä, kuten aurinko- ja vetyenergiaa, sekä luontoa
säästäviä kulkuvälineitä ja laitteita. Erään 3.–4.-luokan pojan mielestä uudet,
utopistiset keksinnöt, kuten itsestään liikkuvat moottoritiet, voisivat
ratkaista nykyiset liikenneongelmat. Terveydellisenä uhkana ihmiskunnalle
sekä haasteena tieteelle ja tutkimukselle mainittiin vaaralliset virukset ja
bakteerit.
Jotkut oppilaat oivalsivat, että ympäristöongelmilla voi olla luontoon ja myös
yhteiskuntaan arvaamattomia vaikutuksia, mikäli mitään ei tehdä. Luonto
toimii moninaisena ja laaja-alaisena kokonaisuutena, johon ihmisen toiminta
vaikuttaa merkittävästi. Useat oppilaat uskoivat, että ihmisillä on vastuu ja
valta päättää maailman tulevaisuudesta. He myös toivoivat ihmisten
ymmärryksen kasvua toimia paremman maailman puolesta. Myös kaiken
elämän kunnioittamista ja pitämistä arvokkaana korostettiin ja vastuuta
eläimistä pidettiin tärkeänä jatkossakin. Jotkut 5.–6.-luokan tytöt
tarkastelivat maailman tulevaisuutta ehdollisena. Heidän mukaansa maailma
pelastuu tuholta vain, jos ihmiset muuttavat asenteitaan ja toimintatapojaan,
tuntevat vastuuta ja ponnistelevat ympäristön puolesta. Osa luokan tytöistä
korosti maailmanrauhaa ehtona ihmiskunnan ja luonnon säilymiselle.
Oppilaiden kohtaamat tulevaisuuden ympäristöongelmat eivät ole
välttämättä samoja kuin tämänhetkiset tutkimuksissa ja mediassa mainitut
ongelmat. Ympäristöuhkat ja -katastrofit voivat tuoda esiin täysin uusia,
yllättäviä
aihepiirejä.
Lisäksi
näkemykset
nykyisistä
ongelmista
todennäköisesti muuttuvat tietämyksen karttuessa sekä asenne- ja
arvomaailman muuttuessa. Kulttuuriset ja yhteiskunnalliset muutokset
heijastuvat omalta osaltaan ympäristön tilaan, jolloin myös ekosysteemien
toiminta voi muuttua arvaamattomasti. Toisaalta osa ongelmista voi ilmetä
vasta pitkällä aikavälillä eikä niihin ehkä kiinnitetä huomiota ennen kuin
haitat ovat ilmeisen selviä ja haitallisia.
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Päätelmiä ja pohdintaa
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin monipuolisesti. Alkuasetelmassa
otettiin huomioon eri luokka-asteiden opetussuunnitelmalliset tavoitteet ja
sisällöt, joita peilattiin tutkittavien opetusperiodien suunnittelussa ja
toteutuksissa tuloksineen. Aineiston analysoinnissa ja tulkinnassa
tukeuduttiin tutkimuskirjallisuuteen ja asiantuntijatietoon. Eri koulutustehtävissä toimivien tutkimusryhmäläisten keskusteluissa, päätelmissä ja
pohdinnoissa päädyttiin hyvin pitkälle samansuuntaisiin johtopäätöksiin.
Tutkimuksen tulosten mukaan oppilaiden ympäristöherkkyys kehittyi
oppimisjaksojen aikana. Aineistosta voidaan päätellä, että opiskelu ja
tutkiminen vaikuttivat oppilaiden tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Oppilaat
tarkastelivat
ympäristöasioita
kuitenkin
hyvin
eritasoisesti.
Kokonaisuudessaan tietoisuus ympäristönongelmista oli melko laaja, mutta
osalla oppilaita oli hiukan pinnallisia, yksipuolisia ja kliseisiä asenteita ja
käsityksiä ympäristön tilasta ja siihen vaikuttamisesta. Monissa kirjoitelmissa
ilmeni kuitenkin myös syvällisempää arvojen, toimintojen ja
vaikutusmahdollisuuksien pohdintaa sekä syy-seuraussuhteiden oivaltamista.
Oppilaat tunnistivat melko hyvin ympäristöongelmia ja pitivät nykyistä
ympäristön tilaa useimmiten hälyttävänä. He myös ilmaisivat huolensa
maailman tulevaisuudesta. Enemmistö toi vastauksissaan esiin lähinnä
ekologisia, esteettisiä ja eettisiä näkökantoja. Muutokset luonnossa
seurauksineen koettiin haitallisina. Ympäristön tilaa tarkasteltiin ihmisen
toiminnan aiheuttamana alkuperäisen luonnon kärsimisenä ja häviämisenä tai
jopa luonnon systeemien heikkenemisenä. Oppilaiden mielestä nimenomaan
ihminen aiheuttaa luonnontilaisen ympäristön muuttumista, tuhoutumista,
saastumista, roskaantumista, rehevöitymistä ja muuta kuormittumista.
Etenkin piirroksissa oppilaat pitivät itseään vastuullisena osana luontoa.
Puhdas ja hyvä ympäristö todettiin välttämättömäksi ihmisen
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Luontoympäristön rinnalla
sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset seikat jäivät oppilaiden kirjoitelmissa
selvästi vähemmälle tietoudenkin puuttuessa.
Enemmistö oppilaista uskoi oman toiminnan merkityksellisyyteen. Heidän
kirjoituksistaan heijastui yksittäisten toimijoiden vastuuta korostava asenne
ja usko muutokseen pienten, arkisten valintojen kautta. Vain harvat kokivat
omat vaikutusmahdollisuutensa hyvin vähäisiksi. Opetuksessa tulisikin
painottaa ongelmakeskeisyyden lisäksi vaikutus- ja ratkaisumahdollisuuksia.
Näin onnistuneiden kokemusten seurauksena omakohtainen ja yhteisöllinen
elinvoima lisääntyy ja vahvistaa Spinozan ajatusten mukaisesti oppilaiden
itsekunnioitusta, luottamusta, toivoa ja mielenrauhaa. Siten koulussa olisi
aiheellista edistää lasten ja nuorten kykyä hallita omaa elämäänsä ja ennen
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kaikkea tunnetta siitä, että vaikka tietoisuus maailmanlaajuisista ongelmista
kasvaakin, tulevaisuus voi olla mielekäs, onnellinen ja siihen voidaan vaikuttaa. Tämä tehtävä on erityisen suuri haaste kasvattajille eri alojen päätöksentekijöille tulevina vuosina. Ympäristöongelmien monimutkaisuus aiheuttaa puolestaan haasteita eri tieteenaloille ja tutkimukselle (Käpylä 1994).
Opettajan rooli opiskelun ohjaajana ja oppimisympäristöjen suunnittelijana
oli huomattava. Oppilaiden vastuullisuus vapaassa ilmapiirissä ja
toiminnallisessa oppimisprosessissa edisti kykyä etsiä ja luoda
tietokokonaisuuksia sekä arvioida uutta tietoa. Työtavoilla olikin keskeinen
merkitys tällaisessa interaktiivisessa oppimisilmapiirissä. Ongelmakeskeinen
elämyksiin, kokemuksiin ja havaintoihin perustuva oppiminen sekä erilaiset
toiminnalliset oppimismuodot tukivat oppilaiden tietoja, taitoja ja haluja
toimia vastuullisesti ympäristöasioissa. Oppimisessa tulisikin entistä
enemmän
vahvistaa
jokaisen
itsetuntoa
ja
tehdä
ratkaisuja
ympäristöongelmien vähentämiseksi sekä toimia valistuneesti ja
avarakatseisesti niiden ennalta ehkäisevässä hoidossa. (Kaikkonen 2000,
117.) Pohdittavana on lisäksi, miten kokonaismallin pohjalta toteutettu
opetus ja oppiminen edistää kestävää, elinikäistä toimintaa.
Kasvatuksen ja koulutuksen tehtävänä on huolehtia, että kaikenikäisillä
kansalaisilla on sellaisia tietoja, taitoja, valmiuksia ja näkemyksiä, jotta
kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden rakentaminen ja kestävään
elämäntapaan sitoutuminen onnistuu. Kestävän kehityksen kasvatukselle ja
koulutukselle on määritelty tavoitteet ja keskeiset sisällöt opetussuunnitelmien perusteissa. (Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja
koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014,
2006.) Yhteiskunnan tulevaisuus rakentuu kestävälle pohjalle, jos sosiaalista,
kulttuurista ja taloudellista hyvinvointia opitaan ylläpitämään luonnon
monimuotoisuutta ja luonnonvaroja vähentämättä sekä luonnon kestokykyä
ylittämättä.
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Yvistä energiaa yrittäjyyskasvatukseen!
Jaana Seikkula-Leino & Anne Tiikkala
Tässä artikkelissa esitellään tutkimus- ja kehittämishanke ”Yvistä energiaa
yrittäjyyskasvatuksen”. Hankkeen tavoitteena on 1) luoda yrittäjyyskasvatuksen
kehittämisen dynamiikkamalli, jossa yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien suunnittelu,
toteutus ja arviointi vahvistuvat, 2) selvittää, millainen virtuaalinen oppimisympäristö tukee yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien suunnittelun, toteutuksen ja
arvioinnin kehittymistä, sosiaalista yhteistyötä sekä aluekehityksen vahvistumista,
3) luoda virtuaalinen oppimisympäristö yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille, joka
vahvistaa yrittäjämäistä aluekehitystä. Projekti on käynnistynyt syksyllä 2009.
Tutkimuskyselyt kohdennetaan kolmessa vaiheessa vuosina 2009–2012
yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille. Yvi-ympäristö otetaan valtakunnallisesti vaiheittain käyttöön. Hanketta rahoittavat ESR, opetusministeriö, Turun seudun kehittämiskeskus sekä Pellervo-seura. Projektia koordinoi Turun yliopisto, normaalikoulu. Muita partnereita ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin
yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Työ- ja elinkeinoministeriö (Työn, yrittämisen
ja työelämän politiikkaohjelma), Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turun seudun
kehittämiskeskus, Loimaan seutukunta sekä markkinointitoimisto Alkuvoima.
Asiasanat: yrittäjyyskasvatus, virtuaalinen oppimisympäristö
Taustaa
Yrittäjyyden kehittäminen on siirtynyt yrityksen käynnistämisestä ja
liiketaloutta laajempiin lähtökohtiin, jolloin yrittäjyyskasvatuksen merkitys
erityisesti korostuu. Euroopan unionissa eräs keskeisimmistä tavoitteista on
kansalaisten yrittäjämäisten valmiuksien kehittäminen (ks. Commission of
European Communities 2003; 2006). Myös Euroopan unioniin nähden
kilpailevat maat ovat nostaneet yrittäjyyskasvatuksen keskeiseksi
kehittämisalueeksi. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kiinassa kehitetään
vastaavankaltaista yrittäjyyskasvatukseen liittyvää koulutusjärjestelmää (ks.
Smelstor 2007; Wang Xingsun 2007). Suomessa nykyinen ja sitä edeltävä
hallitus noudattavat samoja linjoja. Esimerkiksi opetusministeriö on
julkistanut vuosina 2004 ja 2009 yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen liittyvät
strategiat. Eri koulutusasteiden opetussuunnitelmat sisältävät myös
yrittäjyyden tai yrittäjyyskasvatuksen. Opetusalan edustajat ovat siten
velvoitettuja toteuttamaan yrittäjyyskasvatusta. Nämä valtakunnalliset
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toimenpiteet osoittavat sen, että yrittäjyyskasvatuksella on sijansa
yhteiskuntamme kehityksessä ja on ilmeistä, että myös tulevaisuudessa sitä
aktiivisesti vahvistetaan ja siihen edelleen velvoitetaan.
Yrittäjyyttä voidaan käsitteellistää eri tavoin sen mukaan, kuka yrittäjyyden
määrittelee. Esimerkiksi käyttäytymistieteilijät ja liiketaloustieteilijät
lähestyvät yrittäjyyttä eri näkökulmista. Shane & Venkataraman (2000)
tuovat esille, että yrittäjyyteen liitetään mahdollisuuksien havainnointi, jolloin
siihen ovat sidoksissa keksiminen, arviointi, mahdollisuuksien havaitseminen.
Gartnerin (1990) mukaan yrittäjyysnäkemykset ovat sidoksissa lähinnä
kahteen ajatukseen. Jotkut uskovat, että yrittäjyys liittyy riskiä ottaviin
yksilöihin, jotka aloittavat innovatiivisia ja nopeasti kasvavia yrityksiä.
Toisaalta jotkut korostavat, että yrittäjyys liittyy yritysten käynnistämiseen.
Yrittäjyyskasvatus liittyy sekä yrittäjyyteen että kasvatukseen. Mutta kuten
yrittäjyyden määrittely on selkiintymätöntä, samoin yrittäjyyskasvatuksen
käsite ja teoria eivät ole vielä avautuneet (ks. Fiet 2001; Mc Mullan & Vesper
2000). Yrittäjyyskasvatus on kuitenkin perimmiltään kansalaiskasvatusta,
jolloin vaikutetaan taitoihin, uskomuksiin ja yrittäjämäiseen käytökseen
(Seikkula-Leino
2007).
Yritteliäisyyden
kehittyminen
liittyy
henkilökohtaiseen elämään sekä ammatillisten ja taloudellisten tavoitteiden
saavuttamiseen. Yrittävät ihmiset toimivat eri puolilla yhteiskuntaa – sekä
liiketaloudellisella että voittoa tuottamattomilla sektoreilla. (Hartshorn &
Hannon 2005.)
Yrittäjyyskasvatusta on tutkittu eri koulutusasteilla. Tutkimuksissa on
osoitettu, että yrittäjyyskasvatuksella on mahdollisuus lisätä yritteliäisyyttä ja
yrittäjyyttä (ks. Matlay 2008; McMullan & Vesper 2000; Menzies & Paradi
2003; Petridou & Glaveli 2008). Toisaalta yrittäjyyskasvatusta toteuttavat
tahot, esimerkiksi opetusalan ja työ- ja elinkeinoelämän edustajat eivät tiedä
riittävästi yrittäjyyskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä, työtavoista ja sen
arviointikeinoista. Yrittäjyyskasvatuskoulutuksilla ei ole ollut vaikutusta
siihen, miten esimerkiksi opettaja hyödyntää yrittäjyyskasvatuksen omaisia
työtapoja opetuksessaan. Yrittäjyyskasvatuksen toteutus ei ole riittävästi
verkottunutta esimerkiksi työ- ja elinkeinoelämään. Yrittäjyyskasvatuksen
valtakunnallisiin päämääriin ei ole vielä päästy. (Seikkula-Leino 2007;
Seikkula-Leino tulossa.) Siksi on aiheellista vahvistaa yrittäjyyskasvatuksen
tutkimusta sekä konkreettisten toimintatapojen ja ympäristöjen kehittämistä
(ks. myös Baldassarri 2007).
Yrittäjyyskasvatuksen ja siten yrittäjyyden vahvistamisen haasteet liittyvät
hyvin vahvasti myös aluekehitykseen. Yrittäjyyskasvatuksessa tätä näkökulmaa
ei ole vielä riittävästi huomioitu. Esimerkiksi Seikkula-Leinon (2006; 2007)
tutkimukset tuovat esille, että yrittäjyyskasvatuksessa alueellinen yhteistyö
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on suunnittelematonta ja jäsentymätöntä, mikä jarruttaa siten myös
aluetason kehittymistä. Erityisesti tämä näkyy myös niissä kunnissa, joissa on
muita kuntia heikommat tulevaisuuden ennusteet opetuksen ja oppimisen
kehittymiseen. Sotarauta (2008) mainitseekin, että aluekehityksen seuraavat
haasteet liittyvät erityisesti sosiaalisten verkostojen ja niiden yhteistyön
kehittämiseen – sen sijaan, että vahvistettaisiin esimerkiksi erilaisia alueellisia
instituutioita. Tämänkaltaisten prosessien kehittäminen edellyttää kuitenkin
sitä, että aluetason toimijat myös oppivat tavoitteellisia ja yhteisöllisiä
toimintatapoja (Sotarauta 2008) – eli siis kehittävät omia kompetenssejaan
(Sotarauta, Kosonen & Viljamaa 2007, 116).
Yrittäjyyskasvatuksen suunnittelu, toteutus- ja arviointiprosessista tulisi
myös saada uutta tietoa, jotta päästäisiin mielekkäämpiin lopputuloksiin.
Seuraava kuvio 1 havainnollistaa suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
välisen yhteyden, jonka pohjalle tämä kehittämis- ja tutkimushanke rakentuu
ja joka tutkimuksen avulla täydentyy.
Suunnittelu:

Arviointi:

visio,

kehittämisen
näkökulma

strategia,

Yrittäjyyskasvatuksen
Toteuttaminen:

struktuuri

visio,
kehittäminen
motivaatio,
ymmärrys,
reflektointi

KUVIO 1.

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen dynamiikka

Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelu liittyy eri suunnittelutasoihin.
Esimerkiksi suunnittelussa voidaan keskittyä siihen, mikä on suunnittelun
perusta ja lähtökohta. Toisaalta suunnittelu on ikään kuin kartoitusta.
Suunnittelu voi kiteytyä käytäntöön, toisin sanoen, miten esimerkiksi
yrittäjyyskasvatus pedagogisesti toteutetaan, mitä materiaalia käytetään ja
niin edelleen (ks. Walker 1971). Suunnitteluun liittyvät olennaisesti
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seuraavat tekijät: visiot, strategia ja struktuuri. Visioiden ollessa selkeät,
toisin sanoen asenteet, tiedot ja taidot ovat kaikkien tietoisuudessa, on
mahdollista päästä tavoitteisiin. Strategian avulla mahdollistuu visioihin
pääseminen. Strategia käsittää esimerkiksi pedagogiikan, oppiaineet,
organisaatiokulttuurin ja oppimisympäristön. Struktuuri on tekijä, joka tukee
strategian eli opetetun suunnitelman toteutumista. (Ks. Burton, Blatchford &
Middlewood 2001, 19–20.)
Pedagogisessa toteutuksessa näkyvät visio, motivaatio, ymmärrys ja
reflektointi. Konkreettinen toteutus edellyttää visioiden syntyä ja
motivaatiota aiheeseen. Toisaalta esimerkiksi motivaatio yrittäjyyskasvatuksen toteutukseen ei ole vielä riittävää. Tulee myös ymmärtää, mistä
on kyse ja miten sitä voisi pedagogisesti toteuttaa. Reflektointi sisältää
tarkastelua, arviointia, itsekritiikkiä ja kokemuksista oppimista (ks. myös
Shulman & Shulman 2004).
Arvioinnilla on erilaisia tehtäviä. Se voi olla toteavaa, motivoivaa, ohjaavaa,
kehittävää sekä kontrolloivaa (Koli & Silander 2002). Yrittäjyyskasvatuksen
arviointi mielletään vaikeaksi, sillä usein arviointinäkökulma liittyy ainoastaan
yrittäjyyden vahvistamiseen. Yrittäjyyskasvatuksen arviointia voidaan
lähestyä kuitenkin esimerkiksi alueen, oppilaitosten, työ- ja elinkeinoelämän
ja oppilaan näkökulmista (ks. myös Seikkula-Leino 2006; 2007). Erityisesti
arvioinnin kehittävä näkökulma vahvistaa edelleen tulevaisuuden
suunnittelua ja toteutusta.
Yrittäjyyskasvatuksen toteutuksen dynamiikan tulisi perustua suunnittelun,
toteutuksen ja arvioinnin vuorovaikutteisuuteen. Tulisi myös selvittää, miten
dynamiikkamallia voidaan profiloida yrittäjyyskasvatuksen alueella. Lisäksi on
mielekästä kehittää yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöjä tästä
lähtökohdasta. Koska yrittäjyyskasvatus perustuu eri toimijoiden, kuten
opetusalan, työ- ja elinkeinoelämän ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön, tulisi
dynamiikan kehittämisessä huomioida myös tämä perusta. Vain siten
yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen toteutuu jäsentyneesti ja sille asetetut
tavoitteet saavutetaan.
Toisaalta haasteet kohdistuvatkin erilaisten oppimisympäristöjen luomiseen.
Oppimisympäristöt muodostavat oppijalle fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen
kokemuksen, jossa hän kehittyy. Ympäristön luominen ei itsessään tuota
oppimiskokemusta, vaan siihen liittyvät ympäristön pedagoginen suunnittelu,
tavoitteiden asettaminen ja sen tarkoituksenmukainen organisointi. (ks.
myös Manninen ym. 2007.) Lisäksi informaatioteknologialla on mahdollista
vahvistaa oppimisympäristöjen autenttisuutta ja niillä pystytään ratkaisemaan
sen kaltaisia ongelmia, joita ei perinteisissä oppimisympäristöissä pystytä
käsittelemään
(Lehtinen
1997,
Hudson
2008).
Virtuaalisen
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oppimisympäristön luominen edellyttää kuitenkin sekä pedagogiikan että
tekniikan kriteereiden huomioimista (Piiksi 2007). Informaatioteknologialla
luodut ympäristöt mielletään myös nykyään henkilökohtaisiksi
toimintaympäristöiksi. Aikaisemmin tämänkaltaiset ympäristöt koettiin
ohjaavina ja institutionaalisina toimintoina. (Laanpere 2008.) Tämä tuo myös
oman näkökulman virtuaalisen oppimisympäristön laadintaan.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen
edellyttää valtakunnallisia toimenpiteitä ja kehittämisverkostoille luotua
tukea. Yrittäjyyskasvatusta tulisi vahvistaa myös aluekehittämisen
näkökulmasta. Miten esimerkiksi tietyillä alueilla tai kunnissa pystytään
luomaan toimintakulttuuri, jossa oppilaitokset sekä työ- ja elinkeinoelämä
tekevät yhteistyötä paikallisen elinkeinoelämän vahvistamiseksi? Miten työja elinkeinoelämä saisivat kokemuksen, että yrittäjyyskasvatus on tärkeää ja
se on heitä hyödyntävää? Yrittäjyyskasvatuksesta on tuotettu viime vuosien
aikana materiaalia, mutta tarjonta ja toimenpiteet eivät ole olleet riittäviä.
Virtuaalisia oppimisympäristöjä ei ole tämän alueen kehittämisessä
hyödynnetty. Tämä edellyttää käytännössä myös sitä, että uusi tieto luodaan
tutkimuksen avulla, jolloin on mahdollista luoda laadukas oppimisympäristö
yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.
Hankkeen tavoitteet, toteuttamissuunnitelma ja aikataulu
Hankkeen tavoitteena on 1) luoda yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen
dynamiikkamalli, jossa yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien suunnittelu, toteutus
ja arviointi vahvistuvat, 2) selvittää, millainen virtuaalinen oppimisympäristö
tukee yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien suunnittelun, toteutuksen ja
arvioinnin kehittymistä, sosiaalista yhteistyötä sekä aluekehityksen
vahvistumista, 3) luoda yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille virtuaalinen
oppimisympäristö, joka vahvistaa yrittäjämäistä aluekehitystä.
Projekti on käynnistynyt syksyllä 2009 nimellä ”Yvistä energiaa
yrittäjyyskasvatkseen!”. Hanketta rahoittavat ESR, opetusministeriö, Turun
seudun kehittämiskeskus sekä Pellervo-seura. Vaikka päämääränä on
tuottaa konkreettinen apuväline yrittäjyyskasvatuksen keittämiseen,
perustuu projekti vahvasti tutkimukseen. Tutkimuskyselyt kohdennetaan
kolmessa vaiheessa vuosina 2009–2012 yrittäjyyskasvatuksen kehittäjille.
Yvi-ympäristö otetaan valtakunnallisesti vaiheittain käyttöön.
Toteuttajat
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Turun yliopisto, Turun normaalikoulu vastaa YVI-hankkeen
johtamisesta,
sisällöllisestä
tuottamisesta,
oppimisympäristön
markkinoinnista ja sen levittämisestä. Normaalikoulu on ihanteellinen
kehittämispaikka yrittäjyyskasvatuksen virtuaaliympäristölle. Koulussa
suorittavat
opetusharjoitteluaan
sekä
luokanettä
aineenopettajaharjoittelijat osana opettajan pedagogisia opintojaan. Turun
normaalikoulu on mukana myös aktiivisesti kehittämässä yrittäjyyskasvatusta
sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla.
Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LTY) on teknillinen,
teknistaloudellinen ja kauppatieteellinen tiedekunta. Viimeksi mainittu on
vuosina 2005 ja 2007 tehtyjen vertailututkimusten mukaan Suomen
tuloksellisin kauppakorkeakoulu 9. LTY toimii kiinteässä yhteistyössä
elinkeinoelämän kanssa vastaten yritysmaailman ja koulutettavien tarpeisiin.
Mainittakoon, että yliopiston Tutkimus- ja kehittämiskeskus on toiminut
yrittäjyyskasvatuksen parissa jo vuodesta 2003. LTY, kauppatieteellisen
tiedekunnan johtamisen ja organisaatioiden yksikkö sekä koulutus- ja
kehittämiskeskus ovat kumppaneina projektissa ja heidän osaamisensa
hankkeessa liittyy sekä yrittäjyyteen että yrittäjyyskasvatukseen, jotka
näkyvät oppimisympäristön sisällöllisinä elementteinä. YVI-hankkeessa
tehdään yhteistyötä myös koulutus- ja kehittämiskeskuksen Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo-hankkeen kanssa (http://www.lut.fi/koke/mittaristo).
Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan
vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Korkeakoulu tarjoaa työelämää ja yrittäjyyttä kehittävää koulutusta, tutkimus- ja kehitystyötä (T&K)
sekä
organisaatioiden
kokonaisvaltaista
kehittämistä. Turun
ammattikorkeakoulu vastaa tässä projektissa yrittäjyyskasvattajien oppimisja työskentely-ympäristön teknisestä tuottamisesta, pilottiympäristön
testaamisesta, implementoinnista sekä graafisesta tuottamisesta yhteistyössä
Turun yliopiston, normaalikoulun sekä muiden kumppaneiden kanssa.
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tehtävänä on edistää
maaseudun
elinkeinoja
ja
elinolosuhteita.
Toiminnot
tehtävän
toteuttamiseksi ovat tutkimus, opetus, kehittäminen ja koulutus sekä
yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja yhteistyö. Ruralia-instituutti tuo
hankkeessa osaamista yrittäjyyden sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen
alueilta.

9

Yliopistojen tutkintokoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ja tulokset vuosina 2000–2004 (P.
Neittaanmäki, R. Neittaanmäki, T. Tiihonen. 2005. JY. Koulutuksen tutkimuslaitos.). Raportti on
luettavissa sähköisesti http://ktl.jyu.fi/img/portal/5539/Verkkojulkaisu_G026.pdf Tutkimus päivitetty vuonna
2007.
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Työ- ja elinkeinoministeriön ”Työn, yrittämisen ja työelämän
politiikkaohjelma” vastaa yrittäjyyden ja siten myös yrittäjyyskasvatuksen
valtakunnallisesta kehittämisestä. Ministeriön politiikkaohjelma antaa
hankkeelle mahdollisuuden hyödyntää viestintäyksikkönsä palveluja, jolloin
on mahdollista markkinoida hanketta sekä kehitettyä oppimisympäristöä
valtakunnallisella tasolla varsin kattavasti.
Opetusministeriö vastaa valtakunnallisella tasolla yrittäjyyskasvatuksen
kehittämisestä eri koulutusasteilla. Ministeriö rahoittaa hanketta, koska
projekti
liittyy
keskeisesti
niihin
tavoitteisiin,
jotka
ovat
Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivoissa (2009). Opetusministeriö tukee myös
oppimisympäristön levittämistä.
Markkinointitoimisto Alkuvoima on erikoistunut esimerkiksi
brändimainontaan, uusien konseptien, verkkopalvelujen ja digitaalisen
median kehittämiseen mainonnan näkökulmasta. Alkuvoima on tehnyt
laajoja valtakunnallisia kampanjoita esimerkiksi Finnveralle, työ- ja
elinkeinoelämän liitoille ja pankeille. Alkuvoima vastaa hankkeessa
oppimisympäristön markkinointisuunnitelman kehittämisestä ja tukee sen
käyttöönottamista hankkeessa. Laadukkaan virtuaalisen oppimisympäristön
kehittämisen lisäksi on olennaista, että ympäristö saadaan ”myytyä”
käyttäjille.
Loimaan seutukunnan ”Yrittäjyyskasvatuksen Loistotiimi” on
yrittäjyyskasvatuksen kehittämisestä innostunut yhteisö, joka koostuu sekä
opetusalan että työ- ja elinkeinoelämän edustajista. Loistotiimi on sitoutunut
oppimisympäristön pilottitestaamiseen sekä tutkimukseen osallistumiseen.
Lisäksi tiimi on halukas tuomaan ideoita ympäristön kehittämiseen.
Varsinais-Suomen Yrittäjät on yksi Suomen Yrittäjien 21 aluejärjestöstä.
Yrittäjäjärjestö on tärkeä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja heidän kantansa
otetaan huomioon elinkeinoelämän päätöksiä tehtäessä. Virtuaalista
oppimisympäristöä testataan Varsinais-Suomen Yrittäjien järjestämissä
tilaisuuksissa, sekä järjestön edustajat osallistuvat oppimisympäristön
sisällölliseen kehittämiseen.
Turun Seudun Kehittämiskeskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat
aluekehittäminen ja sen osana erityisesti seudun elinkeinojen vahvistaminen,
seutukunnan
markkinointi
yritystoiminnan
sijaintipaikkana
sekä
seutuyhteistyön kehittäminen. Turun Seudun Kehittämiskeskus tukee
oppimisympäristön pilottivaiheessa sen kehittämistä ja levittämistä VarsinaisSuomessa. Oppimisympäristöä viedään testattavaksi myös sellaisiin
tilaisuuksiin, joita kehittämiskeskus on organisoinut yrittäjyyden
edistämiseksi.
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Oppimisympäristön hyödyt ja vaikutukset
Koska tutkimus- ja kehittämishankkeessa kehitetään ns. ei-akateeminen ja
hyvin käytäntöä hyödyntävä tuote, levitetään tuloksia niille tahoille, jotka
konkreettisesti kehittävät yrittäjyyskasvatusta. Tutkimustyön pohjalta
kirjoitetaan sen eri vaiheissa kuitenkin myös tieteellisiä artikkeleita ja
pidetään esityksiä akateemisissa tutkijatapaamisissa. Lisäksi virtuaalisen
oppimisympäristön levittämiseen on laadittuna markkinointisuunnitelma ja
laaditun ympäristön päivittämissuunnitelma. Näin varmistetaan, että
oppimisympäristö menee valtakunnalliseen levitykseen ja sen käyttö on
aktiivista myös varsinaisen kehittämisvaiheen jälkeen.
Hankkeessa
luodaan
valtakunnalliseen
levitykseen
virtuaalinen
oppimisympäristö, joka hyödyntää erityisesti alueiden sekä kuntien työ- ja
elinkeinoelämän kehittymistä. Kehitetty ympäristö otetaan käyttöön myös
opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä työ- ja elinkeinoelämän
edustajien kehittämistilaisuuksissa. Huomattavaa on, että tässä hankkeessa ei
tuoteta pelkästään uutta tietoa tutkimuksen avulla – eli kerrota sitä, mitä ja
miten asioista tulisi kehittää – vaan projekti tuottaa konkreettisen
apuvälineen kehitykseen. Koska vastaavaa ympäristöä ei ole luotu, on
arvioitavissa, että tämä innovatiivinen tuote herättää laajaa mielenkiintoa.
Vaikka tuote itsessään on motivoiva, panostetaan hankkeessa siihen, että
ympäristöä myös markkinoidaan ja levitetään. Näin varmistetaan, että
ympäristöä hyödynnetään hankkeen jälkeenkin. Lisäksi hankkeen
tutkimustuloksia voidaan käyttää hyödyksi myös laajemmin esimerkiksi
yrittäjyyskasvatuksen sekä opettajankoulutuksen kehittämisessä. Hanke
vaikuttaa siihen, että kuntien ja alueiden työ- ja elinkeinoelämä kehittyy.
Siten Suomi vahvistaa hyvinvointiaan ja asemiaan globaalissa kilpailussa.
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Aktiivista yritteliäisyyttä käsityön opiskelussa
Jaana Lepistö, Marja Tervaselkä-Jalonen ja Raimo Haapalahti

Perusopetuksen taito- ja taideaineet perustuvat tapahtumatodellisuuteen. Näissä
aineissa opetetaan/opitaan toiminnan ja tekemisen kautta myös sellaisia tietoja ja
taitoja, joita jokainen kansalainen tarvitsee arkielämässään. Joten ne tukevat
osaltaan oppilaan kokonaiskasvua yhteiskuntakelpoiseksi ja aktiiviseksi
kansalaiseksi. Käsityön opiskelun tavoitteena on kehittää oppilaan käsityötaitoa.
Käsityötaitoon liittyy tiedonhallinnan avartumista ja kehittymistä, mikä ilmenee
henkilökohtaisena tiedon ja taidon käyttämisenä luovasti ja vastuullisesti
käsityötuotteiden suunnittelussa, valmistamisessa ja arvioimisessa. Käsityötaitojen
oppiminen on myös yleistettävissä koskemaan muita elämän tilanteita ja
konteksteja. Käsityöllisen toiminnan olennaisia elementtejä ovat mahdollisuuksien
havaitseminen, innovatiivisuus, uuden toiminnan aikaansaaminen ja riskin
kantaminen. Kyseiset toiminnot liitetään myös yrittäjyyden ja yritteliäisyyden
käsitteisiin. Voidaan siis olettaa, että käsityön opiskelussa on mahdollista kehittää
oppilaan aktiivista yritteliäisyyttä. Tässä artikkelissa esitellään ensin lyhyesti
tutkimuksemme teoreettisia lähtökohtia sisältäen seuraavat näkökulmat: käsityön
kasvatuksellisuus oppiaineen perustana, käsityötaito käsityön opiskelun
tavoitteena sekä käsityökasvatuksellinen lähestymistapa yritteliäisyyteen ja
aktiivisuuteen. Lopuksi esitellään tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus sekä
tutkimuksen 1. vaiheen toteutumista.
Asiasanat: käsityö, käsityötaito, käsityökasvatus, yritteliäisyys
Käsityön opiskelun tavoitteena on käsityötaidon kehittyminen
Käsityö perustuu materiaaliseen erityisyyteen ja juuri se on käsityön
vastakohta esimerkiksi modernin taiteen tavoittelemalle puhtaasti
visuaaliselle vaikutukselle (Adamson 2007, 39). Käsityössä työstetään
konkreettista materiaalia käsityötekniikoin. Käsityön tekniikkana on käsin
tekeminen, ja kädet ovat kokemuksellisen tiedonhankinnan ja maailman
(materian) muotoamisen välineenä. Ihmisen käsien välitön yhteys
työstämäänsä materiaaliin on olennaisinta, mutta työstämisen apuvälineinä
voidaan käyttää myös välineitä, koneita ja laitteita. Ihmisen käden
persoonallinen jälki näkyy tuotoksessa, jos ihmiskäsi ohjaa välittömästi
materiaalia ja/tai sitä työstävää laitetta ja tällöin työstöjälki on kokonaan
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riippuvainen tekijän taidoista. (Mm. Kojonkoski-Rännäli 1995; Risatti 2007;
Seitamaa-Hakkarainen 2006; Sennett 2008.)
Käsityö on sellaista toimintaa, johon voidaan liittää uuden keksiminen eli
innovointi, jäljentäminen, tuottaminen, tekniikoiden ja tekniikan
käyttäminen, tuotesuunnittelu ja teknologian hyödyntäminen. (Mm.
Kojonkoski-Rännäli 1995.) Käsityö voidaan ymmärtää prosessina, jota ajatus
ohjaa ja johon sisältyy idea tuotoksesta sekä ajatus ja tieto sen
toteuttamisesta. Edellä kuvatun lisäksi käsityöprosessi sisältää ihmisen,
teknologian ja ympäristön vuorovaikutusta sekä teorian ja käytännön
yhdistämistä. Käsityöllinen toiminta on parhaimmillaan kokonaisvaltaista ja
se kehittää samalla kertaa tekijän eri taitoja, kuten esimerkiksi ajattelun
taitoja, arviointitaitoja ja motorisia taitoja. (Lepistö 2006; Risatti 2007;
Sennett 2008.)
Käsityön erityinen kasvatuksellisuus perusopetuksen oppiaineena perustuu
oppilaan kokonaisen käsityön tekemisen mahdollistamiseen ja käsityön eri
sisältöjen, teknisen työn ja tekstiilityön, monipuoliseen tuntemiseen.
Kokonaisessa käsityössä tekijä eli oppilas itse toteuttaa omia ideoitaan
työssään ratkaisten sekä työn visuaaliseen ja tekniseen suunnitteluun että
suunnitelmien toteuttamiseen liittyviä ongelmia ja arvioi kriittisesti omaa
toimintaansa koko prosessin ajan. Käsityö on ihmisen intentionaalista ja
inhimillistä tuottamistoimintaa, jonka lopputuloksena syntyy erilaisia taitoja
ja ulkoisia konkreettisia tuloksia eli käsityötuotteita. Käsityötaito on
monipuolinen taitokimppu, johon kuuluu kognitiivisia taitoja, kuten ajatteluja ongelmanratkaisutaitoja, kehollisia taitoja, kuten käden ja silmän
koordinaatiokykyä, avaruudellista hahmotuskykyä, näppäryyttä, tarkkuutta ja
nopeutta ja kulttuurisia taitoja eli yhteistyökykyä ja kulttuurista
sensitiivisyyttä. Näin ymmärtäen käsityötaito ei ole vain fyysinen taito, vaan
se kehittää ihmistä monipuolisesti. (Kojonkoski-Rännäli 1996, 66–67; 2002,
234.)
Käsityökasvatuksellinen
osallisuuteen

lähestymistapa

yritteliäisyyteen

ja

Kun yrittäjyyskasvatusta toteutetaan käsityökasvatuksellisesti, voidaan puhua
yritteliäisyyteen kasvattamisesta (Lepistö 2007; Lepistö & Rönkkö 2009).
Yritteliäisyys edellyttää kykyä ja uskallusta tarkastella asioita eri
näkökulmista ja totuttuja käytäntöjä kyseenalaisten. Yritteliäisyys vaatii
taitoa toisin näkemiseen, ja luova toisin näkemisen taidon harjoittaminen on
yritteliäisyyttä, joka luo pohjaa myös yrittäjyydelle. (Posti 2007.)
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Käsityöllisen toiminnan olennaisia elementtejä ovat mahdollisuuksien
havaitseminen, innovatiivisuus, uuden toiminnan aikaansaaminen ja riskin
kantaminen. Kyseiset toiminnot liitetään myös yrittäjyyden ja yritteliäisyyden
käsitteisiin (Gibb 2005). Yrittäjyys voidaan jakaa seuraavasti: 1) yksilön
yrittäjämäinen eli omaehtoinen toimintatapa, 2) ulkoinen yrittäjyys eli
pienyrityksen omistaminen ja johtaminen, 3) organisaatioyrittäjyys eli
organisaation kollektiivinen toimintapa ja 4) sisäinen yrittäjyys, joka liittyy
yksilön ja organisaation yrittäjämäiseen toimintatavan dynamiikkaan. Kaikissa
edellä mainituista on perustana inhimillinen toiminta ja ne ovat
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa sekä muovaavat toinen toisiaan. (Kyrö
& Ripatti 2006, 18.) Käsityökasvatuksen näkökulmasta yrittäjyyskasvatuksen
ytimessä on yrittäjämäisen yksilöllisen ja kollektiivisen toiminnan dynamiikka
ja näiden vuorovaikutteisuus.
Yrittäjyyskasvatuksen määrittelyssä on tärkeää ymmärtää, missä kulttuurissa
ja millaisista lähtökohdista asiaa lähestytään, joten tässä artikkelissa
yrittäjyyskasvatuksen käsite liittyy käsityökasvatukselliseen tulkintaan
yritteliäisyyteen kasvattamisesta. Yrittäjyyskasvatus on perimmältään
kansalaiskasvatusta, jonka tavoitteena on kasvattaa yritteliäitä kansalaisia.
Yritteliäisyyteen kehittymisessä omaksutaan yrittäjämäisiä valmiuksia kuten
omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Perusasteen yrittäjyyskasvatus
liittyy lähinnä yritteliäisyyden, sisäisen yrittäjyyden ja omaehtoisen
yrittäjyyden kehittämiseen. (Seikkula-Leino 2007, 26–30.) Aktiivisella
kansalaisuudella tarkoitetaan vaikuttamista ja toimimista yhteiseksi hyväksi
sekä vastuun ottamista yhteisistä asioista ja osallistumisesta niiden
hoitamiseen (Laitinen & Nurmi, 2007, 80). Yrittäjyyskasvatuksen yhteyksiä
muihin elämän osa-alueisiin voidaan hahmotella esimerkiksi sosiaalisen
yritteliäisyyden käsitteen kautta. Sosiaalinen yritteliäisyys tarkoittaa yksilön
oma-aloitteista toimintaa, jossa tavalla tai toisella otetaan yhteisö huomioon.
(Ikonen 2004, 92–93.) Seuraavaksi esitellään lyhyesti muutamia
tutkimuksemme keskeisiä osaamisen ja yritteliäisyyden ominaisuuksia, joita
voidaan kehittää käsityön opiskelussa.
Käsityön tekeminen on pääasiassa tavoitesuuntautunutta, jolloin tekijän
omat ajatukset konkretisoituvat suunnittelussa ja myöhemmin valmiissa
tuotteessa. Käsityön tekijä sitoutuu työstettävään materiaaliin ja
tekemiseensä, ainakin tuotteensa valmistumisprosessin ajaksi. Itsensä peliin
laittaminen voidaan ymmärtää sitoutumisena yhteisesti laadittuihin ja/ tai
omiin tavoitteisiin sekä tekijän haluna laittaa käytössään olevat voimavarat
peliin tavoitteiden saavuttamiseksi. Oppimisen kannalta on tärkeää oppia
itse asettamaan tavoitteita, joiden tulee olla riittävän korkealla, mutta
mahdollisia. (Luukkainen & Wuorinen 2002, 76–77.) Käsityön opetukseen
sisältyy oppilaan oman suunnittelun dokumentointi. Tämä voidaan toteuttaa
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omin piirroksin, hyödyntämällä tietokoneen ohjelmia, valmistamalla
tuotteesta pienoismalli, tekstinä, valokuvina ja erilaisina materiaalisina
kokeiluina. Tämä dokumentointi on opettajan ja oppilaan välisen
ohjauskeskustelun apuväline. Tämän avulla oppilas voi avata ajatuksiaan
suunnittelemastaan käsityötuotteesta ja opettajan on helpompi ohjata
oppilaan pyrkimystä tavoitteiden saavuttamisessa.
Päätöksentekokykyä, rohkeutta ja oma-aloitteisuutta voidaan käsityön
opetuksessa kehittää seuraavasti. Käsityöprosessin aikana joudutaan
tekemään useita rohkeitakin päätöksiä, ja tämä edellyttää sekä kehittää
edelleen tekijän riskinotto- ja riskinsietokykyjä. Suunnitellessaan
käsityötuotetta oppilas harjoittelee kokeilujen avulla materiaalien
työstämistä ja erilaisia työtapoja sekä suunnittelee tuotteen valmistuksen
etenemisjärjestystä. Hän punnitsee erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja harkiten
niitä itsenäisesti tai yhdessä opettajan kanssa. Jossain vaiheessa hänen täytyy
tehdä päätös ja aloittaa tuotteen valmistaminen suunnitelmansa mukaisesti.
Hän ottaa riskin. Mutta prosessin aikana voi vielä tulla erilaisia tilanteita,
joita oppilas ei ole osannut tai voinut ennakoida. Mitä enemmän tekijällä on
taitoa ja asian hallintaa, sen helpompaa on suhtautua tasapainoisesti ja
harkiten vastaan tuleviin ongelmakohtiin ja niiden ratkaisemiseen. Käsityön
opiskelun alkutaipaleella opettajan ohjaus on merkittävää erityisesti
päätöksentekotilanteissa, mutta oppilaan käsityötaidon harjaannuttua ja
kehityttyä oppilasta ohjataan ottamaan enemmän aktiivista vastuuta omasta
käsityötoiminnastaan. (Lepistö 2007, 32.)
Käsityön opiskelussa oppilasta ohjataan ottamaan itsenäisesti ja vastuullisesti
selvää tarvitsemistaan asioista ja tiedoista esimerkiksi opettajan
valmistamasta oppimateriaalista, oppikirjoista, nettisivuilta tai alan
kirjallisuudesta.
Itseohjautuvuuden
ja
yrittäjyyskasvatuksellisten
toimintatapojen oppimisessa harjoitellaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja,
rohkaistaan itsenäisiin ratkaisuihin, etsitään vaihtoehtoisia toimintatapoja,
innostetaan tarttumaan haasteisiin ja opetellaan kohtaamaan pettymyksiä.
Käsityön tekemisen aikana tulee myös tilanteita, joissa tekijä erehtyy, tekee
virheitä, on epävarma oikeasta ratkaisusta ja niin edelleen. Jos oppilaan
tarjoama ratkaisu ei välttämättä ole toimiva tai perusteltu, opettaja ohjaa
oppilaan ja mahdollisesti oppilastoverit pohtimaan, hyväksyvässä ilmapiirissä,
tulokseen johtanutta päättelyprosessia. (Lepistö 2007, 34.) Näin kehitetään
oppilaan myönteistä kriittisyyttä.
Lisäksi käsityön opiskelussa voidaan harjoitella ja kehittää toisin näkemisen
taitoa sekä luovuutta ja innovatiivisuutta, joihin liitetään myös sitkeys ja
motivaatio sekä halu ratkaista jotakin tai suoriutua jostakin. Prosessointi ja
ääneen ajattelu, jossa oppija kuvailee toisille oppilaille omien ratkaisujensa
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syntytapoja ja ajatuskulkuja, luo yrittämisen ilmapiiriä. Näissä tilanteissa
opitaan myös arvostamaan näkyvästi toisten työtä, kuuntelemaan toisia ja
lisäksi harjoitellaan aktiivista osallistumista sekä vuorovaikutustaitoja. (Ks.
Lepistö & Rönkkö 2009.)
Oppilaan aktiivisuuden ja yritteliäisyyden kehittämistutkimus
käsityön opetuksessa
Tutkimuksemme ”Aktiivista yritteliäisyyttä käsityön opetuksessa”
lähtökohtana on pyrkiä empiirisesti testaamaan sellaisia käsityön opetukseen
liittyviä oppimistehtäviä ja opetuksen toteutustapoja, joilla olisi mahdollisuus
kehittää oppilaiden sitoutuneisuutta käsityötuotteen tekemiseen, myönteistä
kriittisyyttä oman työn suunnitteluun, päätöksentekokykyä, rohkeutta ja
oma-aloitteisuutta käsityötoiminnassa. Tutkimuksen tavoitteena on saada
tietoa, onko käsityön opetuksessa käytetyillä oppimistehtävillä ja opetuksen
toteutustavoilla yhteyttä oppilaiden yritteliäisyyden ja aktiivisuuden
kehittymiseen.
Tutkimus toteutetaan toimintatutkimuksena lukuvuonna 2009–2010
Rauman
normaalikoulussa.
Tutkimuksen
tekemiseen
osallistuvat
käsityökasvatuksen yliopistotutkijan lisäksi opetusta toteuttavat ja myös
tutkijoina toimivat käsityön opettajat sekä opettajankoulutuslaitoksen
Rauman yksikön 2. ja 3. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoita.
Tutkimusaineistosta
osa
kerätään
luokanopettajaopiskelijoiden
perusharjoitteluiden aikana ja osa käsityön opettajien omien opetusjaksojen
aikana. Aineistoa kerätään videoimalla oppitunteja, nauhoittamalla opettajien
ja opetusharjoittelijoiden palautekeskusteluita sekä tutkijoiden välisiä
suunnittelu- ja arviointikeskusteluja. Lisäksi tutkimusaineistona käytetään
opetusharjoittelijoiden yksittäisestä opetuskerrasta täyttämiä havainnointilomakkeita sekä oppilaiden kirjallisesti dokumentoituja suunnitelmia ja
itsearviointeja ja oppimispäiväkirjoja. Tutkimusaineiston analysointi
toteutetaan sisällönanalyysina.
Tutkimuksessa toteutettavien käsityön oppimistehtävien ja opiskelun
tavoitteina ovat seuraavat käsityölliseen toimintaan ja yritteliäisyyteen
liitettävät elementit: mahdollisuuksien havaitseminen, innovatiivisuus, uuden
toiminnan aikaansaaminen ja riskin kantaminen. Tämän tutkimuksen 1.
vaiheen oppimistehtävissä pyritään antamaan oppilaille mahdollisimman
paljon vapauksia oman käsityötuotteen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Seuraavassa luvussa esitellään tutkimuksemme 1. vaiheen toteutumista sekä
teknisen- että tekstiilityön sisältöjen opintojaksoilla.
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Tutkimuksen 1. vaiheen toteutus tekstiilityön sisältöjen opintojaksoilla
Tutkimus lähti varsinaisesti liikkeelle ensimmäisestä ryhmäohjauksesta, jossa
olivat läsnä sekä käsityön harjoittelijat, ohjaavat käsityön lehtorit,
tekstiilityön didaktikko että käsityökasvatuksen yliopistotutkija. Ohjauksessa
käytiin läpi tutkimuksen aikataulu, tavoitteet sekä harjoittelun ja
tutkimuksen olennainen sisältö. Tutkimus sisällytettiin harjoittelun
tavoitteisiin ja toteutukseen. Tutkimuksen 1. vaihe toteutettiin 26.10.–
20.12.2009 välisenä aikana luokanopettajakoulutuksen toisen perusharjoittelun yhteydessä. Harjoittelu oli jaettu kahteen osaan, 1. ja 2.
vuoroon, joista kumpikin vuoro kesti 4 viikkoa.
Tekstiilityön sisältöjen opetuksessa tutkimukseen osallistui kolme
harjoittelijaparia. Kaksi paria harjoitteli 1. vuorossa ja yksi pari 2. vuorossa.
Harjoittelu toteutettiin kolmannen luokan molemmissa vuoroissa ja
kuudennen luokan ensimmäisessä vuorossa. Tekstiilityön opettajan ohjaama
kuudennen luokan ryhmä osallistui myös tutkimukseen. Lisäksi opettaja
jatkoi 2. vuorossa kuudennen luokan opintojaksoa, jonka harjoittelijat olivat
aloittaneet.
Tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa oppilaiden käsityön suunnittelu,
toteutus- ja arviointitoiminnasta käsityön opintojaksojen aikana. Tehtäväannolla oli näin ollen suuri merkitys. Tehtäväannon tuli olla väljä, ei liian
paljon ohjaavia, konkreettisia toteutusehdotuksia, vaan oppilaalle tuli antaa
mahdollisuus valita oma toteuttamistapa tehtäväannon rajojen puitteissa.
Opintojaksojen toteuttaminen kolmannella luokalla
Ensimmäisen vuoron kolmannen luokan opintojakson teemana oli ”Käsissäni
muovaan villaa”. Oppimistehtävää oli rajattu seuraavasti: huovutus tuli
toteuttaa joko taso- tai kolmiulotteisena ja työssä tuli käyttää myös pistoja.
Oppilaita ryhmässä oli kaikkiaan kaksitoista, joista poikia viisi ja tyttöjä
seitsemän. Opintojakson pituus oli 3 x 2 oppituntia. Ensimmäisellä
opetuskerralla oppilaat tutustuivat villaan sekä PowerPoint-esityksen että
käytännön kokeilujen kautta. Oppilaat kokeilivat huovuttamista sekä taso-,
pallo- että neulahuovutuksena. Ensimmäisen kerran lopussa oppilaille luettiin
tarina, jonka tarkoituksena oli virittää ajatukset johonkin lämpimään ja
pehmoiseen. Oppilaat saivat tarinan innoittamina suunnitella itselleen
tuotteen, joka tuo heille mieleen lämmön tai se lämmittää heitä.
Suunnitelmia tehtiin piirtämällä väriliiduilla paperille. Toisen opetuskerran
alussa tarina luettiin uudestaan. Kuunnellessaan tarinaa oppilaat saivat
kääriytyä peiton sisälle, ja pöydille oli sytytetty kynttilöitä tunnelman
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lisäämiseksi. Suunnitelmia tarkennettiin kuuntelun jälkeen tai niihin tehtiin
joitain lisäyksiä. Täsmentyneiden suunnitelmien jälkeen kukin lähti
huovuttamaan omaa työtään. Viimeisellä opetuskerralla töitä viimeisteltiin ja
koristeltiin sekä neulahuovutuksella että pistoilla. Muutamalla oppilaalla työn
viimeistelyä jäi vielä seuraavaankin kertaan. Oppilaiden suunnitelmat sekä
työt dokumentoitiin kameralla. Jokaisen opetuskerran jälkeen, satunnaisesti
joku oppilas täytti tunnista oppimispäiväkirjan, jossa oli seuraavia asioita: 1.
Mitä teit tänään tekstiilityössä? 2. Opin tänään uutta, 3. Olin aktiivinen
tunnilla ja 4. Olin tunnilla omatoiminen ja itsenäinen. Kysymyksen ja
ohjaavien väittämien avulla haluttiin selvittää oppilaan aktiivisuutta ja
omatoimisuutta tuntien aikana. Oppilas täytti jokaiseen kohtaan
hymynaamasymbolin, jotka kuvasivat asian positiivisuutta, neutraaliutta tai
negatiivisuutta.
2. vuorossa samassa kolmannen luokan ryhmässä alkoi virkkauksen jakso,
jonka teemana oli ”Joulun valo”. Opintojakson pituus oli 3 x 2 oppituntia.
Ensimmäisellä kerralla motivointikeinona käytettiin PowerPoint-esitystä
jouluisista asioista kuten erilaisista joulun valoista täydentäen sitä
joulumusiikilla. Tunnelman luomisella tavoiteltiin oikean joulun tuntua.
Ensimmäisellä kerralla käytiin läpi myös virkkauksen perusasioita; mitä
virkkaus on, virkkausmerkit sekä tutustuttiin erilaisilla langoilla, kuten
kasettinauhalla tai lahjapakettinauhalla toteutettuihin töihin. Ideana oli, että
oppilaat näkisivät useita erilaisia virkattuja tuotteita. Oppilaat saivat myös
hieman tuntumaa virkkaamiseen kokeilemalla perussilmukoiden tekemistä
eripaksuisilla langoilla. Oman työn suunnitelman ohjeistuksena oli toteuttaa
”Joulun valon” innoittamana virkattu tuotos, joka sai liittyä edelliseen
huovutustyöhön. Tuotteessa tuli käyttää sekä ketju- että kiinteitä silmukoita.
Oppilaiden tuli suunnitellessaan ottaa huomioon myös se, että työ tuli saada
valmiiksi tämän kuuden tunnin opintojakson aikana. Toisen opetuskerran
aluksi täydennettiin suunnitelmia. Oppilasryhmä jaettiin kahteen, jolloin
harjoittelijat pystyivät ohjaamaan paremmin ja yksilöllisesti oppilaiden
työskentelyn aloittamista. Oppilaiden suunnitellut työt olivat hyvin erilaisia
teknisen vaatimustason osalta. Osa töistä oli tasomaisia koristeita
huovutustyölle, kun taas toisilla oli jopa kolmiulotteisia joulukoristeita.
Toisella opetuskerralla esiintynyt ”oppilaiden toiminnan kaoottisuus”,
johtuen töiden erilaisesta toteuttamisesta, täsmentyi kuitenkin kolmannella
opetuskerralla oppilaiden oman työn tavoitteiseen ja rauhalliseen
etenemiseen.
Oppilaiden
toimintaa
ohjattiin
jakamalla
heidät
toteuttamistapojen mukaisiin pienryhmiin, jossa he käyttivät vertaistukea
hyödykseen. Oppilaat siis ottivat vastuun omasta työskentelystään.
Oppilailta (N=11) kyseltiin viimeisellä kerralla arviointia omasta
työskentelystään sekä virkatusta tuotteesta. Yksi oppilas oli poissa kyseiseltä
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kerralta. Kysymyksiä oli kaikkiaan neljä. Oppilaat vastasivat kysymyksiin
hymynaamoin, jotka kuvasivat positiivista, neutraalia ja negatiivista
suhtautumista virkkaamiseen ja opintojaksoon.
Opintojaksojen toteuttaminen kuudennella luokalla
Ensimmäisessä vuorossa kuudennen luokan teemana oli ”Neulonnan
riemua”. Oppilaita harjoittelijoiden pitämässä ryhmässä (R1) oli kaksitoista
tyttöä. Luokan lehtorin pitämässä ryhmässä (R2) oli yksitoista tyttöä.
Opintojakson tavoitteena oli erityisesti kannustaa oppilaita oman
suunnitteluprosessin toteuttamiseen. Oppimistehtävän ainoana kriteerinä oli
neuloa kolmiulotteinen tuote. Oppilaat tutustuivat opettajan johdolla
esimerkiksi erilaisiin käsityö- ja neulontablogeihin, joita löytyy nettisivuilta.
Motivointikeinona käytettiin myös erilaisia kuvia neulotuista töistä. Oppilaat
saivat kokeilla opetuskerralle tuotuja neulottuja asusteita. Ensimmäisellä
opetuskerralla oppilaat laskivat pareittain erilaisia neuletiheyksiä
eripaksuisilla langoilla neulotuista pipoista ja lapasista. Kotitehtäväksi he
saivat tutustua Internetin kautta erilaisiin neulottuihin tuotteisiin, varsinkin
suljettuna neuleena tehtyihin asusteisiin. Tarkoituksena oli motivoida
löytämään omatoimisesti tietoa jakson aiheesta. Toisella opetuskerralla
käytiin läpi annettu kotitehtävä. Ryhmän 1 oppilaista yksikään ei ollut
käyttänyt nettiä tutustuessaan neulottuihin tuotteisiin. He kertoivat
ainoastaan suullisesti mitä tiesivät neulotuista tuotteista. Ryhmän 2 oppilaat
sitä vastoin olivat löytäneet moniakin sivustoja, myös ulkomaalaisia
neulontasivustoja. Oppilaiden rohkaistuminen oman työn suunnitteluun
liittyvässä visuaalisessa dokumentoinnissa näkyi kuitenkin toisella
opetuskerralla. Oppilaat suunnittelivat rohkeasti väripapereista leikellen
omintakeisia kuvallisia suunnitelmia. Suunnittelulle annettiin jakson tunneista
selvästi aiempaa enemmän aikaa. Osa oppilaista oli aluksi hieman hämillään
väljästä tehtävänannosta. He olivat kuulleet aiempien opintojaksojen
tehtävänannoista ja olivat selvästi jo etukäteen orientoituneet neulomaan
aikaisempina vuosina toteutetut lapaset. Oppilaat suunnittelivat lapasia,
sukkia, pipoja, säärystimiä, erikoisia ratsastushansikoita sekä kolmiulotteisia
leivoksia ja muffinseja. Kukaan ei siis alisuoriutunut väljän tehtäväannon
takia. Oman neulontatyön ajankäyttöä jäsensi oppilaille laadittu
ajankäyttölomake, johon he suunnittelivat oman työnsä toteutuksen.
Kolmannen opetuskerran toiminta: silmukoiden laskeminen omaan työhön
sekä silmukoiden luominen ja oman työn aloitus, motivoi oppilaita selvästi
jäsentyneeseen oman työnsä vastuuntuntoiseen etenemiseen.
Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli väljemmän tehtävänannon kautta antaa
oppilaille mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa käsityötuote. Tutkimuksen
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aikana kaikkien harjoittelijoiden kanssa käydyissä palautekeskusteluissa tuli
useaan otteeseen esille harjoittelijoiden kokema vaikeus opettaa oppilaille
käsityön suunnittelua. ”Tämä on niin vaikeaa, kun ei voi suoraan sanoa
oppilaille mitä pitää tehdä”. Palautekeskusteluissa kävi ilmi, että suunnittelun
ohjaamiseen panostaminen opintojakson aikana, antoi harjoittelijoille
vahvuutta toteuttaa tulevaisuudessa selvästi tämän kaltaisia tehtävänantoja.
Näyttäisi siltä, että tutkimuksen kautta ainakin harjoittelijoiden aktiivisuus ja
yritteliäisyys lisääntyi. Heidän kykynsä riskien ottamiseen ja uuden toiminnan
aikaansaamiseen vahvistui tutkimuskokeilun myötä.
Tutkimuksen 1.
opintojaksoilla

vaiheen

toteutus

teknisen

työn

sisältöjen

Tutkimus toteutettiin Rauman normaalikoulun luokilla 4a ja 6b teknologian
opintojaksolla. Neljännessä luokassa oli yksitoista oppilasta, kahdeksan
tyttöä ja neljä poikaa. Kuudennessa luokassa oli yksitoista oppilasta, neljä
tyttöä ja seitsemän poikaa. Molemmissa luokissa oli mukana neljä
opetusharjoittelijaa. Osa heistä suoritti perusharjoittelua, osa suoritti
syventävää opetusharjoittelua, jonka teemana oli ”Tutkiva, kokeileva, omaa
ja oppilaan ajattelua kehittävä opettaja”. Näin myös jo suoritettavan
harjoittelujakson teema oli omalta osaltaan tukemassa tutkimuksen aihetta
ja tavoitteita. Aineenopettaja toteutti itse rinnakkaistutkimusta toisessa
kuudennessa luokassa samasta aiheesta.
Koko harjoitteluperiodin aiheena koulussa oli ”Joulun valo”. Ajatuksena oli
tuottaa tästä teemasta myös alkavien käsityöjaksojen aiheita. Eräänä
tavoitteena oli myös sisällyttää opetusjaksoon sellaisia uusia materiaaleja,
joita oppilaat eivät olleet aikaisemmin käyttäneet käsityön opiskelussaan.
Opetusjakson aiheiksi muodostui:
4. luokka Vieterimoottorilelu (1. vuoro, kuusi oppituntia)
Leditaulu (2. vuoro, kuusi oppituntia)
6. luokka Jouluinen ledivalaisin (12 oppituntia)
Opintojakson toteuttaminen neljännellä luokalla (1. vuoro)
Tehtävänä oli ideoida, suunnitella ja valmistaa vieterimoottorilla toimiva ja
liikkuva lelu kierrätysmateriaalista. Vieterimoottori on kierrejouseen
varastoituneeseen energiaan perustuva yksinkertainen moottori, joka pystyy
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esimerkiksi liikuttamaan kevyttä laitetta muutaman metrin matkan lattiaa
pitkin. Moottoria ei ollut tarkoitus valmistaa itse, vaan ne hankittiin valmiina.
Tämä työn osa oli ainoa, johon oppilaat eivät voineet vaikuttaa
suunnittelussa ja toteutuksessa.
Oppimistehtävässä
pyrittiin
löytämään
motivointikeinoja,
joilla
mahdollistettaisiin löytämään oppilaan oma persoonallisuus, innovatiivisuus
ja yrittäjyys käsityön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Käytännössä
motivointi tapahtui muun muassa kuuntelemalla tilanteeseen soveltuvaa
musiikkia, jolloin oppilaat saivat eläytyä tilanteeseen liikkumalla musiikin
tahtiin ikään kuin vieterileluina. Sen jälkeen suunnittelu käynnistyi
luonnosten piirtämisellä. Tavoitteena oli aikaansaada luonnollisessa koossa
oleva väritetty suunnitelma, jossa tuote on kuvattuna edestä ja sivulta.
Suunnitelman tekovaiheessa oli jo mukana oppilaan kotoaan tuoma tyhjä
tuotepakkaus, josta lelun ”ruumis” tai ”kori” oli tarkoitus valmistaa.
Suunnitelmaan piirrettiin myös liikkumiseen tarvittavat pyörät huomioiden
niiden paikat ja lukumäärä. Tehdyt osat ja vieterimoottori kiinnitettiin
ohueen lentokonevaneriin.
Harjoittelijoiden näkemysten mukaan oppimistehtävän tavoitteet onnistuivat
kohtuullisesti:
”Oppilaat eivät jostain syystä innostuneet ’musiikkiliikunnan’
käyttämisestä motivointikeinona – ehkä syynä oli ympäristö –
käsityöluokka – tai varhainen aamuhetki.”
”Avoimessa suunnittelutehtävässä olisi kuitenkin pitänyt kertoa
enemmän työn toimintaperiaatteesta – vieterimoottorista ja sen
toiminnasta tässä työssä.”
”Oppilaat kyllä innostuivat ajallisestikin arvioitua enemmän aiheesta ja
suunnittelusta ja tulokset näyttivät hyviltä.”
Opintojakson toteuttaminen neljännellä luokalla (2. vuoro)
Tehtävänä oli ideoida, suunnitella ja valmistaa jouluaiheinen leditaulu
muovimateriaaleista ja muutamista elektroniikan komponenteista. Työssä
käytettiin akryyli- ja polystyreenimuovia sekä rakennettiin yksinkertainen,
paristoilla toimiva virtapiiri kahta lediä varten. Akryylimuovi valittiin
taulumateriaaliksi, jotta taulun alareunasta tapahtuva valaistus toimisi muovin
sisällä tapahtuvan kokonaisheijastuksen avulla. Taulu muotoiltiin
lehtisahauksella ja suunniteltu kuvio toteutettiin sähkökäyttöisellä
kaivertimella käyttäen pallomaista jyrsinterää. Ledeillä toteutettava virtapiiri
oli ainoa työn osa, johon oppilaat eivät voineet vaikuttaa työn
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suunnittelussa. Polystyreenimuovi valittiin taulun jalustamateriaaliksi sen
helpon työstettävyyden vuoksi. Koko valaisintekniikka asennettiin piiloon
jalustan sisään ainoastaan painokytkimen jäädessä näkyviin.
Oppimistehtävässä oppilaille annettiin työn suunnitteluun “vapaat kädet” ja
motivointi toteutettiin jouluisen musiikin sekä opetuskeskustelun avulla.
Oppilaita kannustettiin persoonallisiin ja omaperäisiin suunnitelmiin.
Tehtävänä oli suunnitella leditaulun jouluinen aihe ja taulun muoto. Taulun
koko oli 100 x 100 mm. Työ eteni luonnosten kautta valmiisiin
suunnitelmiin, jotka jäljennettiin työstettävän levyn pintaan.
Harjoittelijoiden näkemysten mukaan oppimistehtävästä puuttunut
materiaalien ja välineiden kokeilu ennen suunnittelutehtävää heikensi
oppilaiden suunnittelun monipuolisuutta:
”Kokonaisuuden hahmottamiseksi olisi tullut tehtävänannossa esitellä
enemmän myös jalustamateriaalia ja sen työstämismahdollisuuksia.”
”Riskeinä nähtiin arkapintainen uusi materiaali, akryylilevy, kuin myös
sen työstämiseen liittyvät uudet tekniikat esimerkiksi kaivertimen
käyttö.”
Opintojakson toteuttaminen kuudennella luokalla
Tehtävänä oli ideoida, suunnitella ja valmistaa jouluinen ledivalaisin omaan
huoneeseen. Työssä ainoana yhteisenä osiona oli viiden ledin virtapiiri, joka
oli tarkoitus liittää oppilaan itse valmistamaan valaisinrunkoon, jossa
materiaalin käyttäminen oli hyvin vapaasti päätettävissä. Tarjolla oli muun
muassa akryylimuovilevyä, lentokonevaneria ja ohutta alumiinilevyä. Kaikkia
levymateriaaleja oli mahdollista taivuttaa joko mekaanisesti tai lämmön
avulla. Liitostekniikkana käytettiin kevytniittausta ja liimausta. Lisäksi oli
mahdollista käyttää myös tekstiilimateriaaleja.
Opintojakson tavoitteena oli, että oppilaat toteuttaisivat mahdollisimman
luovan ja itse suunnitellun kokonaisen käsityöprosessin. Oppilaiden
asenteisiin pyrittiin vaikuttamaan niin, että he kykenisivät rohkeasti
suunnittelemaan ja toteuttamaan oman mielikuvituksensa ja omien
intressiensä mukaisen käsityön. Liikkeelle lähdettiin joulutarinasta, jonka
toivottiin virittävän oppilaita alkavaan suunnitteluun ja työskentelyyn.
Suunnittelu eteni luonnosten kautta pahvisiin hahmomalleihin luonnollisessa
koossa. Hahmomallin avulla voitiin kokeilla osien yhteensopivuutta ja niiden
avulla voitiin myös aloittaa osien valmistus.
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Harjoittelijoiden näkemysten mukaan oppimistehtävän tavoitteet kehittää
oppilaiden aktiivista yritteliäisyyttä onnistui kohtuullisesti:

”Oppilaat olivat suunnitteluun tottuneita ja he käyttivät
suunnitteluun arvioitua vähemmän aikaa.”
”Muutamilla oppilailla oli visio työstä nopeasti selvillä ja siitä ei
haluttu enää luopua.”
”Oppilaat halusivat käyttää enimmäkseen tuttuja materiaaleja,
vaikka muitakin esiteltiin.”
”Oppilailla oli vaikeuksia ymmärtää hahmomallin osuutta
suunnitteluprosessissa.”
”Havaittiin aktiivista yritteliäisyyttä, johon sisältyy myös
riskejä.”
”Uutta toimintaa oli juuri se, että suunnitteluun annettiin niin
vapaat kädet.”
Pohdintaa
Edellä kuvatulla tavalla toteutetut tutkimukseemme liitetyt opetusjaksot
antavat mahdollisuuksia oppilaiden luovaan toimintaan, mikä on hyvä ja
kannatettava asia käsityön opetuksessa. Luultavasti kouluissa toimitaan
paljon vielä ”vanhan kaavan mukaan” ts. suunnitteluvapauksia ei oppilailla
paljon ole. Opetus on helpompaa toteuttaa, kun tehdään mallin mukaisia
töitä ja toimitaan omien turvallisten rutiinien mukaan. Uusien näkökulmien
mukaan ottaminen käsityön opetukseen vaatii aikaa ja asioihin paneutumista.
Opettajalla tulee olla rohkeus heittäytyä tilanteeseen, osata suhtautua
asiantuntevasti ja ammattitaidollisesti oppilaiden käsityöprosessin alussa
ilmeneviin epävarmuustekijöihin. Tämän tyyppinen käsityön opetus on
parhaimmillaan tutkivaa, kokeilevaa ja kehittävää käsityökasvatusta eikä sido
oppilasta kumpaankaan käsityön oppisisältöön. Lisäksi tällainen käsityön
opetus toteuttaa samalla yrittäjyyskasvatusta ja oppilaiden aktiivista
yritteliäisyyttä.
Normaalikoulun käsityön opetuksessa on aina pidetty tärkeänä sitä, että
oppilas oppii käsityön perusteita omassa työssään, jonka hän on saanut itse
suunnitella. Jos suunnittelua ei ole voitu ulottaa koko työhön, niin ainakin
jokin osa on annettu oppilaan suunniteltavaksi. Tätä periaatetta käyttäen on
saatu ihastella erilaisia käsityön toteutuksia, usein yhtä montaa kuin
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ryhmässä on ollut oppilaita. Käsityön uudenlaisessa näkökulmassa on
varmaan hyvä kuitenkin säilyttää jonkinlainen rajaus siten, että
toteutettavassa työssä on aina joku yhteinen osuus esimerkiksi
toteutustekniikka. Tällä tavoin asia pysyy paremmin ohjaajan ”käsissä” ja
helpottaa käytännön toteutusta.
Esimerkkinä erilaisesti toteutettavasta käsityön oppimistehtävästä voidaan
käyttää Ruukin yläkoulussa toteutettua innovatiivista ja uusia näkökulmia
tuottavaa käsityön opetuksen yhteisprojektia. Kyseinen projekti toteutettiin
vuonna 2006 Ruukin yläkoulun seitsemäsluokkalaisten käsityön molempien
sisältöjen yhteisprojektina. Tehtävänantona oli suunnitella, ideoida ja
valmistaa älyvaate tai -asuste, joka kykenee aistimaan ympärillä tapahtuvan
muutoksen sekä ilmaisemaan sen. Tuotteen piti olla myös esteettinen.
Oppilaat ideoivat ja toteuttivat ryhmissä erilaisia älyvaatteita tai -asusteita.
Suunnittelun lähtökohtana olivat oppilasryhmien omat tarpeet ja
ongelmanasettelut. Tuotteen toteuttamista ei rajoitettu siihen teknisen työn
tai tekstiilityön materiaaleihin tai valmistustapoihin, jota oppilaat olivat
painottuneesti opiskelleet. Projektin yhtenä tuotoksena toteutettiin laukku,
jossa valoanturi reagoi kännykän taustavaloon ja omistaja voi havaita
puhelimensa soimisen laukun ulkopuolella vilkkuvista led-valoista. (Ks.
Kokko 2007, 16.)
Luovasti, kekseliäästi ja innovatiivisesti toimivat oppilaat osaavat
kyseenalaistaa vallitsevan elämäntavan itsestään selvyyksiä, kuten muodissa
oleva vaatetus tai asusteet. Usein nuoret pyrkivät erottautumaan
valtavirrasta samaistumalla alakulttuureihin, joiden sisällä on taas uusia
tyylisuuntauksia ja erottumisen keinoja. Tämä valtavirrasta erottautuminen
avaa mahdollisuuden luovaan toisin ajattelemiseen. Erityisen tärkeänä
tavoitteena onkin oppia arvioimaan arkipäiväisiä ja itsestään selvältä
vaikuttavia asioita kriittisesti ja uusista näkökulmista.
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Opettajien kokemuksia
oppilashuoltotyöstä Lapissa
Teija Koskela
Uudet oppilashuollon sisällöt, toimintatavat ja tavoitteet kirjattiin Peruskoulun
opetussuunnitelman perusteisiin 2004. Syksyllä 2006 keräsin haastatteluaineiston
tutkiakseni oppilashuoltoa osana opettajan työtä. Artikkelissa jäsennän opettajien
käsityksiä ja kokemuksia sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Käsitteistö perustuu
Bourdieun, Colemanin, Putnamin ja Fukuyaman kirjoituksiin. Oppilashuoltotyö on
ammatillisesti ajateltuna oma kenttänsä, joka eroaa didaktisesta opetustyöstä.
Opettajat nostivat esiin oppilashuoltotehtävää ohjaavan valtakunnallisen ja
moniammatillisen normiston, jonka tulkintaa pidettiin haasteellisena.
Oppilashuoltotyön edellyttämät seikat, kuten hyvinvoinnin painottuminen ja
moniammatillinen yhteistyö, edellyttävät opettajalta erilaista ammatillisuutta kuin
didaktinen opetustyö. Opettajien oppilashuoltotyökäsityksissä painottuivat
luottamus suhteessa toimintaympäristöön ja oppilashuoltotehtävään sitoutuminen.
Näiden kahden ulottuvuuden avulla olen tuottanut käsityksien ja kokemuksien
eroja kuvaavan rakenteen, oppilashuoltotyön typologian. Typologiassa
oppilashuoltotyö määrittyy neljäksi tyypiksi: kasautuvaksi, hajoavaksi,
sektoroituvaksi ja yhteisölliseksi oppilashuoltotyöksi.
Asiasanat: oppilashuolto, sosiaalinen pääoma, opettajan työ
Johdanto
Oppilashuoltotyöllä ei ole omaa teoreettista taustaa. Siksi oppilashuoltotyön
tutkimiseen pitää löytää näkökulma, jonka avulla käytännön kokemuksia ja
käsityksiä voidaan tieteellisesti jäsentää. Tutkimuksen teoreettisen
viitekehyksen valinnassa tulee kiinnittää huomiota siihen, miten itse
oppilashuolto on määrittynyt. Mikäli oppilashuolto ymmärretään
reaktiivisena ja ongelmia korjaavana toimintana, voidaan pohtia
kuntoutuksellisia ja yksilöprosessien kehitystä jäsentäviä näkökulmia.
Omassa tutkimuksessani (Koskela 2009) oppilashuolto määrittyi laajan ja
kasvatustieteessä vähemmän käytetyn hyvinvoinnin käsitteen kautta.
Vaikka oppilashuolto käsitteenä ja työmuotona on vanha (ks. Jauhiainen
1993), on sen tutkimus maassamme ollut vähäistä. Oppilashuolto
moniammatillisena ja useaa tieteenalaa sivuavana tutkimusaiheena ei ole
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löytänyt itsenäistä asemaa tutkimuksen kartalla. Moneen hallintokuntaan
kuuluva arjen päätöksenteko edellyttää usean eri normiston
yhteensovittamista käytännön tasolla. Tieteellisessä keskustelussa eri
tieteenalojen näkökulmat oppilashuoltoon poikkeavat toisistaan. Tämä näkyy
esimerkiksi käsitteiden määrittelyn haasteellisuutena. Yhteisen kielen ja
tutkimusintressin löytäminen oppilashuoltotyön tutkimiseksi vaatii
pohdintaa. Oppilashuollon valtakunnallista kohderyhmää eli oppilaita on sitä
vastoin tutkittu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt merkittävää
työtä esimerkiksi oppilaiden kouluhyvinvointitutkimuksen alueella (esim.
Rimpelä, Rogoff, Kuusela & Peltonen 2007).
Osaltaan oppilashuollon tutkimusta haastaa eri intressiryhmien tai toiminnan
tasojen jäsentäminen. Oppilashuolto voidaan nähdä Jauhiasen (2002, 68)
kuvauksen pohjalta koulun toimintana, jolla halutaan vaikuttaa ympäröivän
yhteisön haasteisiin koko yhteiskuntamme tasolla. Kuitenkin oppilashuollon
rakenteet määrittyvät paikallisesti. Oppilashuollon palveluverkostot,
toimintatavat ja resurssit ovat alueellisia. Alueelliset haasteet ja ilmiöt
näkyvät oppilashuoltotyössä, ja toisaalta oppilashuollon keinoin tavoitellaan
erilaisia alueellisia tavoitteita. On myös huomioitava oppilashuollon
toimintatapojen määrittyminen kouluyhteisöissä. Lopulta on kyse
yksilöllisesti jäsennettävistä ratkaisuista, jotka perustuvat yksittäisten
henkilöiden tulkintoihin oppilaiden hyvinvoinnista ryhminä ja yksilöinä.
Opettajakohtaisiksi ydinkysymyksiksi kiteytyvät pohdinnat siitä, miten eri
havaintoja ja tilanteita tulkitaan ja milloin niihin on aihetta erikseen puuttua.
Sosiaalinen pääoma
Tavoitellessani kokonaiskuvaa moniammatillisesta, monitieteisestä ja
monitasoisesta
opettajien
tekemästä
oppilashuoltotyöstä
valitsin
jäsennyksen viitekehykseksi sosiaalisen pääoman käsitteistöä. Coleman
(1988, 98) määrittelee sosiaalisen pääoman seuraavasti:
Sosiaalisen pääoman määrittää sen funktio. Se ei ole yksittäinen itsenäinen
kokonaisuus vaan koostuu monista kokonaisuuksista, joilla on kaksi yhteistä
ominaisuutta: ne kaikki liittyvät sosiaaliseen rakenteeseen ja ne kaikki
helpottavat tuohon rakenteeseen kuuluvien toimijoiden – olivatpa he sitten
yksittäisiä henkilöitä tai organisaatioita- toimintaa. (…) Se mahdollistaa
sellaisten päämäärien saavuttamisen, joiden saavuttaminen ilman sitä ei olisi
mahdollista. (…) Sosiaalinen pääoma sisältyy toimijoiden keskeisten ja heidän
välistensä suhteiden rakenteisiin.
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Tämän Colemanin määritelmän avulla on mahdollista pohtia
oppilashuoltotyön moniulotteisuutta. Oppilashuolto palvelee yhteisöä ja
yksilöä. Se on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa toimintaa. Oppilashuollon
vaikuttavuutta voidaan pohtia toimijoiden välisten suhteiden ja niiden
rakenteiden kautta.
Sosiaalinen pääoma ei siis ole itsessään hyvää tai huonoa. Se yleensä
mielletään positiivisena ja tavoiteltava (esim. Keltikangas-Järvinen 2007)
mutta sillä on myös pimeät puolensa (ks. Putnam 2000, 26–27).
Kouluyhteisössä positiivisena sosiaalisen pääoman muotona voi olla yhteisön
huolehtiva toimintatapa, jossa kutsutaan perheet ja muut lähiyhteisöt
mukaan koulujen arkeen. Sosiaalisen pääoman pimeät puolet perustuvat eri
ryhmien välisten etujen ja vallankäytön vastakkainasetteluihin, kuten
tukiprosesseja haittaaviin klikkiytymisiin, joita voi olla myös henkilöstön
kesken.
Tutkimuksen toteutus
Tutkimukseni empiirisen aineiston muodostaa 15 avointa haastattelua, jotka
on kerätty Lapin alueella toimivilta perusopetuksen opettajilta. Mukana ei
ollut yhtäkään erityisluokan tai erityiskoulun opettajaa, vaan kaikki
haastateltavat olivat työssä yleisopetuksessa. Tästä näkökulmasta he
kohtasivat toki myös erityisopetukseen siirrettyjä ja yleisopetukseen
integroituja oppilaita. Keräsin ja käsittelin aineiston itse. (Ks. Koskela 2009,
109–138.)
Avoimet haastattelun nauhoitin syksyllä 2006. Vuoden 2004 perusopetuksen
opetussuunnitelma (Opetushallitus 2004) tuli silloin olla käytössä kaikilla
kouluilla. Tässä opetussuunnitelmassa oli ensimmäistä kertaa kuvattu omana
kappaleenaan oppilashuolto, joka oli sijoitettu osaksi yleistä tukea.
Oppilashuolto määriteltiin opetussuunnitelman perusteissa oppilaan fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia tukevaksi ja edistäväksi toiminnaksi.
Aineiston analyysi perustui fenomenografiseen lähestymistapaan (ks. esim.
Marton & Booth 1997; Bowden & Green 2005).
Oppilashuoltotyö opettajan kenttänä
Oppilashuolto on kasvanut opettajan päätehtäväksi didaktisen opetustyön
rinnalle. Nämä kaksi päätehtävää muodostavat kuitenkin kaksi täysin erillistä
kenttää. Opettajan tekemä didaktinen työ toteutuu kouluaikana, keskittyy
oppiaineen käsittelyyn ja on selkeästi opettajan johtamaa. Paikalla on
opettaja, mahdollisesti hänen ohjaamansa avustaja ja oppilaita. Opettaja
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vastaa opetuksesta, tulosten mittaamisesta ja arvioinnista. Tähän verrattuna
oppilashuolto muodostaa kokonaan erilaisen toimintaympäristön,
tavoitteellisuuden ja sisällön. (Ks. kentän käsite esim. Bourdieu 1985, 105–
110.)
Didaktinen opetus voi toimia tehokkaasti ilman oppilaan yksityisyyden
kipupisteiden käsittelyä. Kuitenkin joskus oppilaan yksityisyyden tai
yksilöllisyyden haasteet nousevat esteeksi hänen koulutyölleen tai
hyvinvoinnilleen. Opettaja julkisena toimijana on silloin mukana
oppilashuoltotyössä ja -prosessissa, jossa käsitellään yksityisyyttä.

Ihmisten kokemukset, tavat, arkitieto
Kylä, suku ja kulttuuri
Yksityinen

Koti, arjen verkostot
Oppilas, oppilasryhmä
Oppilashuoltotyö
Opettaja koulun edustajana

Julkinen
Koulu toimintaympäristönä
Kunta, koulutuksen järjestäjä
Normit, OPS, osaaminen, oppilashuollon
tukipalvelujen rakenne, resurssit

KUVIO 1. Oppilashuoltotyön kenttä (Koskela 2009, 224)

Oppilashuollon kentällä (ks. kuvio 1) yksityisyyden käsittely ei voi aina
rajoittua koulupäiviin. Opettajan keskustelukumppanina ei olekaan
peruskoululaisten muodostama ryhmä, vaan keskustelut käydään
vanhempien lisäksi muiden ammattiryhmien jäsenten kanssa. Opettajan
asiantuntemus oppilaan kokonaishyvinvoinnista ei ole kattava. Hän edustaa
vain yhtä, joskin merkittävää näkökulmaa: koulua. Oppilashuoltotyössä
opettaja tulee usein tietoiseksi oppilaan elämässä vaikuttavista asioista, joita
opettaja ei välttämättä edes haluaisi tietää. Oppilaan ja hänen perheensä
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yksityisyys voi aiheuttaa
voimattomuuden tunnetta.

opettajalle

ahdistusta,

turhautumista

ja

Opettaja ei voi itsenäisesti määritellä oppilashuollon prosessien tavoitteita,
vaikka hän voikin vaikuttaa tavoitteen muotoiluun. Opettaja ei voi johtaa
keskustelua, vaan oppilashuoltotyössä keskustelun ja päätöksenteon tulee
olla tasavertaista. Kuitenkin opettajan näkökulma on oppilaan
kokonaisuudessa tärkeä. Opettaja ei voi vähätellä asiantuntemustaan eikä
sivuuttaa omaa vastuutaan lapsen hyvinvoinnin havainnoitsijana tai
hyvinvointiympäristön vastuullisena kasvattajana. Oppilashuoltotilanteessa
opettaja on aina yksi vallankäyttäjä.
Kentän käsitteen näkökulmasta tarkasteltuna oppilashuoltotyö osoittautuu
hyvin mielenkiintoiseksi. Prosesseissa on mukana havaintoja, olettamuksia ja
tulkintoja, jotka ohjaavat hyvinvoinnin tarkastelua usealle tasolle (ks. kuvio
2). Vaikka oppilashuoltokeskustelun lähtökohtana olisi yhteisön tai
yksittäisen oppilaan hyvinvointikysymys, nousevat yhteisöjä ympäröivät
arvot, huolenaiheet ja uskomukset esiin keskusteluissa. Toisaalta
keskustelua ohjaavat normit ja niistä tehdyt tulkinnat.

Ihmisten kokemukset, tavat, arkitieto

Koti, arjen verkostot
Oppilas, oppilasryhmä
Oppilashuoltotyö

Oppilashuoltotyön
tulkinnat

Opettaja koulun edustajana
Julkinen
Koulu toimintaympäristönä
Kunta, koulutuksen järjestäjä
Normit, OPS, osaaminen, oppilashuollon

Päätökset oppilashuollollisista toimenpiteistä

Yksityinen

Tulkinta kouluyhteisön hyvinvoinnista
Tulkinta oppilasyhteisön hyvinvoinnista
Tulkinta oppilaan hyvinvoinnista

Kylä, suku ja kulttuuri

tukipalvelujen rakenne, resurssit

KUVIO 2. Hyvinvoinnin tulkinnat (Koskela 2009, 226)

177

Oppilashuollon kentällä vaaditaan erilaisia taitoja kuin didaktisella kentällä.
Oppilashuoltotyön
kentällä
toimiessaan
opettaja
tarvitsee
vuorovaikutustaidoista esimerkiksi neuvottelutaitoja, kuten suostuttelua ja
vastustuksen
purkamista
ilman
valta-asemaan
vetoamista.
Oppilashuoltotyössä kohdataan hyvin erilaisia tunteita ja otetaan vastaan
monenlaista negatiivistakin viestintää. Opettajan tärkeäksi oppilashuoltotyön
ammattitaidoksi voidaan nimetä kyky sietää ristiriitaa ja epävarmuutta siten,
että kykenee säilyttämään ammatillisen toimintakykynsä.
Oppilashuoltotyössä tarvittava ammatillisuus tarkoittaa oman roolin
löytämistä hyvinvointityön kontekstissa ja vastuun jakamista muiden
toimijoiden kanssa. Lisäksi oppilashuoltotyössä tarvittava tieto poikkeaa
didaktisessa työssä tarvittavasta tiedosta. Oppilashuoltotyön kentällä
tarvitaan yksityiskohtaisempia tietoja oppilaista, tarjolla olevista tukitoimista,
organisaatioista, oman toiminnan vaihtoehdoista ja oppilashuoltoon
liittyvästä päätöksenteosta. Opettajan oppilashuoltotyön kenttään vaikuttaa
myös tavoitettava palvelurakenne ja opettajan henkilökohtainen suhde
palvelurakenteen henkilöstöön.
Oppilashuolto yhteisön tehtävänä
Putnam pohtii sosiaalisen pääoman merkitystä kahtaalta: Sosiaalisella
pääomalla on hänen mukaansa yhdistävä (bridging) ja sitova (bonding)
ulottuvuus. Sitovalla sosiaalisella pääomalla lujitetaan valmiin ryhmän
keskinäisiä suhteita. Yhdistävä sosiaalinen pääoma sen sijaan on
informaatiota jakavaa ja yhteisöjen välistä inklusiivista toimintaa. Yleensä
nämä molemmat ulottuvuudet ovat olemassa, mutta niiden keskinäinen
suhde vaihtelee. Lisäksi Putnam kuvaa sosiaalisen pääoman pimeää puolta,
jolloin hän tarkoittaa sitovan pääoman johtavan negatiivisiin seurauksiin. Kun
omaksi koetun ryhmän edut asetetaan muiden ryhmien etujen edelle,
voidaan päätyä esimerkiksi klikkiytymiseen, korruptioon tai syrjintään.
(Putnam 2000.)
Oppilashuollon yksi tehtävä on syrjäytymisen ehkäiseminen. Siksi
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kehittävät toimintatavat voidaan katsoa
kuuluvaksi oppilashuoltoon. Syrjäytymisen ehkäiseminen edellyttää
sosiaalisen pääoman yhdistävän ulottuvuuden tietoista kehittämistä. Tähän
voidaan pyrkiä kouluissa pohtimalla tarkasti, millä perusteilla oppilaita
ryhmitellään, miten ryhmien toimintakykyä ja dynamiikkaa kehitetään ja
miten opettajat voivat vastuullaan olevien ryhmien hyvinvointia kehittää
siten, että koko yhteisöä yhdistävä sosiaalinen pääoma kehittyy suotuisasti.
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Opettajat painottivat erityisesti rehtorin tai koulun johtajan roolia yhteisön
hyvinvoinnin kehittämisessä. Esimiehen tehtävänä oli oppilashuollon
rakenteellistaminen,
oppilashuoltotyöhön
kannustaminen
ja
oppilashuoltotyön epäselvyyksiin puuttuminen. Oppilashuoltotyön katsottiin
menettävän merkityksensä, jos rehtori ei pitänyt asiaa tärkeänä.
Hyvinvointi välittyy koulun työyhteisöstä oppilaille. Kasvavat ristiriidat
työyhteisöissä voivat laajeta koskemaan oppilaita. Näin kävi aineistossa
silloin, kun opettajat eivät kyenneet selvittämään keskinäisiä
erimielisyyksiään. Ärtynyt opettaja voi suunnata pahaa mieltään toisen
opettajan johdolla toimiviin oppilaisiin. Tästä sosiaalisen pääoman pimeästä
puolesta on kyse myös silloin, kun koulu muodostaa suljetun
opettajayhteisön, jonne ei ”ulkopuolisia”, kuten vanhempia tai
moniammatillista oppilashuoltohenkilöstöä, toivoteta tervetulleiksi. Toisaalta
opettajien mukaan selkeillä toimintamalleilla ja riittävällä palvelurakenteella
toimiva koulu, jossa osattiin käsitellä opettajien keskinäisiä ristiriitoja,
muodosti oppilaiden hyvinvointia tukevan kasvuyhteisön.
Oppilashuolto kontrollina
Coleman lähestyy sosiaalista pääomaa kasvatuksellisista näkökulmista.
Hänen mukaansa sosiaalista pääomaa rakentavat vastavuoroisuuden velvoite,
informaation saanti ja normit. Normit ovat erityisen tärkeitä, jos yksilön etu
on nousemassa ryhmän etua tärkeämmäksi. Velvoittavien normien tulee
ohjata yhteisen edun turvaamiseen. (Coleman 1988, 102–105; Coleman
1990, 306–311.)
Coleman näkee sosiaalisen pääoman kasvatettavia lapsia ja nuoria
kontrolloivana yhteistyönä ja puhuu sulkeutuneista ja avoimista rakenteista.
Hän pitää kasvatustyössä mielekkäinä sulkeutuneita rakenteita. Sulkeutuneet
rakenteet tarkoittavat verkostoja, joissa eri henkilöt kommunikoivat
keskenään suoraan ja mahdollisten välittyneiden viestien merkitys on
vähäinen. Avoimessa rakenteessa viestit välittyvät henkilöltä toiselle siten,
että lopullinen kuulija, kuten vanhempi, ei kommunikoi alkuperäisen
lähettäjän, kuten opettajan kanssa. Viestin välittyessä sen sisältö voi tavalla
tai toisella muuttua. Coleman pitää tärkeänä vanhempien keskinäisten
suhteiden rakenteita. Kasvattajien mahdollisuus tukea normien sisäistämistä
ja keskinäistä luottamusta perustuu Colemanin mukaan sosiaalisiin
sulkeutuneisiin rakenteisiin. (Coleman 1988, 105–108.)
Koulun kasvatusyhteisössä aikuisten keskinäisten suhteiden rakenne voi olla
sulkeutunut tai avoin Colemanin määrittelemässä merkityksessä. Opettajien
tapa sitoutua yhteisiin sopimuksiin tai normeihin vaihteli. Opettajien mukaan
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oppilaat ovat hyvin tietoisia opettajien edustaman kontrollikulttuurin
eroista. Kaikki opettajat eivät olleet sitoutuneet valvomaan sääntöjä, joista
oli kouluissa sovittu. Opettajien käsitysten mukaan tähän ilmiöön ei
johtamisella puututtu, vaan asiaan suhtauduttiin yksilön valintana. Kun
yksittäiset opettajat eivät puuttuneet asioihin, nähtiin valvontavastuun
kasautuvan toisille opettajille.
Luottamus oppilashuoltotyössä
Fukuyama määrittelee sosiaalisen pääoman yhteisön kyvykkyydeksi, joka
perustuu luottamuksen yleisyyteen. Sosiaalista pääomaa ei voi kehittyä
yhteisössä, jossa toimitaan itsekseen. (Fukuyama 1995, 26–27.)
Oppilashuoltotyössä aikuisyhteisön keskinäinen luottamus perustui
henkilökohtaisiin suhteisiin. Suhteen olemassaolo edellytti tavoitettavuutta,
halukkuutta ja mahdollisuutta yhteiseen ajankäyttöön. Haastavia
oppilashuoltotöitä tehdessään opettajat toivoivat jäsentävää keskustelua
moniammatillisen tiimin tai työparin kanssa. Luottamusta rakennettiin
prosesseissa, joissa opittiin näkemään ainakin joitakin asioita samalla tavalla
ja toisten erilaisia näkemyksiä kunnioittaen.
Luottamussuhteen yhteisiin kokemuksiin perustuva henkilökohtaisuus on
merkittävä havainto. Mikäli oppilashuollon toimijat vaihtuvat tai
moniammatillinen osaaminen perustuu yksittäisiin ostopalvelutilanteisiin, ei
luottamusta ehditä rakentaa. Yksittäisen henkilön vaihtuminen vaikuttaa
koko oppilashuoltoverkoston toimintaan. Tilanne korostui esimerkiksi
silloin, kun tietyssä oppilasryhmässä opettaja vaihtui vuosittain. Yhteistyö
sekä koulunyhteisön sisällä että vanhempien kanssa tuli aina aloittaa
uudestaan, sillä luottamussuhde ei ollut tehtävänimikkeen ohella
siirrettävissä henkilöltä toiselle.
Sitoutuminen ja luottamus
Opettajien käsitysten perusteella tuotin oppilashuoltotyön typologian, jonka
esittelen kuviossa 3. Sitoutuminen oppilashuoltotyöhön ja luottamus
toimintaympäristöön muodostavat perusrakenteen, jonka avulla opettajien
erilaisia oppilashuoltotyön käsityksiä ja kokemuksia voidaan jäsentää.
Käsitykset voivat vaihdella ajasta tai paikasta riippuen. Sama opettaja voi
kokea erilaisia oppilashuoltoasioita käsitellessään päätyvänsä hyvin erilaisiin
tulkintoihin omasta roolistaan ja sen mukaisista käsityksistään.
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Ulottuvuudet muodostavat nelikentän, jonka vasemmassa reunassa vähäisen
luottamuksen alueella oppilashuoltotyöhön sitouduttaessa päädytään
kasautuvaan
oppilashuoltotyöhön.
Yksittäiset
opettajat
kokevat
oppilashuoltotyön heille kasautuneeksi tehtäväksi. Sitoutumisen ollessa
vähäistä oppilashuoltotyö hajoaa. Kukaan ei vastaa oppilashuoltotyöstä, joka
jää silloin toteutumatta.

Kasautuva
oppilashuoltotyö

heikko

Luottamus

Yhteisöllinen
oppilashuoltotyö

toimintaympäristöön

vahva

Sektoroituva
oppilashuoltotyö

heikko

Hajoava
oppilashuoltotyö

Sitoutuminen oppilashuoltotehtävään

vahva

Kun luottamus oppilashuollolliseen toimintaympäristöön on vahva, mutta
oma sitoutuminen on heikkoa oppilashuoltotyö sektoroituu, eli
toimintavastuu siirretään muille toimijoille. Sitä ei mielletä omaan tehtävään
kuuluvaksi. Sitoutumisen ja luottamuksen ollessa vahvoja muodostuu
oppilashuoltotyöstä yhteisöllistä, jolloin oppilashuoltotyötä tehdään sekä itse
että yhdessä muiden kanssa.

KUVIO 3. Oppilashuoltotyön typologia (Koskela 2009, 230)

Oppilashuoltotyössä sitoutuminen ja luottamus ilmenevät eri tasoilla. Ne
voidaan toki liittää yksittäiseen opettajaan, mutta merkityksiä voidaan pohtia
myös organisaatioiden tai hallinnon tasoilla.
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Johtopäätöksiä
Viime aikoina oppilashuolto on nostettu keskusteluun toistuvasti
peruskouluikäisten pahoinvoinnin yhteydessä. Surullisimpina keskustelun
herättäjinä ovat olleet traagiset ja väkivaltaiset tapahtumat. Koulun vastuuta
pohditaan toistuvasti, kun lapsi tai nuori päätyy väkivallan tekijäksi tai
uhriksi. Koulun asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia pohditaan, on
tapahtumapaikkana sitten julkinen tila, liikenne tai yksityinen koti. Koulu on
yhteiskunnan tarttumapinta peruskouluikäisten ikäryhmään. Siksi lienee
ilmeistä, että juuri koulun oletetaan havaitsevan ja ennaltaehkäisevän kaikki
uhat, joiden toteutuminen tuottaa meille yksilöinä ja yhteisöinä huolta, surua
ja hämmennystä.
Tutkimuksen aineistossa koulun toiminnasta vastaavat pääasiassa opettajat.
Kun pohdimme koulun mahdollisuutta tunnistaa poikkeamia tai tukea
oppilaitaan, puhumme ensisijaisesti opettajien taidoista ja toimintamahdollisuuksista. Ollaksemme realisteja on keskusteluun edellisten rinnalle
nostettava myös halukkuus havainnoida oppilaiden hyvinvointia. Opettajan
työn kannalta keskeistä on sitoutuminen hyvinvoinnin näkökulmaan. Lisäksi
on tärkeää pohtia muiden ammattiryhmien toimintamahdollisuuksia
kouluyhteisöissä. Ei voida olettaa, että kaikki ongelmat ratkaistaan opettajan
ammattitaidolla.
Kokonaan oma kysymyksensä on se, miten monen oppilaan hyvinvoinnista
opettaja voi samaan aikaan olla vastuussa. Mikäli oppilashuoltotyö mielletään
opettajan työn keskeiseksi alueeksi, on syytä pohtia tarkasti esimerkiksi
oppilasryhmien kokoja ja oppilaiden lisääntyvää tuentarvetta. Jos opettaja
joutuu toimimaan vastuullisessa tehtävässään yksin, voi kahdenkymmenen
lapsen hyvinvoinnista vastaaminen muodostua jo kohtuuttomaksi tehtäväksi.
Toisaalta asian voi kääntää myös toisinpäin: Milloin ollaan valmiita
resursoimaan kattavasti kahden opettajan yhtäaikaiseen läsnäoloon
ryhmässä? Onko aika jo kypsä tiimiopettajuuteen? Toimiva oppilashuolto
edellyttää oppilashuoltotyötä tukevia muutoksia resursointiin, mutta niiden
lisäksi muutoksia tarvitaan myös opetuksen rakenteisiin.
Opettaja on opetussuunnitelman perusteissa ja lainsäädännön ohjaamana
asetettu osaltaan vastuuseen oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja
sosiaalisesta hyvinvoinnista. Tämä vastuu edellyttää vallankäyttöä ja
didaktisesta opetustyöstä erillään olevaa hyvinvoinnin asiantuntijuutta
erilaisine taitovaatimuksineen. Oppilashuoltotyön aseman nouseminen
opettajan tehtävien keskeiseksi osa-alueeksi edellyttää muutoksia opettajien
perus- ja täydennyskoulutukseen.
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Oppilashuoltotyön määrä on opettajien kokemusten mukaan kasvava.
Oppilashuoltotyön haasteet olivat monimutkaistuvia. Koulumaailma
tarvitsee toimivia, tavoitettavissa olevia hyvinvointipalvelujen rakenteita,
mutta niiden lisäksi tarvitaan myös opettajien tekemän oppilashuoltotyön
johtamista ja pohdintaa siitä, miten oppilashuoltotyön laatu nousisi
arvoiseensa asemaan koulukontekstissa.
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Maahanmuuttajaoppilaiden kokemuksia erityiskouluista
Annele Laaksonen
Väitöskirjatutkimukseni (Laaksonen, 2007) tarkoituksena oli selvittää erityistä
tukea tarvitsevien maahanmuuttajaoppilaiden käsityksiä omista vaikeuksistaan
yleisopetuksessa, heidän käsityksiään erityisopetussiirrosta ja heidän kokemuksiaan koulunkäynnistä ja -viihtyvyydestä neljässä turkulaisessa erityiskoulussa.
Tutkimuksen maahanmuuttajaoppilaat edustivat kaksoisvähemmistöä siinä
mielessä, että he olivat sekä maahanmuuttajataustaisia että erityistä tukea tarvitsevia. Aineistoon valittiin 1.- 9.-luokkien maahanmuuttajaoppilaita viidestä suurimmasta kieliryhmästä, jotka olivat albania, arabia, somali, venäjä ja vietnam.
Näiden kieliryhmien oppilaita neljässä erityiskoulussa oli yhteensä 104, joista
tutkimukseen osallistui 89 oppilasta. Turussa on siirretty valtakunnallisen mittapuun mukaan keskimääräistä enemmän maahanmuuttajaoppilaita erityiskouluihin. Vieraskielisiä oppilaita oli 12 % viidessä turkulaisessa erityiskoulussa
lukuvuonna 2006–2007.
Maahanmuuttajaoppilaat kokivat itse, että suurimmat vaikeudet yleisopetuksessa
johtuivat nimenomaan suomen kielen osaamattomuudesta ja keskittymisvaikeuksista. Lausuntojen mukaan erityiskouluun siirretyillä maahanmuuttajaoppilailla oli eniten laaja-alaisia ja kasaantuvia oppimisvaikeuksia. Kognitiivisen
arvioinnin lähtökohta ja tavoite kyseisten oppilaiden osalta on selvittää, onko
kysymyksessä laajempi ymmärtämisen vaikeus, oppimisvaikeus vai ainoastaan
vieraan kielen oppimiseen ja prosessointiin liittyvä vaikeus.
Erityiskouluun siirron jälkeen maahanmuuttajaoppilaiden kokemat muutokset
olivat pääosin positiivisia koulunkäynnin ja kouluviihtymisen suhteen. Sen sijaan
useimmille maahanmuuttajaoppilaille itse siirtoprosessi erityiskouluun tutkimusvaiheineen jäi epäselväksi. Sekä tytöt että pojat kokivat asemansa luokassa
hyväksi. Molemmat tunsivat, että heihin luotetaan, heitä kunnioitetaan ja heillä on
kavereita. Negatiivisena asiana maahanmuuttajaoppilaat kokivat kiusaamisen
runsauden erityiskouluissa. He olivat itse sekä kiusaajina että kiusattuina. Kaikki
maahanmuuttajaoppilaat kokivat, että erityiskoulussa opettajat auttavat heitä
yksilöllisesti, kannustavat heitä ja ovat tasapuolisia. Maahanmuuttajaoppilaiden
mielestä erityiskoulu ei leimaa eivätkä jatko-opiskelumahdollisuudet huonone
erityiskoulussa, joskin yläkoulun oppilaat olivat empiväisempiä asian suhteen kuin
alakoulun oppilaat. Maahanmuuttajaoppilaat kokivat, että Suomessa on hyvä
käydä koulua. Tuloksissa ei tullut selkeästi esiin mitään sellaista, mikä ei voisi olla
toteutettavissa myös yleisopetuksen kouluissa, mikäli resurssit olisivat riittävät
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esimerkiksi ryhmäkokojen suhteen. Tutkimuksessa käytetään yleisnimeä
maahanmuuttajaoppilaat, vaikka se ei kaikilta osin tee oikeutta hyvin
heterogeeniselle oppilasjoukolle.
Asiasanat:
maahanmuuttajaoppilas,
erityisopetus, integraatio- segregaatio

monikulttuurisuus,

moniarvoisuus,

Vähemmistölasten yliedustus erityisopetuksessa
Moniarvoisessa yhteiskunnassa ihmiset ovat erilaisia mutta yhtä arvokkaita.
Ideaali ei toteudu käytännön elämässä, vaan käytännössä ihmiset ovat
eriarvoisia, esimerkiksi monikulttuurisessa yhteiskunnassa maahanmuuttajat
ovat valtahierarkiassa heikoilla suhteessa valtaväestöön. Monikulttuurinen
kasvatus voi saada aikaan muutosta. Pluralismin (moniarvoisuuden)
tavoitteen saamiseksi tarvitaan joskus tukitoimia varsinkin heikommassa
asemassa
oleville,
esimerkiksi
positiivista
erityiskohtelua
ja/tai
erityisopetusta. Keskeistä onkin, miten hyvin koululaitoksemme pystyy
auttamaan maahanmuuttajaoppilaita kotoutumaan Suomeen. Kun on
kyseessä erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajaoppilaat, haaste on vielä
suurempi. Kotoutuminen tarkoittaa samaa kuin aiemmin maahanmuuttajien
yhteiskuntaan sopeutumisesta käytetty termi integroituminen.
Harry
&
Klingner
(2006)
olivat
tutkimuksissaan
havainneet
vähemmistölasten suuren edustuksen erityisopetuksessa kaikkialla
maailmassa. Monien maahanmuuttajalasten ja -nuorten kasvatus- ja
koulutustausta olivat olleet puutteelliset. Heidän piti ikään kuin aloittaa
koulunsa alusta uudessa maassa. Monet oppilaat olisivat menestyneet
paremmin, jos heillä olisi ollut paremmat koulutusmahdollisuudet ja
tukevampi ympäristö. Keskeisin kysymys olikin, mitä osaa kulttuuriset ja
etniset erot, sosioekonominen asema ja maahanmuuttajastatus esittivät
oppilaiden koulukokemuksissa. Harryn & Klingnerin (2006) mukaan meillä
on taipumus nähdä asiat liian kapea-alaisesti.
Kun saa kokemuksia
toisenlaisista kulttuureista, huomaa, että samaankin asiaan voi olla eri
näkökulma tai ratkaisu. Kun sen oivaltaa, niin se auttaa ymmärtämään
vähemmistöjen asemaa myös koulujärjestelmissä ympäri maailmaa. Siirto
erityiskouluun voi johtua eri syistä, mutta erityisesti oppimisvaikeuksien
diagnosointi on maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla vaikeaa. Osa
oppimisvaikeuksista voi johtua Perttulan (2001, 12) mukaan
riittämättömästä koulutaustasta tai lähimenneisyyden traumaattisista
kokemuksista, mutta on myös vaarana, että oppilaan puutteellinen kielitaito
on syynä kouluvaikeuksiin tai heikko kielitaito sekoitetaan kielen oppimisen
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ongelmiin, jolloin oppilas siirretään erityiskouluun väärän diagnoosin
(dysfasian) perusteella.
Maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäyntiin vaikuttavia tekijöitä
Aronowitz & Giroux (1991) näkivät, että yleisimmät psyykkiset ongelmat
ilmenivät
maahanmuuttajanuorten
epäsosiaalisena
käytöksenä
ja
käytöshäiriöinä. Maahanmuuttajanuorten psykologisen ja sosiokulttuurisen
koulusopeutumisen
merkkinä
on
yleisemmin
käytetty
heidän
koulumenestystään (esim. Kao & Tienda 1995; Portes & MacLeod 1996). Gil
& Vega (1996) ovat todenneet syrjintäkokemusten vaikuttaneen kielteisesti
nuorten maahanmuuttajien itsetuntoon. Zhoun & Bankstonin (1994)
mukaan etninen samaistuminen vähentää psykologista stressiä. Maahanmuuttajaoppilaiden koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet voivat johtua Perttulan
(2001) mukaan vähäisestä koulunkäyntitaustasta, hyvin erilaisesta
kulttuuritaustasta, ohitetusta herkkyyskaudesta tai oman identiteetin
muutospaineesta.
Vaikka maahanmuuttajat ovat sosiaalisen ja kulttuurisen viitekehyksensä
suhteen erittäin heterogeeninen joukko, silti Truxin (2000, 261–316)
mukaan on erotettavissa joitakin yhteisiä ongelma-alueita, jotka tavalla tai
toisella koskettavat useita maahanmuuttajia jossain opintojen vaiheessa.
Lähes kaikki maahanmuuttajat tulevat maista, joiden koulujärjestelmä on
hyvin autoritaarinen. Uudessa maassa koulunkäyntiin totutteleminen vaatii
aina aikaa. Parin vuoden ajan on normaalia, että erilaisia
sopeutumisvaikeuksia ilmenee. Pitkänen (1998) sekä Pitkänen & Kouki
(1999) ovat havainneet, että lapsi voi oireilla somaattisesti ja valittaa erilaisia
fyysisiä vaivoja esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle. Aasialaisessa ja
afrikkalaisessa kulttuurissa somaattisten kipujen kautta tuodaan tunteita
esiin. Itsetunnon heikkous on tavallista, kun sopeutuminen ja oman
paikkansa löytäminen on vielä kesken.
Erilaisten
tukimuotojen
rajaaminen
pelkästään
maahanmuuton
alkuvaiheeseen ei kaikille maahanmuuttajille riitä, vaan tarvitaan pitkäaikaisempia suunnitelmia ja tukipalveluja kotoutumis-, koulutuspolun sekä
myöhemmin työllistymisen onnistumiselle. Maahanmuuttajaoppilaiden
erilainen etninen tausta koetaan Vidgrenin (2003, 45) mukaan usein
oppimisvaikeuksia ja kouluongelmia tuottavaksi; ongelmat liitetään
oppilaaseen, ei kouluun tai opetus- ja arviointimenetelmiin.
Clinen (1998) mukaan on jatkuvasti huomioitava eräitä keskeisiä seikkoja
opetuksessa, kun kaksikielisten maahanmuuttajaoppilaiden koulutuksellisten
erityistarpeiden huomiointi etenee prosessina. Näitä seikkoja ovat erityisesti
opetuspaikan sopiva valinta, muut oppilaat, joiden kanssa maahan-
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muuttajalapsi työskentelee, lapsen oppimista ohjaavat henkilöt, opetusmahdollisuuksien hyväksikäyttö, se mitä opetetaan sekä käytettävät opetusja kommunikointimenetelmät. Cline korostaa seuraavia asioita opetuksessa:
opetusryhmän koko, ryhmän muiden oppilaiden erityistarpeet,
yhteistoiminnallinen työskentely luokassa sekä oppilaiden keskinäinen
ryhmittely luokassa. Näiden seikkojen huomiointi auttaa kehittämään
sellaista oppimisympäristöä kaksikielistä maahanmuuttajalasta varten, jossa
arviointi ja opetusmenetelmät saadaan tehokkaalla tavalla sovitettua yhteen.
Maahanmuuttajaoppilas, jolla on kielellisten vaikeuksien lisäksi erityisopetuksen tarvetta, esimerkiksi laaja-alaista oppimisvaikeutta tai psyykkisistä
tai fysiologisista syistä johtuvaa tuen tarvetta, tarvitsee erityisesti
psykologisesti ja pedagogisesti turvallista ilmapiiriä. Hänen tulisi saada kokea
olevansa hyväksytty, arvostettu ja tasavertainen ollessaan vuorovaikutuksessa opettajan ja toisten oppilaiden kanssa. Koulun tulisi omalta osin
voida edesauttaa maahanmuuttajaoppilaan hyvinvointia ja samalla vahvistaa
hänen itsetuntoaan, edesauttaa oppilaan selviytymistä ja vahvistaa niitä
elämänhallintakeinoja, joita tarvitaan kotoutumisessa ja monikulttuurisen
identiteetin rakentamisessa.
Erityisen tuen arviointi
Maahanmuuttajalapsen psykologisessa arvioinnissa on uskallettava kokeilla
erilaisia työvälineitä. Arviointiin liittyvän ajattelun taustalla kulkee
dynaamisen arvioinnin periaate, jonka tavoitteena on tarkastella lapsen
kykyä oppia, löytää vahvuudet ja ne alueet, joissa erityisesti tarvitaan
harjaantumista ja taitojen karttumista. Dynaamiset tutkimusmenetelmät
toimivat testaustilanteessa oppimisen välineinä. Myös perinteisiä psykologisia
tutkimusvälineitä, kuten Leiter (1979), Raven (Raven 1947) ja Nepsy
(Korkman ym. 1997), voidaan käyttää dynaamisesti. Tällöin testipisteitä ei
voi verrata normipisteisiin.
Ala-Harjan (1999) mukaan psyykkisen
hyvinvoinnin ja tunne-elämän kehityksen arvioinnissa käytettävät
projektiiviset testit pohjautuvat paljolti länsimaisiin ja eurooppalaisiin
persoonallisuusteorioihin esimerkiksi psykoanalyysiin ja psykodynaamiseen
ajatteluun sekä empiristiseen tiedeideaaliin. Koulunkäynnissä korostuu
uuden kielen osaaminen, joka maahanmuuttajaoppilaalle on väistämättä
vaikeaa. Tämän ei kuitenkaan tarvitse merkitä ajattelun tai oppimiskyvyn
ongelmaa. Uuden kielen oppiminen on useamman vuoden kestävä prosessi.
Tutkimuksen toteutus
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Maahanmuuttajaoppilaan koulunkäyntiä ei voi tutkia irrallaan, vaan siihen
liittyy olennaisena osana oppilaan ja hänen perheensä kotoutuminen,
varsinkin maahantulon alkuvaiheessa. Tätä tutkimusta ohjaava paradigma
koostui useista erilaisista mutta samaan aikaan vaikuttavista tekijöistä.
Keskeiset tekijät paradigmassa olivat maahanmuuton koulutuspoliittiset ja
erityiskasvatukselliset tekijät, erityisopetusta voimakkaasti leimaava kaksoisjärjestelmä ja osallistava kasvatus, monikulttuurisuus ja interkulttuurisuus.
Sitä kautta määrittyvät maahanmuuttajaoppilaiden koulutus- ja kotoutumispolku sekä hyvinvointimalli kotoutumisen tukena.
Tutkimus edusti kuvailevaa survey-tutkimusta ja se toteutettiin
kyselytutkimuksena.
Kyselylomakkeiden pohjana käytettiin Turun
erityisopetuksen kehittämishankkeessa käytettyjä lomakkeita (Kivirauma,
Rinne & Klemelä 2004). Oppilaille osoitetusta lomakkeista toinen keskittyi
kouluviihtyvyyden ja luokkailmaston arviointiin. Lomake perustui Olkinuoran ja Lappalaisen (1991) rakentamaan luokkailmastomittariin sekä
Linnakylän ja Malinin (1997) kansainvälisen WHO-koululaistutkimuksen
kouluviihtyvyysmittareihin. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat neljän turkulaisen erityiskoulun maahanmuuttajaoppilaat. Maahanmuuttajaoppilaiden
aineisto kerättiin systemaattisen otannan mukaan 2004 neljästä turkulaisesta
erityiskoulusta. Kyselyn palautti 89 oppilasta eli 86 % erityiskoulujen
maahanmuuttajaoppilaista. Vastanneista 57 % oli poikia ja 43 % tyttöjä.
Luokka-asteittain tarkasteltuna 49 oppilasta oli alaluokilta, luokilta 1–6 ja 40
oppilasta yläluokilta, luokilta 7–9.
Maahanmuuttajaoppilaat täyttivät kyselylomakkeen koulussa yhdessä joko
tutkijan, suomi toisena kielenä -opettajan, omankielisen opettajan, oman
äidinkielen opettajan, erityisopettajan, luokanopettajan tai kouluavustajan
kanssa. Lomakkeen täyttämisessä käytettiin osittain strukturoitua
haastattelua eli lomakehaastattelua, sillä kyselylomakkeen suomenkielisyys,
luetun ymmärtäminen tuotti vaikeuksia joillekin maahanmuuttajaoppilaille.
Kyselylomakkeen ymmärtämistä ja täyttämistä vaikeutti se, että
maahanmuuttajaoppilaiden ikäjakauma oli suuri
(7–18) ja heidän suomen kielen taitonsa vaihteli. Vastausprosenttia ja
tutkimuksen sisäistä validiteettia nosti se, että kielellisesti vaikeat käsitteet
selvitettiin maahanmuuttajaoppilaalle ja oppilas sai heti kysyä, mikäli joku
asiasisältö tai käsite oli epäselvä tai jos hän ei ymmärtänyt koko kysymystä
tai väittämää.
Aineiston tilastollisessa analysoinnissa jouduttiin käyttämään epäparametrisiä
testejä, sillä ryhmien koot eivät olleet keskenään yhtä suuria, aineisto oli
melko pieni eikä aineisto toteuttanut parametristen testien edellyttämiä
jakaumaoletuksia, kuten normaalisuutta (Nummenmaa, L. 2004) Lisäksi
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kolmiportainen Likertin asteikko sekä mittauksessa käytetyt mitta-asteikot,
nominaali- ja ordinaaliasteikot rajasivat tilastollisten analyysimenetelmien
käyttöä. Ryhmien välisiä eroja on testattu epäparametrisillä testeillä
(ristiintaulukointi, khin neliötesti, Mann-Whitneyn U-testi sekä Wilcoxin
testi).
Kouluviihtyvyydestä ja luokkailmastosta tehtiin kuusi summamuuttujaa:
”oma asema luokassa”, ”opettaja-oppilassuhde”, ”koulumenestys ja mahdollisuudet”, ”suhde erityiskouluun”, ”negatiiviset tunteet”, ”erityiskoulu
leimaa”. Koska tutkimuksen tarkoitus oli selvittää melko yleisesti maahanmuuttajaoppilaiden käsityksiä niistä vaikeuksista, mitä heillä oli ollut ennen
erityisopetussiirtoa, heidän kokemuksiaan itse erityisopetussiirtoprosessista
ja koulunkäynnistään ja -viihtyvyydestään erityiskoulussa, niin voidaan
epäparametristen testien käyttöä pitää tähän tarkoitukseen soveltuvana
analyysimenetelmänä.
Erityistuen tarve lausuntojen mukaan
Neljän erityiskoulun maahanmuuttajaoppilaiden erityistuen tarve jakaantui
lausuntojen mukaan esitetyn kuvion mukaisesti:
Laaja-alainen oppimisvaikeus
Kielellinen vaikeus
Emotionaalinen ja /tai sosiaalinen…
Tarkkaavaisuusongelma
Kielen kehityksen erityisvaik.dysfasia
Hahmotusvaikeus
Traumaattinen kokemus
Lievä kehitysvamma
5
Monivammaisuus
3
Kuulovamma
1
0

52
33
27
24
16
12
11

10
20
30
40
50
Vaikeudet lukumäärittäin

60

KUVIO 1. Maahanmuuttajaoppilaiden vaikeudet lausuntojen mukaan

Laaksosen (2007) mukaan yli puolella maahanmuuttajaoppilaista ilmeni laajaalaista oppimisvaikeutta. Tämä näkyi siinä, että valtaosa erityiskouluissa
opiskelevista maahanmuuttajaoppilaista suoritti yksilöllistettyä opetus-
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suunnitelmaa. Maahanmuuttajaoppilailla esiintyi kielellisiä vaikeuksia, emotionaalisia ja/tai sosiaalisia vaikeuksia sekä tarkkaavaisuusongelmia. Lähes
kaikkien oppilaiden lausunnoissa psykologit olivat pohtineet maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tasoa ja sen vaikutusta testitilanteessa. Testien
monipuoliset sisällöt (myös ei-kielelliset tehtävät), henkilökohtainen
tutustuminen oppilaaseen, joidenkin oppilaiden aikaisemmat lausunnot sekä
keskustelut vanhempien ja kouluhenkilökunnan kanssa antoivat psykologeille
ja muille erityisasiantuntijoille tärkeää taustatietoa oppilaan tutkimuksia
varten. Joillakin oppilailla oli tulkki mukana, jotkut vanhemmat eivät
halunneet tulkkia ja osalla ei ollut tulkkia. Psykologien mukaan maahanmuuttajaoppilaiden kohdalla on erikoisen tärkeätä selvittää eri tekijöiden
vaikutus mahdollisiin koulunkäyntivaikeuksiin.
Maahanmuuttajaoppilaiden itsensä kokemat vaikeudet yleisopetuksessa
Ala- ja yläluokkien maahanmuuttajaoppilaiden mukaan keskeisimmät syyt
erityisopetussiirtoon
olivat
vaikeudet
suomen
kielessä
ja
keskittymisvaikeudet.
TAULUKKO 1.
erityisopetussiirtoa

Maahanmuuttajaoppilaiden

Luokat 1–6, N=49

Opp.

%

kokemat

vaikeudet

Luokat 7–9, N=40

ennen
Op

%

p.
1. Vaikeudet suomen kielessä

24

2. Keskittymisvaikeudet

22

3. Puhealueen vaikeudet

17

1. Vaikeudet suomen kielessä

21

52,5

44,9

2. Keskittymisvaikeudet

16

40,0

34,7

3. Vaikeudet muissa aineissa

10

25,0

Maahanmuuttajaoppilaat olivat sitä mieltä, että suomen kielen
osaamattomuus vaikutti heidän keskittymiseensä luokkatilanteissa.
Keskittymisvaikeuksia esiintyikin toiseksi eniten. Alaluokilla esiintyi
kolmanneksi eniten puhealueen vaikeuksia, kun taas yläluokilla vaikeudet
näkyivät eri oppiaineissa. Tunnilla häiritsemistä esiintyi lähes yhtä paljon sekä
ala- että yläluokilla.
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Maahanmuuttajaoppilaille aiheuttavat vaikeuksia yleisopetuksessa: liian isot
opetusryhmät, resurssien riittämättömyys tai niiden epätarkoituksenmukainen kohdentaminen, riittämätön tai satunnaisin järjestelyin annettu
suomi toisena kielenä -opetus ja joskus liian lyhyt opiskeluaika valmistavassa
opetuksessa. Lisäksi liian vähäinen yhteistyö opettajaryhmien välillä, esimerkiksi omankielisten opettajien kanssa, aiheuttaa maahanmuuttajaoppilaille
vaikeuksia selvitä yleisopetuksessa varsinkin, jos hänellä on kielen
osaamattomuuden lisäksi oppimisvaikeuksia. Suomalaisissa kouluissa
vaatimustaso on joskus liian korkea maahanmuuttajataustaisille ja
heikoimmille oppilaille. Opetussuunnitelman tavoitteet ovat liian korkeat
joillekin oppilaille ja valinnaismahdollisuus vähäistä. Eriyttämisen puute näkyy
eri oppiaineiden opiskelussa.
Opetuksessa tulisi käyttää yksilöllisiä oppimissuunnitelmia, vaihtelevia
oppimisympäristöjä ja yhteistoiminnallisia menetelmiä. On ollut vielä aika
yleistä, että uusi maahanmuuttajaoppilas sijoitetaan vuotta alemmalle
luokalle perusteena heikko kielitaito tai siirtymävaihe, jolloin valmistavan
opetuksen pienryhmästä yleisopetuksen isoon ryhmään siirtyminen on
koettu liian vaativaksi maahanmuuttajaoppilaalle. (Koponen 2000, 31.)
Tutkimustulokset
Suurin osa erityistä tukea tarvitsevista maahanmuuttajaoppilaista suoritti
yksilöllistettyä opetussuunnitelmaa. Kaikilla tutkimuksessa mukana olevilla
maahanmuuttajataustaisilla oppilailla oli psykologin, erikoislääkärin tms.
asiantuntijan lausunto. Lausuntojen perusteella voi sanoa, että useimmilla
maahanmuuttajaoppilailla oli vaikeuksia monella eri osa-alueella, useimmilla
sekä kielellisellä että ei-kielellisellä alueella. Oppilaiden erityisluokkasiirtoihin
olivat useimmiten syinä laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Tällöin psykologien
tutkimuksissa oli todettu muun muassa yleisen suoritustason heikkous.
Siihen oli liittynyt muisti- ja päättelytaitojen heikkoutta tai yleistä
kognitiivisen kehityksen viivästymistä. Kehitysprofiili oli epätasainen, sillä
oppilailla löytyi heikompien osa-alueiden lisäksi myös vahvempia osa-alueita.
Lähes kaikkien oppilaiden lausunnoissa psykologit olivat pohtineet
maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tasoa ja sen vaikutusta
testitilanteessa. Testien monipuoliset sisällöt (myös ei-kielelliset tehtävät),
henkilökohtainen tutustuminen oppilaaseen, joidenkin oppilaiden
aikaisemmat lausunnot sekä keskustelut vanhempien ja kouluhenkilökunnan
kanssa antoivat psykologeille ja muille erityisasiantuntijoille tärkeää
taustatietoa oppilaan tutkimuksia varten. Joillakin oppilailla oli tulkki mukana,
jotkut vanhemmat eivät halunneet tulkkia ja osalla ei ollut tulkkia.
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Poikien (52) osuus oli suurempi kuin tyttöjen (37). Erot sukupuolten välillä
olivat pienet erityiskoulussa, jossa kaikilla oppilailla oli oppimäärä
yksilöllistetty. Tällöin sukupuolitekijä ei ollutkaan määräävä tekijä, vaan
oppilaiden maahanmuuttajatausta.
Erityisopetussiirtoajankohta painottuu luokille 1–2. Maahanmuuttajaoppilaiden ikätekijä suhteessa luokkatasoon oli 1–3 vuotta korkeampi
kuin muilla. Molemmilla asteilla oli luokkatasoonsa nähden yli-ikäisiä
oppilaita. Jotkut maahanmuuttajaoppilaat kertoivat itse, että he olivat
käyneet omassa maassa koulua 1–2 vuotta, mutta olivat aloittaneet koulun
alusta Suomessa. Jotkut oppilaista olivat olleet välillä pois Suomesta ja
palanneet suorittamaan keskeytynyttä luokka-astetta. Ne maahanmuuttajaoppilaat, jotka eivät olleet jääneet luokalle missään vaiheessa,
hämmästelivät, että heidät oli sijoitettu Suomessa alemmalle luokka-asteelle,
kuin he ikänsä perusteella olisivat kuuluneet. Maahanmuuttajaoppilaita ei
saisi pelkästään heikon suomen kielen takia sijoittaa ikätasoaan alemmalle
luokka-asteelle, mutta käytännössä heitä oli sijoitettu ikätasoaan vastaavaa
luokkatasoa alemmaksi, kun oli katsottu siirtymisen valmistavan opetuksen
pienryhmästä yleisopetuksen isoon luokkaan olevan liian vaativan.
Suomi toisena kielenä – haaste maahanmuuttajaoppilaiden
koulunkäynnille
Tämän tutkimuksen mukaan osa maahanmuuttajaoppilaista oli sitä mieltä,
että heidän suomen kielen taitonsa oli hyvä, kun he osasivat puhua sitä.
Isommat maahanmuuttajaoppilaat näyttivät ymmärtävän pieniä oppilaita
paremmin, että kielitaitoon kuuluu puhumisen lisäksi muitakin kielen osaalueita. Maahanmuuttajaoppilaat toivat esiin suurimpana vaikeutena
koulunkäynnin kannalta suomen kielen osaamattomuuden. On erittäin
todennäköistä, että oppilaalla on suuria vaikeuksia koulussa, ellei hän
ymmärrä, mitä koulussa opetetaan. Siitä voi olla seurauksena vaikeat
keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmat, ellei häntä riittävästi tueta. Siksi
olisikin hyvin tärkeä kouluissa panostaa suomi toisena kielenä -aseman ja
arvioinnin kehittämiseen sekä oman äidinkielen ja omankielisen
tukiopetuksen saamiseen osaksi oppilaan koulupäivää. Yksi tärkeä tavoite
olisi suomi toisena kielenä -opiskelun ja -arvioinnin kehittäminen ja
yhtenäistäminen niin, että koulujen väliset erot opetuksen toteuttamisessa
tasoittuisivat. Koulunkäynnin vaikeuden kokemiseen vaikutti suomen kielen
taidon puutteellisuuden lisäksi suomalaisen koulun erilaisuus verrattuna
aikaisempiin kokemuksiin. Kososen (1999, 2000) tulosten mukaan suomen
kielen täydellinen oppiminen vie vuosia ja koulujen pitäisikin suunnata
suomen kielen opetukseen tukitoimia ainakin viitenä ensimmäisenä
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maassaolovuotena. Lisäksi koulujen olisi pyrittävä tunnistamaan yksittäiset
riskilapset ja oltava yhteydessä maahanmuuttajien omiin yhteisöihin ja
muihin auttajatahoihin.
Erityisopetussiirtoprosessi eri vaiheineen oli joillekin maahanmuuttajaoppilaille outo ja epäselvä tilanne. He havaitsivat olevansa uudessa
koulussa, vaikka syy siirtoon jäikin toisille maahanmuuttajataustaisille
oppilaille epäselväksi. Suomalaisen koulun eri tukitoimet ja -muodot ovat
epäselviä
monille
maahanmuuttajaperheille.
Erityisopetuksessa
ja
oppilashuollossa tulee esiin käsitteitä, jotka eivät aukene maahanmuuttajille
ilman tulkkia. Koko erityisopetussiirtoprosessi erilaisine tutkimuksineen voi
tuntua hyvinkin oudolta ja pelottavalta. Mikäli vanhemmat eivät ole itsekään
selvillä erilaisista erityisopetussiirron käytänteistä, niin tuskin he kykenevät
täysin selvittämään asiaa omille lapsilleen. Toisaalta perheen tapana voi olla
se, että tämäntyyppiset asiat hoidetaan aikuisten kesken eikä koeta edes
tarpeelliseksi selvittää asiaa omalle lapselle tai nuorelle.
Maahanmuuttajaoppilaat viihtyivät yleisesti erityiskouluissa, joskin
yläluokkalaiset (40) olivat kriittisempiä erityisopetussiirtoa kohtaan kuin
alaluokkalaiset (49). Maahanmuuttajaoppilaat kokivat erityiskouluissa hyvänä
pienet opetusryhmät, opettajien antaman henkilökohtaisen tuen, läksyjen
vähäisemmän määrän ja niiden tekemisen osittain jo koulussa, hyvät suhteet
eritoten omaan opettajaan, hyvät kaverisuhteet siitä huolimatta, että
kiusaamistakin esiintyi. Osaaminen taitoaineissa, koulumotivaatio ja
kouluviihtyminen paranivat noin puolella oppilaista ja läksyjen teko parani yli
kolmasosalla oppilaista. Sen sijaan noin neljäsosa oppilaista koki, että
kulttuuriristiriidat, jälki-istunnot ja rangaistukset lisääntyivät erityiskouluissa.
Mitä suurempi määrä maahanmuuttajataustaisia oppilaita koulussa oli, sitä
suurempi mahdollisuus oli törmätä ajoittain kulttuurien välisiin ristiriitoihin,
mutta toisaalta arkinen, luontainen yhdessäolo lisäsi myönteistä
vuorovaikutusta ja poisti ennakkoluuloja eri ryhmien välillä.
Maahanmuuttajaoppilaiden osallisuus koulukiusaamiseen oli runsaampaa alakuin yläluokilla. Alaluokkien maahanmuuttajaoppilaat osallistuivat
koulukiusaamiseen tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin yläluokkien
oppilaat. Luokkien 1–6 maahanmuuttajaoppilaista yli puolet ilmoitti
osallistuvansa kiusaamiseen, kun vastaavasti yläluokilla viidesosa
maahanmuuttajaoppilasta kertoi osallistuvansa kiusaamiseen. Yksi syy
konflikteihin oli yhteisen kielen puute; kun ei ymmärretä täysin, mitä toinen
osapuoli tarkoittaa, tuli tulkintavirheitä ja siten äkkipikaisia reaktioita.
Toisaalta voi olla kulttuurien ja yksilöiden välisiä eroja ja tottumuksia siinä,
missä toinen osapuoli loukkaa sanallisesti ja toinen osapuoli käyttää fyysistä
”kieltä”. Erityiskouluun siirto vaikutti positiivisesti oppimiseen ja
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motivaatioon. Oppilaat kokivat saavansa paljon yksilöllistä tukea.
Opetusryhmät olivat pienet, jolloin opettajalla oli aikaa jokaiselle oppilaalle
ja opettaja-oppilassuhde oli hyvä.
Erityiskouluissa ei noussut esiin kuitenkaan sellaisia asioita, mitä ei voisi
toteuttaa yleisopetuksessa, mikäli valmiudet ja resurssit olisivat riittävät.

Kehittämishaasteita
Kaksikielisyyden tukeminen
Latomaan (1995; 1996; 2002) mukaan yksi vakiintumassa oleva käsite
Suomen koulutusjärjestelmässä on toiminnallinen kaksikielisyys, jolla
viitataan taitoon toimia kahdella kielellä eli taitoon käyttää kieliä eri
tarkoituksiin (funktioihin) sekä arkipäivän tilanteissa, koulutuksen välineenä
ja työelämässä. Tämäntyyppinen kaksikielisyys on maahanmuuttajien suomen
kielen ja oman äidinkielen opetuksen tavoitteena peruskoulussa. Nissilä &
Mustaparta (2005, 84) näkevät, että kielenoppiminen on aina kaksitahoinen
kysymys, koska siinä on kyse joko kielitiedosta tai kielitaidosta, yleensä
kuitenkin molemmista yhtä aikaa. Kielitieto tarkoittaa sitä, että oppija pystyy
selittämään ilmiön, mutta ei välttämättä osaa käyttää sitä. Kielitaito on sitä,
että oppija itse osaa tuottaa oikean ilmaisun tai muodon osaamatta silti
selittää sitä. Maahanmuuttajaoppilas tarvitsee näitä molempia.
Uuteen kulttuuriin sopeuduttaessa kommunikointi ja uuden kielen
oppiminen on avainasemassa. Valtakielestä tulee pakolaislapselle ajattelun ja
oppimisen kieli, välinekieli, mutta yksilöllisistä eroista johtuen siihen voi
kulua monta vuotta. Skutnabb-Kankaan (1988) mukaan kahden ensimmäisen
kouluvuoden aikana lapselle kehittyy pintasujuva kieli, joka nojautuu
tilannevihjeisiin sosiaalisissa tilanteissa, mutta kielen hallinta on vielä
puutteellista. Opettaja yliarvioi helposti puhumisen perusteella lapsen
suomen kielen taidon. Yleensä kuluu noin 5–7 vuotta ennen kuin
vähemmistökielinen lapsi osaa valtakielen ikätasoaan vastaavasti. Vasta
tällöin hän voi hallita kognitiivisesti vaativat, abstraktiset, analyyttiset ja
synteettiset päättelytaidot uudella kielellä. Baker & Jones (1998, 75)
havaitsivat, että
lapsen oman äidinkielen hallinnalla, käsitteiden
kehittyneisyydellä on siirtovaikutusta valtakielen oppimiseen. Sosiaalisesta,
pintasujuvasta keskustelukielitaidosta käytetään lyhennettä BICS (Basic
interpersonal communication skills), kun taas tiedollisesta, akateemisesta
kielitaidosta käytetään lyhennettä CALP (Cognitive/Academic Language
Profiency).
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Monissa kaksikielisyyttä koskevissa tutkimuksissa korostetaan, että
vähemmistökielisten lasten opetuksessa tulisi määrätietoisesti pyrkiä
kaksikielisyyden vahvistamiseen. Vaikka kielikoulutus tukee kielenoppimista,
koulutuksen kesto ei ole suorassa yhteydessä saavutettuun kielitaidon
tasoon, vaan siihen vaikuttavat muun muassa koulutuksen intensiivisyys ja
maahanmuuttajan lähtökohdat. Paananen (2005, 17) arvioi, että mikäli
kaksikielisen lapsen kouluoppiminen ei etene odotusten mukaisesti, tulisi
oppimisen mahdollisia kieleen liittyviä esteitä selvittää riittävän varhain.
Pohjanpään, Paanasen & Niemisen (2003) mukaan alisuoriutuminen,
esimerkiksi kielitaidon puutteen vuoksi, voi johtaa syrjäytymiseen. Lapsen
energia kuluu toissijaiseen toimintaan, eikä hän voi nauttia uusien asioiden
oppimisesta, jolloin hän jää ulkopuolelle. Kielitaito on osa maahanmuuttajan
hyvinvointia – jopa sen edellytys, jos hyvinvoinnilla ymmärretään
sosioekonomisen taustaan liittyviä tekijöitä: työllistymistä, asumista,
koulutusta ja sosiaalisia verkostoja.
De Cillia (2001, 248) näkee puolikielisyyden uhkaavan etenkin silloin, kun
lapsen äidinkielinen sosialisaatio jää vajaaksi. Kyse on tällöin epätäydellisestä,
jumiin jääneestä kielellisestä sosialisaatiosta, jossa lapsi ei opi kumpaakaan
kieltä kunnolla. Samoin kuin välikielen käsite, myös puolikielisyyden käsite
nähdään nykyään vähättelevänä ja kaksikielisen puhujan alisuoriutumista
korostavana. Wei (2000, 20–21) tuokin esille, että ennemmin kuin painottaa
kaksikielisen puhujan puutteita, tulisi nähdä, että suotuisissa olosuhteissa
molemmat kielet helposti kehittyvät pitkälle.
Vähän koulua käyneille, oppimisvaikeudesta kärsiville ja syrjäytymisvaarassa
oleville oppilaille voidaan antaa tuettua opetusta. Opettajan on tuetun
opetuksen ryhmässä eriytettävä opetustaan niin, että oppilaan yksilölliset
tarpeet, hänelle sopivat opiskelutekniikat ja perustaitojen puutteet tulevat
huomioiduksi. (Martikainen 1987, 159.) Maahanmuuttajaoppilaalle, joka
tarvitsee
erityisiä
tukitoimia
perusopetuksessa,
laaditaan
oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti ja se
seuraa oppilasta hänen siirtyessään koulusta toiseen.
Muu koulunkäynnin tukeminen
Erityiskouluissakin opiskelevista maahanmuuttajaoppilaista valtaosa on niitä,
jotka rakentavat itselleen ensimmäistä Suomeen sopivaa monikulttuurista
identiteettiä. Honkalan (1999, 3) mukaan maahanmuuttajaoppilas on
erityisasemassa siksi, että hänen juurensa ovat kahtaalla: sekä vanhempien
kulttuurissa että suomalaisessa elämänmenossa. Toisen polven
maahanmuuttajien kulttuurinen asema on erityisen poikkeuksellinen. Lapsi ei
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jaa vanhempiensa entisen kotimaan muistoja, vaan hän on syntynyt
Suomessa ja elää ”uutena suomalaisena”, vaikka hänellä ei ole suomalaista
kulttuuriperintöä. Maahanmuuttajaperheiden tilanteet ovat hyvin erilaisia ja
siksi perheen kokonaistilanne vaikuttaa maahanmuuttajalapsen ja -nuoren
hyvinvointiin.
Maahanmuuttajaoppilaiden kokemat positiiviset asiat erityiskouluissa voisivat
olla toteutettavissa myös yleisopetuksen kouluissa, mikäli kunnilla ja
päättäjillä olisi tahtoa kohdentaa resursseja yleisopetukseen. Yleisopetuksen
suuret opetusryhmät, joissakin tapauksissa resurssin puute, liian korkealle
asetetut
oppimistavoitteet
ja
yksipuoliset
opetusmenetelmät,
yhteistoiminnallisten
menetelmien
puute
sekä
kouluyhteisön
joustamattomat käytänteet voivat olla esteenä maahanmuuttajaoppilaan
kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Aina ei ole kysymys kuitenkaan pelkästään
rahasta, vaan resurssien oikein kohdentamisesta ja rohkeudesta kehittää
jotain uutta.
Tarvitaan kenties valmiuksia kohdata erilaisuutta, valmiuksia toteuttaa
ympäristöllisiä, toiminnallisia sekä tavoitteellisia muutoksia koulun sisällä
sekä järjestää resursseja eri vuosina eri tavoin, kulloisenkin tarpeen mukaan.
Erityisopetuksen siirtämisen sijasta tulee tarjota varhaista tehostettua tukea.
Tehostetun tuen järjestelyt tulisi olla joustavia ja oppilaalle tulisi tarjota
tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta sekä oppilashuollon tukea.
Oppilasta koskeva erityisopetuspäätös voitaisiin tehdä pääosin
määräaikaisesti ja siinä määriteltäisiin nykyistä tarkemmin opetuksen
järjestämispaikka, opetukseen tarvittavat resurssit, riittävän pieni
ryhmäkoko sekä tarvittaessa oppimäärän yksilöllistäminen. Jos
erityisopetussiirtoja tehdään, ne tulisi tehdä riittävän ajoissa.
Kouluissa ja luokissa, joissa maahanmuuttajaoppilaiden määrä on suuri,
ryhmäkokoja tulisi pienentää, tukiopetuksen määrää tulisi lisätä ja
omankielistä tukiopetusta suomi toisena kielenä -opetuksen ohella tulisi olla
tarjolla. Erityisopetuksen siirtämisen sijasta tulee tarjota varhaista
tehostettua tukea. Tehostetun tuen järjestelyt tulisi olla joustavia ja
oppilaalle tulisi tarjota tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta sekä
oppilashuollon tukea. Oppilasta koskeva erityisopetuspäätös voitaisiin tehdä
pääosin määräaikaisesti ja siinä määriteltäisiin nykyistä tarkemmin opetuksen
järjestämispaikka, opetukseen tarvittavat resurssit, riittävän pieni
ryhmäkoko sekä tarvittaessa oppimäärän yksilöllistäminen. Jos
erityisopetussiirtoja tehdään, ne tulisi tehdä riittävän ajoissa.
Mitä heterogeenisempia opetusryhmät yleisopetuksessa ovat, sitä enemmän
opettajat tarvitsevat toimintaansa erityisopettajien, omankielisten opettajien,
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muiden opettajien ja mahdollisesti avustajien tukea. Tämä voi tarkoittaa
Juvosen (2002, 33) mukaan yhteissuunnittelun ja neuvottelujen lisäksi
samanaikaisopetusta, tiimiopetusta, yhteistoiminnallista opetusta tai muita
perinteistä opettajajohtoista opetusmallia monipuolistavia muotoja. Ikonen
ja Virtanen (2007, 16–17) näkevät, että kaikille yhteisen koulun kehittäminen
lähtee erilaisuuden arvostamisesta ja luontevista jokapäiväisistä ihmissuhteista. Tärkeää on ammatillisuus, pedagoginen ote, tasavertainen kohtaaminen ja yksilöllisyyden arvostaminen.
Erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajaoppilaat tarvitsevat positiivista
erityiskohtelua, mikä käytännössä tarkoittaa eriyttämistä, yksilöllistä tukea,
suomi toisena kielenä -opetusta, omankielistä tukiopetusta ja pienempiä
opetusryhmiä, mikäli luokassa on useampi maahanmuuttajataustainen
oppilas. Eri opettajaryhmien välinen yhteistyö edesauttaa kaksikielisyyttä.
Osa
maahanmuuttajaoppilaista
hyötyy
oppimissuunnitelmista.
Maahanmuuttajaoppilaan tulee saada edetä kykyjensä mukaan, mutta hän ei
saa
alisuoriutua
riittämättömän
suomen
kielen
tuen
takia.
Maahanmuuttajaoppilaan hyvinvointi, onnistunut koulunkäynti ja toimiva
kaksikielisyys edesauttavat oppilaan kotoutumista.
Kaikki opettajat tarvitsevat valmiuksia työskennellä monikulttuurisuuden
osana. Maahanmuuttajaopetukseen perehdyttävää täydennyskoulutusta
tarvitaan kaikilla tasoilla. Tämä tuo tärkeän haasteen peruskoulutuksen
lisäksi täydennyskoulutukselle. Kontoniemen (2003, 149) mukaan
erityiskasvatuksen tarve on opettajien mielestä lisääntynyt koko ajan ja he
kaipaavat lisää psykologista ja erityispedagogista tietoa ja koulutusta
voidakseen paremmin tunnistaa oppilaiden tilaa ja vastata heidän erilaisiin
ongelmiinsa ja tarpeisiinsa. Maahanmuutto tulee jatkumaan, mutta tuleeko
etninen erilaisuus arkipäiväistymään? Olisiko aika nähdä kaikki oppilaat
erilaisina ja ainutkertaisina? Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee positiivista
erityiskohtelua, välittämistä ja kannustusta opiskelun eri vaiheissa.
Afrikkalaisen bell hooksin10 sanoin: ”Koulu on paikka, jossa ajattelun ja
tiedon avulla on mahdollisuus tulla enemmän omaksi itsekseen.”
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