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Abstract
The aim of this study is to describe, evaluate and develope the pedagogical orientation in teacher
education. Pedagogical orientation is defined by radical and sosioconstructivist orientations and
its capacities to develope personal dimension of teacherhood. 

The study has two empirical phases and takes place in Kajaani Department of Teacher
Education. In the quantitative phase a syrvey among class teacher students is used to describe
pedagogical orientation in a holistic way. In the second qualitative phase theme interviews of class
teacher students are used to understand and find solutions to the problems of pedagogical
orientation, which were found in the quantitative phase. 

The main problems in pedagogical orientation and developing teachers’ personal dimension
are the lack of dialogy, lack of participation in different parts of learning process and the
detatchment of practice in studies. These problems are connected to mainly radically orientated,
performance centered, poorly motivating and passivative pedagogical orientation. Radical
constructivistic methods, like essays and exams, are experienced mainly superficial and
meaningless performances. Despite their superficial interaction, sosioconstructivist methods,
especially small learning groups, are the best ways to learn. Teaching methods should be used
diversially, but in cohesive and deepening way. Teachers’ interactive role, enthusiasm and
experience are meaningful, but difficult to carry out. 

Pedagogical orientation developes mostly the personal dimension of teacherhood. Problems in
integrating theory and practice derive from the fewness of aim processing, instant reification of
theory and concrete doing. The main prior experiences, perceptions and beliefs about teaching are
explicated. Using experiences in learning is difficult due to the lack of teachers’ experiences,
students’ passivity and diversity in atmosphere’s allowness. 

Constructivism as pedagogical orientation doesn’t have clear, holistic and coherent basis in
teacher education, which has important role in constituting, modeling and transferring pedagogical
ideologies. To update the pedagogy of educational system and educate competent teachers it’s
crucial to develop especially dialogy, participation and practical side of constructivist orientation
in pedagogy. 

Keywords: constructivism, pedagogical orientation, teacher education, teacherhood
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa kuvaillaan, arvioidaan ja kehitetään opettajankoulutuksen pedagogista orientaatio-
ta. Pedagogista orientaatiota tarkastellaan yksilö- ja sosiokonstruktivististen orientaatioiden ja
opettajuuden persoonallisen ulottuvuuden kehittämisen näkökulmista. 

Tutkimuksen kahden empiirisen vaiheen kohdejoukkona ovat Kajaanin opettajankoulutusyk-
sikön luokanopettajaksi opiskelevat. Kvantitatiivisen tutkimusvaiheen kyselyllä kuvaillaan peda-
gogista orientaatiota kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisella teemahaastatteluaineistolla pyritään
ymmärtämään kyselyssä esiin tulleita pedagogisen orientaation ongelmia ja etsitään niihin ratkai-
suja. 

Pedagogiikan konstruktivistisen orientaation ja opettajuuden persoonallisen ulottuvuuden ke-
hittämisen ongelmat kiteytyvät dialogisuuden puutteisiin, opiskelijoiden osallisuuden vähyyteen
oppimisprosessin eri vaiheissa sekä käytännön irrallisuuteen. Ongelmat liittyvät pedagogisen
orientaation yksilö- ja suorituskeskeisyyteen, heikkoon motivoimiskykyyn ja passivoivaan luon-
teeseen. Yksilökonstruktivistiset tentit ja esseet koetaan pääosin pinnallisiksi ja merkitykseltään
vähäisiksi suorituksiksi. Sosiokonstruktivistiset menetelmät, etenkin pienryhmät, ovat parhaita
niiden vuorovaikutuksen pinnallisuudesta huolimatta. Menetelmien monipuolisuus, mutta samalla
toisiinsa liittyvä ja oppimista syventävä luonne, on tärkeää. Opettajien vuorovaikutteinen rooli, in-
nostuneisuus ja opettajakokemus ovat merkityksellisiä, mutta käytännössä vaihtelevasti toteutuvia
tekijöitä. 

Pedagoginen orientaatio kehittää pääosin opettajan persoonallista ulottuvuutta. Teorian ja käy-
tännön yhdistämistä vaikeuttavat tavoitteiden käsittelyn, teorian välittömän konkretisoinnin ja toi-
minnallisuuden vähäisyys. Aiempia opettajuuteen liittyviä kokemuksia, käsityksiä ja uskomuksia
tehdään näkyväksi. Kokemusten käyttämistä oppimisessa vaikeuttavat opettajien kokemusten vä-
hyys, opiskelijoiden passiivisuus ja ilmapiirin sallivuuden vaihtelevuus. 

Konstruktivismi pedagogisena orientaationa on vailla selkeää, yhtenäistä ja kokonaisvaltaista
perustaa opettajankoulutuksessa, jolla on keskeinen rooli vallitsevan pedagogisen ideologian to-
dentajana, mallintajana ja siirtäjänä. Koulutusjärjestelmän pedagogiikan ajanmukaistaminen ja
kyvykkäiden opettajien kouluttaminen edellyttävätkin opettajankoulutuksen pedagogiikan kon-
struktivistisen orientaation kehittämistä etenkin dialogisuuden, osallisuuden ja käytännöllisyyden
osalta. 

Asiasanat: konstruktivismi, opettajankoulutus, opettajuus,  pedagoginen orientaatio
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Esipuhe 

Matka on loppujen lopuksi päämäärää tärkeämpi – myös väitöskirjan tekemisessä. 

Vaikka tutkimusprosessi, tutkijan tieteelliset taidot ja tohtorin tutkinnon saavut-

tamisen ilo konkretisoituvat väitöskirjassa, jää sen kansien ulkopuolelle niin pal-

jon tutkijan tiellä vuosien varrella oppimaa, kokemaa ja tuntemaa. Vuosia kestävä 

tutkimusprosessi ei ole irrallinen osa, vaan nivoutuu tärkeäksi osaksi jokapäiväi-

siä iloja ja suruja – siitä tulee osa identiteettiä ja elämää. Niinpä tämä väitöskirja 

jääkin ennen kaikkea muistuttamaan tutkijaa kuluneista elämän vuosista ja kerto-

maan osaltaan tarinan kehittymisestä ja kasvusta ihmisenä sekä tutkijana.  

Tutkimusprosessi ei olisi ollut mahdollinen, eikä tulisi todeksi ilman seuraa-

vien ihmisten olemassaoloa ja panosta. Haluan kiittää esitarkastajina toimineita 

dosentti Aili Toomia ja dosentti Riitta Jyrhämää, joiden lausunnot ovat asiantun-

tevia, rakentavia ja osuvia. Suuret kiitokset haluan osoittaa työni ohjaajalle, eme-

ritusprofessori Esko Kalaojalle, jonka dialogisessa, osallistavassa ja välittömässä 

ohjauksessa olen saanut kasvaa tutkijana sekä oppia tieteestä – ohjaussuhdetta 

voisi käyttää esimerkkinä pedagogiikan konstruktivistisuudesta parhaimmillaan. 

Kiitokset tutkimusprosessin loppuvaiheesssa vaikuttaneille tutkimusseminaariop-

ponentille KT Seija Blombergille ja kielentarkastaja KM, FM Sari Aholle. Suuri 

kiitos kaikille jatko-opiskelutovereilleni, joiden kanssa on voinut jakaa ajatuksia 

tieteestä, tutkimuksen tekemiseen liittyviä kokemuksia sekä turhautumisen ja ilon 

tunteita. Onnea jo Teille väitelleille ja voimia vielä tutkimusta viimeisteleville! 

Kiitokset Kajaanin opettajankoulutusyksikölle apurahoista, käytännöllisestä 

ja henkisestä tuesta sekä kehittämiselle avoimesta suhtautumisesta, jotka ovat 

olleet ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä tutkijan arjessa. Kiitokset myös Kajaanin 

opettajankoulutusyksikön opetus- ja kirjastohenkilöstölle sekä muulle henkilöstöl-

le, joiden pienetkin eleet ja apu ovat antaneet tunteen tutkijan ja tutkimuksen 

tärkeydestä. Kiitokset Oulun yliopistolle tutkimuksen tekemiseen myönnetyistä 

apurahoista, jotka mahdollistivat täysipäiväisen tutkimuksen tekemisen.  

Haluan kiittää muita jollakin tavalla tutkimusprosessin aikana vaikuttaneita 

ihmisiä, joiden kaikkien mainitseminen on tässä mahdotonta – olette olleet tärkei-

tä kaikki omalla tavallanne. Haluan kuitenkin mainita seuraavat ihmiset, jotka 

ovat olleet vaikuttamassa merkittävästi tutkimuksen valmistumiseen tavalla tai 

toisella. Kiitokset pitkäaikaisen työpaikkani johtajille Antti, Ulla-Maija ja Jani 

Pölläselle, jotka ovat joustollaan mahdollistaneet tutkimuksen ja työelämän yhdis-

tämisen vuosien varrella. Lämpimät kiitokset kaikille vuosien varrella olleille 

työtovereilleni, jotka ovat aina tukeneet opintojani ja ottaneet kantaakseen yhden 
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pienen miehen kokoisen työmäärän opintovapaiden aikana. Kiitokset Henrikille ja 

Lauralle sekä Villelle, jotka ottivat tien päällä olevan tutkijan yöpymään takkatu-

liensa lämpöön jatko-opintojen aikana. Kiitos entiselle opiskelutoverilleni ja hy-

välle ystävälleni Markulle, jonka kanssa olen saanut jakaa ajatuksia tutkimuksen 

tekemisestä ja muusta elämästä. Kiitokset Petterille ja Tomille pitkäaikaisesta ja 

loppuelämän kestävästä ystävyydestä sekä sen antamasta vastapainosta tutkimuk-

sen tekemiselle. Kiitos Jussille tutkimusprosessin aikana syntyneestä syvästä ja 

hulvattomasta ystävyydestä. Erityinen kiitos Emmalle. 

Lopuksi haluan kiittää vanhempiani Seppoa ja Salmea, jotka ovat aina kan-

nustaneet sekä ehdoitta ja kaikkensa antaen tukeneet opiskelemista. Kiitos Teille 

kaikesta arkisesta sekä helposti näkymättömäksi ja itsestäänselväksi jäävästä, 

mutta silti siitä kaikkein tärkeimmästä tuesta. Kiitos myös siskoni perheelle – 

rakkaalle siskolleni Anna-Maijalle, miehistä parhaimmalle Ilpolle ja ihastuttavalle 

kummitytölleni Iidalle, joiden seurassa on aina hyvä olla ja ladata akkuja.  

Tutkijan yölampun sammuessa Anssi-Pekka Udd 

Kuopiossa 28.9.2010 
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1 Johdanto 

Tutkimuksen ensimmäisen pääluvun tarkoituksena on tutkimuksen aiheeseen ja 

tutkimuskokonaisuuteen johdattelu. Ensimmäisessä alaluvussa esitellään opetta-

jankoulutuksen pedagogisen orientaation taustat edeten yhteiskunnalliselta mak-

rotasolta aina tutkijan subjektiiviseen aiheen esiymmärrykseen. Tutkimus sisältää 

kaksi empiiristä tutkimusvaihetta, jonka vuoksi toisessa alaluvussa esitellään 

tutkimuksen ja tutkimusraportin rakenne sekä käytettävät merkintätavat.  

1.1 Johdatus tutkimusaiheeseen 

Tutkimuksen aihepiirin valintaa tukevat kriittiset näkemykset korkeakoulutuksen 

rakenteista ja käytänteistä sekä vastaavuudesta nykypäivän haasteisiin eri tasoilla 

(mm. Karjalainen 2004, Levander ym. 2003, Luukkainen 2000, Jussila & Saari 

1999). Yhteiskunnallisessa ja koulutuspoliittisessa keskustelussa keskeisenä pu-

heenaiheena ovat olleet pitkittyneet opinnot ja halukkuus valmistumisen nopeut-

tamiseen työelämään siirtymisen vauhdittamiseksi. Korkeakoulutuksen akateemi-

seen vapauteen ollaan puuttumassa valmistumisaikoja rajoittamalla, jonka lisäksi 

ohjauksen näkökulma on nostettu yhdeksi keinoksi pitkittyvien opintojen ongel-

maan. (Moitus ym. 2001, Sallinen 2003, Annala 1995.) Yliopistojen ohjauksen 

orientaatio on kuitenkin nuori sekä vailla selvää struktuuria ja teoreettisia malleja, 

jonka vuoksi korkeakoulutuksen keskeiseksi kehittämisen painopisteeksi ja haas-

teeksi on asetettu ohjauksen laadullinen ja määrällinen arvioiminen sekä kehittä-

minen. Ohjausta tulisi evaluoida ja kehittää niin valtakunnallisesti, kuin yksikkö-

kohtaisesti. (Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003, Moitus ym. 2001, Piekkari & Re-

po-Kaarento 2002, Repo-Kaarento 2004.)  

Korkeakoulutuksen määrällisen tarkastelun ja evaluoinnin ohella tulisi huo-

mioida myös koulutusyksikköjen opetus- ja oppimisprosessien laadullinen näkö-

kulma (Suortti 2001, Moitus ym. 2001, Strathdee 2007, Cheng 2001: 60). Koulu-

tuksen merkitys globaalin maailman ja ekonomisen kilpailun sekä sosiaalisten ja 

kulttuuristen elementtien välineenä on huomattu ja sen myötä sen laadukkuuteen 

on kiinnitetty huomiota (Bates 2008, Cheng ym. 2001: 7, Snoek ym. 2003). Kor-

kea- ja varsinkin opettajankoulutuksen pedagogiikan laadukkuuden ja sen arvioi-

misen voidaan nähdä olevan suoraan yhteydessä perusopetuksessa annettavan 

opetuksen laadukkuuteen (Feiman-Nemser 1990a: 1), sen kautta saataviin hyviin 

oppimistuloksiin (Strathdee 2007: 19–20) sekä opettajuuden kompetenssien kehit-

tämiseen (Haugaløkken & Ramberg 2007: 63). Yliopistoissa annettavaan opetta-
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jankoulutukseen suhtaudutaan kuitenkin hyvinkin kriittisesti esimerkiksi opetus-

henkilöstön, opiskelijoiden ja poliittisten päättäjien taholta. Opettajankoulutuksel-

ta odotetaan muun muassa parempaa tietopohjaa, teorian ja käytännön välistä 

yhteyttä sekä tehokkaan opetuksen kehittämistä. (Korthagen 2001b: 10, Darling-

Hammond 1999: 13.) 

Postmodernille yhteiskunnalle on ominaista jatkuva muutos, kilpailu, selviy-

tyminen ja kehittyminen, joka luo paineita ja vaatimuksia yksilölle hänen ikäänsä 

ja taitoihinsa katsomatta. Elinikäisen ja elämänlaajuisen oppimisen ideologia on 

globaali ja sillä pyritään vastaamaan näihin postmodernin maailman haasteisiin 

elämän läpi jatkuvalla kouluttautumisella ja itsensä kehittämisellä (Opetusminis-

teriö 2004, Sallila 2003, Vuorinen 2003, Bates 2008, Cheng 2001: 50). Elinikäi-

sen oppimisen siemen pyritään kylvämään yksilöön jo perusopetuksessa ja van-

hemmat ikäkohortit tahdotaan mukaan laajan aikuiskoulutuksen kautta. Yhteis-

kunta painostaa nuoria siirtymään yliopistoelämään heti lukio-opintojen jälkeen ja 

elinikäisen oppimisen ideologia kannustaa iäkkäämpiä hakemaan täydennyskou-

lutusta tai uutta ammattia yliopistoista. Korkeakoulutuksen ekspansion myötä 

opiskelijamäärät ovat kasvaneet ja opiskelijajoukon heterogeenisyys on lisäänty-

nyt (Moore 2000, Levander ym. 2003). Vuosina 1967–1996 yliopisto-

opiskelijoiden määrä on kuusinkertaistunut, joista alle 25-vuotiaiden osuus on 

pienentynyt 71 prosentista 41 prosenttiin ja yli 30-vuotiaiden määrä lisääntynyt 

kuusinkertaiseksi (Moore 2000). 

Lähtökohtina ja välineinä tässä työssä ovat humanistisuuden ja konstruktivis-

tisuuden näkemykset aktiivisesta ja kehityskykyisestä yksilöstä, joka itseohjautu-

vasti ja kriittisesti reflektoiden pystyy kehittymään muutosten jatkuvassa virrassa 

(Moon 2008, Candy 1991, Front 2003, Koro 1993b, Hiltunen & Lehtinen 2002). 

Koulutus on avainasemassa näiden välineiden välittämisessä jokaiselle yksilölle 

(Cheng ym. 2001: 7). Heterogeeninen opiskelija-aines sopii kuitenkin varsin huo-

nosti korkeakoulutuksen yksipuoliseen näkemykseen vastuullisista ja itsenäisesti 

selviävistä yksilöistä (mm. Sallinen 2003). Lukiosta suoraan tulevien ja iäkkääm-

pien opiskelijoiden välillä on eroa esimerkiksi opiskelutaidoissa, itseohjautuvuu-

dessa ja elämänhistorian mukanaan tuomissa ja opiskeluorientaatioon vaikuttavis-

sa kokemuksissa (Välijärvi 1997, Koro 1993b, Candy 1991). Opiskelijoilla on 

korkeakouluissa hyvin suuri vastuu, jonka he joutuvat kantamaan melko yksin 

opetushenkilöstön ollessa varsin kaukaisia ja vieraita tutkimustyöhön keskittyviä 

henkilöitä (Soini & Kronqvist 1997, Moitus ym. 2001). Opiskelijoiden on kuiten-

kin todettu tarvitsevan koulutukselta muun muassa tukevaa, kannustavaa ja palau-

tetta sisältävää ohjausta (Dinkelman 2003, Heikkilä 1999, Moitus ym. 2001). 
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Opiskelijoiden heterogeeniset taustat luovat erilaisia tarpeita ja vaativat koulutuk-

selta näihin haasteisiin muuntuvia pedagogisia ratkaisuja sekä niitä koskevaa 

tutkimusta (Levander ym. 2003, Galton 2001: 72). 

Ihmisyyttä, tietoa, oppimista ja opettamista koskevat käsitykset ovat muuttu-

neet behaviorismista ja positivismista humanistiseen ja konstruktivistiseen para-

digmaan (Repo-Kaarento 2004, von Wright 1996, Hamano 2008: 401, Shi & 

Englert 2008: 354, Chen 2001, Tenenbaum ym. 2001: 88). Humanistinen ihmis-

käsitys sekä opetuksen ja oppimisen konstruktivistinen ideologia toimivat esimer-

kiksi perusopetuksessa annettavan opetuksen perustana (Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet 2004). Opettajankoulutuksella voidaan nähdä olevan 

myös keskeinen rooli ja velvollisuus vallitsevan pedagogisen ideologian todenta-

misessa, konkretisoimisessa ja siirtämisessä koulutusjärjestelmän eri osiin. Näi-

den filosofisten käsitysten tulisikin siten toimia etenkin opettajankoulutuksen 

pedagogiikkaa ohjaavina periaatteina (mm. Richardson 2003, Tenenbaum ym. 

2001, Korpinen 1993, Soini 1995).  

Konstruktivismin filosofiset ja käytännölliset periaatteet ovat kuitenkin edel-

leen hyvin sekava ja usein eri tavoin käsitetty kokonaisuus (mm. Richardson 2003, 

Hausfather 2001). Konstruktivismi onkin sen vuoksi enemmän ideaali kuin selkeä, 

käytännöllinen ja opettajankoulutuksessa sovellettava pedagoginen orientaatio 

(Tèllez 2007: 553–554, Feiman-Nemser 1990a: 1, Hong ym. 2008: 2). Opettajan-

koulutuksessa ei myöskään ole selkeää pedagogista perustaa, vaan opettajankou-

lutuksen pedagogiikka on nojautunut useisiin ja toistensa kanssa päällekkäisiin 

pedagogisiin orientaatioihin (Korthagen 2001a, Tèllez 2007, Feiman-Nemser 

1990a). Pedagogisen perustan puuttumisen lisäksi myös sen tutkimus on ollut 

vähäistä, joka osaltaan luo edellytyksiä tutkimuksen tärkeydelle (mm. Darling-

Hammond ym. 2005: 406, Volante & Earl 2004: 1, Grossman 2005: 425, 450).  

Humanistisen ihmiskäsityksen sekä konstruktivistisen tieto- ja oppimiskäsi-

tyksen mukaan itseohjautuvan sekä subjektiivisen yksilön kasvuprosessi tarvitsee 

sosiaalista vuorovaikutusta ja ohjausta (Putnam & Borko 2000: 9–10). Konstruk-

tivismin ideaaliin kuuluva dialogisuus ja ohjaava pedagogiikka ovat lisäksi siirty-

viä (transfer) ominaisuuksia, jolloin opettajaksi opiskelevien tulisi omaksua ne 

omaksi käyttöteoriakseen jo opettajankoulutuksen konstruktivistisen pedagogii-

kan kautta (Feiman-Nemser 1990a: 4, Bransford ym. 2005: 76). Korkea- ja opet-

tajankoulutus ovat haasteiden edessä ja avainasemassa näiden ideologioiden to-

teuttamisessa ja siirtämisessä eteenpäin (Rasku-Puttonen 2005, von Wright 1996, 

Cheng ym. 2001: 7, Loughran ym. 2004: 23). Eräänä ongelmana on opettajankou-

lutuksen opetushenkilöstön kollaboraation puuttuminen ja siitä johtuva pedagogi-
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sen kehittämisen vähäisyys (Korthagen 2001a: 8). Muutos opettamista ja oppimis-

ta koskevissa näkemyksissä ei ole koulujärjestelmän tasolla kuitenkaan helppo 

(Shi & Englert 2008: 354, Hamano 2008: 402, Lunenberg ym. 2007: 586).  

Opettajuus on myös suurien haasteiden edessä postmodernin maailman tuo-

man epävarmuuden, jatkuvien muutostarpeiden ja kehittymisvaateiden vuoksi 

(Rasku-Puttonen 2005, Nevalainen & Kimonen 2005, Aho 1998, Luukkainen 

2000). Lisäksi opettajuuden tulisi vastata profession perustana toimivan konstruk-

tivistisen paradigman käsityksiin oppijasta, tiedosta, oppimisesta ja opetuksesta 

(mm. Cheng 2001: 50). Nykypäivän ja tulevaisuuden käsitykset opettajasta tutki-

vana, itseään ja työtään jatkuvasti kehittävänä toimijana sekä vaikuttajana voidaan 

nähdä pohjautuvan konstruktivistisuuden aktiivisen ja itseohjautuvan sekä reflek-

toivan yksilön ihanteisiin (Haugaløkken & Ramberg 2007: 60–63). Opettajuuden 

keskeisenä kompetenssina pidetään myös dialogista, kollegiaalista ja kollaboratii-

vista työotetta, joka on tärkeä työväline yhteisöllisessä opettajayhteisössä. (En-

kenberg 2004, Luukkainen 2000.) Opettajien ammatillinen kehittyminen tapahtuu 

usein yksin omassa luokkahuoneessa ja opettajankoulutuksen käytänteet ovat 

hyvin yksilökeskeisiä (Tèllez 2007: 556). Opettajaksi kehittyminen ja kasvaminen 

ei ole joko itsenäinen tai pelkästään ulkoapäin ohjattu tapahtuma, vaan dialoginen, 

interaktiivinen ja dynaaminen muutosprosessi (Korthagen 2001a: 4, Putnam & 

Borko 2000: 9–10, Haugaløkken & Ramberg 2007). Opettajaksi opiskelevien 

tulisikin saada mallia ja taitoja dialogisuudesta, aidosta yhteisöllisyydestä ja ref-

lektiivisestä toiminnasta jo opettajankoulutuksen aikana (Järvinen 1999, Rasku-

Puttonen 2005, Comeaux 1991, Haugaløkken & Ramberg 2007: 66–67).  

Tutkijan siirtyminen Kajaanin opettajankoulutusyksikköön ja yliopistoinsti-

tuutioon syksyllä 2003 aiheutti edellisessä sosionomi (AMK) -koulutuksessa 

saatujen kokemusten perusteella ristiriitaisia ajatuksia. Sosionomi (AMK) -

koulutuksen rakenne ja sisällöt oli rakennettu ammatillisuuden ja sen eri osa-

alueiden kehittämiseen sekä niiden tukemiseen jatkuvalla ohjauksella. Sosiaa-

lialan ammattilaisen tärkeänä työvälineenä nähtiin itseohjautuva, reflektiivinen ja 

oman itsensä tunteva persoona, jonka kehittämisessä koulutusohjelman tuki ja 

ohjaus olivat keskeisessä asemassa. Ammatillisen persoonan kasvu ja kehittymi-

nen oli prosessinomaista, johon pyrittiin itsetutkiskelulla sekä opiskelutovereiden 

ja opetushenkilöstön dialogilla. Itseohjautuvuuden ja reflektiivisyyden kehittämi-

sessä oli merkittävässä osassa vähitellen opiskelijan itsenäisyyttä lisäävä ohjauk-

sen luonne.  

Sosiaalialan ja luokanopettajan ammatillisuuden struktuurit vaikuttivat varsin 

samantyyppisiltä varsinkin itseohjautuvuuden ja reflektiivisyyden merkitykselli-
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syyden osalta. Opettajankoulutus tuntui kuitenkin varsin itsenäiseltä jo alusta 

lähtien eikä järjestelmällistä ja yksilöllistä näkökulmaa ammatilliseen kasvami-

seen sekä sen ohjaamiseen näyttänyt juurikaan olevan. Sosiaalisuus ja vuorovai-

kutus olivat oppimisessa varsin pienessä roolissa opiskelijoiden välillä sekä opis-

kelijoiden ja opetushenkilöstön välillä. Olennainen persoonallisen ulottuvuuden 

kasvu ja kehittäminen ei saanut tukea esimerkiksi aidosta dialogisuudesta tai mo-

nipuolisesta palautteesta. Tietämättömyys tulevasta ja opintojen irrallisuus olivat 

seikkoja, jotka nousivat esille useissa kahvikuppikeskusteluissa opiskelutoverei-

den kanssa. Myös oma opiskelutausta ja nopeutettu opiskelutahti herättivät huo-

maamaan opiskelijoiden erilaisten taustojen ja tarpeiden näkökulmat osana peda-

gogisia käytänteitä.  

Tutkimusaihe suuntautui ensimmäisessä tutkimusvaiheessa opettajankoulu-

tuksen pedagogiseen orientaatioon opettajaksi kasvamisen prosessissa. Itseohjau-

tuvan ja reflektoivan orientaation merkitys osana opettajan ammatillisuutta tar-

kensi näkökulmaksi jo varhaisessa vaiheessa näitä ominaisuuksia kehittävän pe-

dagogisen orientaation tutkimisen. Itseohjautuvuuden ja reflektion ilmiöt korosti-

vat myös aiempia kokemuksia, käsityksiä ja uskomuksia, joiden näkyväksi teke-

minen on keskeistä niiden oppimista ohjaavan roolin vuoksi. Edellisiä tekijöitä 

kehittävän pedagogisen orientaation perustaksi muotoutui dialoginen vuorovaiku-

tus, joka toteutuu opettajankoulutuksen menetelmien, ilmapiirin ja ohjaajien 

orientaatiossa.  

Ensimmäisen tutkimusvaiheen pääongelmiksi muodostuivat pedagogiikan 

konstruktivistisen orientaation ja luokanopettajaksi opiskelevien persoonallisen 

ulottuvuuden kehittämisen tutkiminen. Lisäksi tutkimusvaiheessa selvitettiin 

opiskelijoiden heterogeenisten taustojen yhteyttä pedagogisen orientaation koke-

misessa. Kvantitatiivisen kokonaistutkimuksen kohdejoukkona olivat Kajaanin 

opettajankoulutusyksikön luokanopettajaksi opiskelevat (N = 240), joiden mieli-

piteitä kysyttiin kyselylomakkeella. Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa tutkijan 

positio oli kasvatustieteen perusopiskelija kyseisessä oppilaitoksessa. 

Kvantitatiivisen tutkimusvaiheen tuloksena saatua kokonaiskuvaa pedagogi-

sesta orientaatiosta haluttiin ymmärtää paremmin pedagogiikan merkityksellistä-

misellä. Lisäksi haluttiin saada tutkimusaineistoa, jonka avulla pedagogista orien-

taatiota olisi mahdollista kehittää. Nämä tavoitteet suuntasivat tutkimuksen toisen 

vaiheen kvalitatiiviseksi. Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen näkökulmaa suuntasi 

tutkimuksen viitekehys ja kvantitatiivinen tutkimusvaihe. Teemahaastattelun tee-

mat muotoiltiin kvantitatiivisen tutkimusvaiheen tulosten perusteella. Näkökul-

maksi päädyttiin eri vaihtoehtojen pohdinnan jälkeen ottamaan kvantitatiivisen 
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aineiston pohjalta ongelmalliseksi osoittautuneet pedagogisen orientaation osa-

alueet (ks. luvut 4.2.2 ja 8.2.3). Haastateltavana oli 16 luokanopettajaksi opiske-

levaa. Tutkija oli tässä vaiheessa kasvatustieteen jatko-opiskelija ja toimi työteh-

tävissä oppilaitoksen ulkopuolella. 

1.2 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus ja sen raportointi jakautuu useisiin eri vaiheisiin (kuvio 1). Vaikka tut-

kimusraportti noudattelee kokonaisuutena perinteistä tutkimuksen raportoinnin 

tapaa, sisältää se tiettyjä erityispiirteitä tutkimuksessa käytetyn metodologisen 

triangulaation vuoksi. Tutkimusraportin sisällössä on tehty tietoisia ratkaisuja 

asioiden esittämisen järjestyksen suhteen. Lisäksi raportoinnin ja tutkimuskoko-

naisuuden seuraamista läpi työn on pyritty helpottamaan jakamalla tutkimus nel-

jään eri osaan, joihin viitataan tutkimuksen läpi roomalaisilla numeroilla I–IV. 

Tutkimuksen luonne ja raportointi poikkeavat perinteisestä tutkimuksesta me-

todologisen triangulaation vuoksi, jolloin käytetään kahta eri tutkimusmetodolo-

gian samassa tutkimuksessa. Tutkimus sisältää siis kaksi tutkimusongelmakoko-

naisuutta, metodologista esitystä ja tulososiota. Metodologisen triangulaation 

käyttäminen tutkimuksessa oli prosessimainen ja kronologinen ratkaisu. Ensim-

mäisenä tutkimusvaiheena oleva kvantitatiivinen tutkimus edelsi ajallisesti toise-

na vaiheena toimivaa kvalitatiivista tutkimusvaihetta. Raportoinnissa oli kaksi 

esitysmahdollisuutta – prosessin etenemistä kronologisesti kuvaava tai tutkimuk-

sen eri osa-alueiden mukaisesti etenevä perinteisempi esitystapa. Prosessimaisesti 

ja kronologisesti etenevän raportoinnin etuna on tutkimuksen etenemisen ja tehty-

jen ratkaisujen seuraamisen helppous. Koska tutkimusvaiheet ovat teoreettisesti ja 

tuloksien osalta sidoksissa toisiinsa, on tällöin helppoa seurata, miten ensimmäi-

nen tutkimusvaihe ja sen tulokset johdattelevat toiseen tutkimusvaiheeseen ja 

siinä tehtyihin ratkaisuihin.  
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Kuvio 1. Tutkimuksen rakenne ja eteneminen. 

Raportoinnissa päädyttiin kuitenkin lopulta tutkimuksen eri osa-alueiden mukai-

sesti etenevään ja perinteisempään esitystapaan seuraavin perustein. Tutkimusvai-

heita voidaan pitää tasavertaisina ja toisiinsa tiiviisti sidoksissa olevina. Sen 

vuoksi ei ole syytä erottaa esimerkiksi metodologisia esityksiä kahdeksi erilliseksi 

luvuksi eri puolille tutkimusta. Lukijan on lisäksi helpompi löytää tutkimuson-

OPETTAJANKOULUTUKSEN PEDAGOGINEN ORIENTAATIO (I) 

Teoreettinen viitekehys ja metodologia 

Kvalitatiivinen 

tutkimusvaihe (III) 

Pedagogiikan konstruktivisti-

sen orientaation ongelmien 

yksilöllisen kokemisen  

kuvailu ja ymmärtäminen

Kvantitatiivinen 

tutkimusvaihe (II)  

 

Pedagogiikan 

konstruktivistisen 

orientaation yleinen kuvailu 

Tulokset ja  

johtopäätökset 

Viitekehyksestä 

operationalisoitu 

strukturoitu kysely 

 

 

Kokonaistutkimus:  

luokanopettajaopiskelijat  

(N = 240)  

Kvantitatiivisen tutkimus-

vaiheen tulosten suuntaama  

teemahaastattelu 

 

Harkinnanvarainen näyte: 

luokanopettajaopiskelijat  

(n = 16)  

Tulokset ja  

johtopäätökset  

TUTKIMUSVAIHEIDEN SYNTEESI (IV) 

Pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio  

ja sen kehittäminen 
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gelmat ja -tehtävät sekä metodologisten ratkaisujen perustelut, kun ne on esitetty 

samassa luvussa. Kumpaakin tutkimusvaihetta koskevien lukujen yhteydessä 

perustellaan ja kuvataan tutkimusvaiheiden välisiä suhteita, joka helpottaa lukijaa 

näkemään niiden väliset yhteydet. 

Tutkimus koostuu neljästä eri osasta – teoreettisesta ja metodologisesta osasta 

(I), kvantitatiivisesta tutkimusvaiheesta (II), kvalitatiivisesta tutkimusvaiheesta 

(III) ja kokonaisuutta syntetisoivasta osasta (IV). Tutkimuksen ensimmäinen osa 

(I) sisältää tutkimusaiheen eli pedagogisen orientaation teoreettisen tarkastelun. 

Pedagogisen orientaation ilmiö rakentuu deduktiivisesti ja etenee tieteenfilosofi-

sista lähtökohdista tutkimuksessa käytettävien käsitteiden tarkkaan määrittelemi-

seen. Tutkimuksen ensimmäinen osa (I) sisältää lisäksi teoreettisen ja empiirisen 

tarkastelun nivelkohdan, jossa teoreettinen tarkastelu kootaan viitekehykseksi 

sekä määritellään kummankin tutkimusvaiheen tutkimusongelmat ja -tehtävät. 

Ensimmäinen tutkimuksen osa (I) sisältää myös molempien tutkimuksessa käytet-

tyjen metodologioiden kuvaukset ja perustelut.  

Raportin toinen osa (II) sisältää kvantitatiivisen tutkimusvaiheen ja kolmas 

osa (III) kvalitatiivisen tutkimusvaiheen tulosten esittelyn. Vaikka tutkimusvai-

heilla on tiivis yhteys toisiinsa, ne kuvaavat tutkittavaa ilmiötä eri näkökulmista. 

Tämän vuoksi kummankin tutkimusvaiheen tulosten yhdistäminen suoraan yh-

deksi tulososioksi ei ole järkevää. Jaottelun ansiosta lukijalla on siksi myös mah-

dollisuus tutustua pedagogisen orientaation ilmiöön haluamastaan näkökulmasta 

ja saada siitä selkeä kuva.  

Triangulaation yhtenä tarkoituksena on kuitenkin kokonaisvaltaisemman ku-

van saaminen tutkittavasta ilmiöstä kuin mitä yhdellä metodologialla olisi mah-

dollista saavuttaa. Viimeisessä tutkimuksen osassa (IV) syntetisoidaan tulokset ja 

arvioidaan tutkimuskokonaisuus niin tulosten kuin koko prosessin osalta. Lopussa 

olevat luotettavuus- ja eettisyysarvioinnit tehdään erikseen kummankin tutkimus-

vaiheen (II ja III) osalta niiden luotettavuuskriteerien erilaisuuden vuoksi. Lopuk-

si kuitenkin pohditaan myös tutkimuskokonaisuutta (I–IV) sen eri osien kautta. 
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2 Pedagogisen orientaation lähtökohdat 

Tässä luvussa luodaan perusta tutkimusaiheelle, sen näkökulmalle ja keskeisille 

käsitteille. Ensimmäiseksi tarkastellaan kansainvälisesti ja kansallisesti pedagogi-

sen orientaation käsitettä ja siihen liittyvää tutkimusta, jonka kautta lukija saa 

perustellun kuvan tutkimusaiheen tarpeellisuudesta ja suuntaamisesta. Yleisen 

tarkastelun jälkeen keskitytään opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation 

muotoiluun – millaisiin näkemyksiin oppijasta, tiedosta ja oppimisesta pedagogi-

sen orientaation tulisi perustua ja millaiseksi näihin näkemyksiin perustuva peda-

goginen orientaatio konkretisoituu? Tarkastelun myötä lukijalle muodostuu käsi-

tys pedagogiikan konstruktivistisista ja reflektiivisistä piirteistä, joista johdetaan 

tutkimuksen pääkäsitteet ja ensimmäisen tutkimusvaiheen (II) tutkimusongelmat. 

Opettajuuden, opettajan ammatillisen kasvun ja opettajuuden ulottuvuuksien ku-

vaamisella määritellään pedagogisen orientaation keskeiset tavoitteet, jotka toi-

mivat myös osaltaan pohjana tutkimuksen käsitteille.  

2.1 Pedagoginen orientaatio ja sen tutkimus 

Tutkimuksen aihe kuuluu korkeakoulu- tai yliopistopedagogiikan sekä opettajan-

koulutuksen tutkimuksen piiriin. Nevgi ja Lindblom-Ylänne (2003: 17) määritte-

levät yliopistopedagogiikan opiskelijoiden ohjaamiseksi ja kasvattamiseksi, jonka 

tavoitteena ovat tutkijan ja oman alan asiantuntijuuden osa-alueet. Yliopistopeda-

gogiikan tutkimuksen alaan kuuluvat muun muassa ohjaamiseen liittyvien opetus-

oppimisprosessien, oppimiskäsitysten, opiskelijoiden yksilöllisyyden ja opiske-

lumuotojen arvioiminen, jotka ovat myös tämän tutkimuksen kohteena (ks. Nevgi 

& Lindblom-Ylänne 2003: 17–21). Opettajankoulutuksen tutkimus on yliopisto-

pedagogiikan tutkimuskenttää laajempi käsite. Keskeisenä opettajankoulutuksen 

tutkimuksen tehtävänä on opettajankoulutuksen käytänteiden ja niiden tehokkuu-

den kuvailu, arvioiminen ja kehittäminen. (Doyle 1990.) Tutkimuksen pääkäsit-

teenä toimii pedagoginen orientaatio, jonka määrittelyn perusteita käsitellään 

seuraavassa alaluvussa 2.1.1. 

2.1.1 Pedagogisen orientaation käsite 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltavaa ilmiötä kuvataan käsitteellä pedagoginen 

orientaatio (pedagogical orientation). Tutkimuksen pääkäsitteinä olivat pitkään 

ohjaus ja pedagoginen ohjaus, mutta ohjaus-käsitteen moniselitteisyys johti täs-
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mällisemmän pääkäsitteen valintaan. Ohjaus-käsite voidaan liittää esimerkiksi 

opinto-ohjaukseen ja pedagoginen ohjaus verkkopedagogiikkaan. Lisäksi ohjaus-

käsitteen monet englanninkieliset vastineet (mm. facilitating, counseling) liittyvät 

johonkin yliopistoa alempaan koulutusjärjestelmän osaan, eivätkä siksi sovi tä-

män tutkimuksen näkökulman mukaiseen tarkasteluun. Pääkäsitteeksi valittiin 

pedagoginen orientaatio, koska huomio halutaan kiinnittää nimenomaan yliopis-

tokontekstissa tapahtuvaan opetustoimintaan eli pedagogiikkaan. Ohjaus on tässä 

tutkimuksessa ennemminkin pedagogisen orientaation sisäistä toimintaa kuvaava 

alakäsite, eikä ilmiötä määrittävän pääkäsitteen tasoinen.  

Ohjaus-käsite on kuitenkin mukana tutkimuksessa pedagogisen orientaation 

konstruktivistisuuden vuoksi. Konstruktivismissa opetuksen perinteinen käsite on 

korvattu ideologian periaatteita paremmin kuvaavalla käsitteellä ohjaus, opettaja 

käsitteellä ohjaaja ja myös opiskelijasta voitaisiin käyttää käsitettä oppija. Tässä 

työssä käytetään konstruktivistisesta ideologiasta huolimatta ohjaajan lisäksi 

myös käsitettä opettaja. Pääsääntöisesti tässä tutkimuksessa opettaja-käsitettä 

käytetään yleisemmässä yhteydessä ja ohjaaja-käsitettä pedagogisen toiminnan 

yhteydessä. Keskeisenä syynä tähän on yksiselitteiseisen käyttämisen vaikeus, 

molempien käsitteiden tilannekohtainen sopivuus ja myös liittyminen toisiinsa. 

Tutkimuksessa käytetty kirjallisuus käyttää hyvin vaihtelevasti molempia, joten 

niitä ei ole lähdetty muuttelemaan lähdeuskollisuuden vuoksi. Lisäksi kirjallisuu-

dessa käytetään ohjaajan lisäksi esimerkiksi käsitteitä ohjaava opettaja ja opetta-

jan ohjaava rooli, joissa yhdistyvät molemmat käsitteet. Syynä on myös se, että 

tutkimuskontekstin henkilöstöä ja valmistuneita opiskelijoita nimitetään viralli-

sesti opettajiksi. Opettaja-käsite on myös ohjaaja-käsitettä eksaktimpi pedago-

giikkaan liittyvä käsite, eikä sekoitu esimerkiksi opinto-ohjaajaan tai muuhun 

ohjaavaan henkilöön koulutuksessa.  

Opettajan pedagogisesta toiminnasta käytetään opetus-käsitteen sijaan kon-

struktivismin ideologian mukaisesti käsitettä ohjaus. Ohjaus-käsitteellä halutaan 

luoda yhteys konstruktivistiseen näkemykseen oppimisesta ja samalla tehdä sel-

keä ero perinteiseen behavioristiseen opetustapaan. Ohjaus-käsitettä käytetään 

myös vahvasti opettajankoulutuksen nykyisen pedagogisen orientaation tutkimuk-

sen yhteydessä, kuten on nähtävissä aihetta käsittelevästä luvusta 2.1.2. Opiskeli-

ja-käsitettä käytetään yliopistokontekstin mukaisesti kuvaamaan aikuisia oppijoi-

ta. Opiskelija-käsitettä käytetään myös selkeyden vuoksi, koska tämän tutkimuk-

sen pedagogisen näkemyksen mukaisesti sekä opiskelija että opettaja ovat oppi-

misprosessissa oppijoita.  
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Opettajankoulutuksen pedagogisella orientaatiolla tarkoitetaan tässä tutki-

muksessa tieteenfilosofisten ja oppimisteoreettisten perusteiden sekä niistä johdet-

tujen pedagogisten käytänteiden ja tavoitteiden kokonaisuutta. Feiman-Nemser 

(1990a, 1990b) käyttää tällaisista erilaisista opettajankoulutuksen pedagogiikkaa 

määrittävistä tavoista käsitettä konseptuaalinen orientaatio (conceptual orientati-

on). Toisena opettajankoulutusta luonnehtivana käsitteenä toimivat rakenteelliset 

mallit (structural models), jotka kuvaavat opettajankoulutuksen rakenteellisia 

painotuksia, kuten koulutuksen pituutta ja opetusharjoittelun määrää. Rakenteelli-

set mallit vaihtelevat konseptuaalisista malleista poiketen yksikkö- ja koulutus-

tasokohtaisesti. (Feimen-Nemser 1989, 1990, Volante & Earl 2004). Grossman 

(2005) käsittelee artikkelissaan myös opettajankoulutuksen pedagogisia lähesty-

mistapoja (pedagogical approaches), jotka ovat erilaisia pedagogisia opetusmene-

telmiä. Tässä tutkimuksessa pedagoginen orientaatio tarkoittaa yksittäistä mene-

telmää laajempaa pedagogista näkemystä, johon kylläkin liittyvät myös yksittäiset 

menetelmälliset käytänteet. Keskeisintä on kuitenkin yksittäisten menetelmien 

sijaan niiden taustalla oleva näkemys oppimisesta ja opettamisesta. 

Opettajankoulutuksen konseptuaalisia orientaatioita on Feiman-Namserin 

(1989, 1990) mukaan viisi, jotka näkyvät opettajankoulutuksessa toisiinsa kietou-

tuneina sekä opettajakohtaisesti ja kontekstisidonnaisesti eri tavoin painottuneina 

yhdistelminä (Volante & Earl 2004: 2). Orientaatiot voidaan suhteuttaa ja määri-

tellä pedagogisen interaktion eri tekijöiden eli opettajan, opiskelijan, opiskeltavan 

aineen ja opiskeluympäristön kautta. Opettajankoulutuksen konseptuaalisia orien-

taatioita ovat akateeminen, praktinen, teknologinen, kriittinen/sosiaalinen ja per-

soonallinen, jotka kuvaillaan lyhyesti tämän tutkimuksen näkokulman avaamisek-

si taulukossa 1. (emt.) 

Konseptuaalisista orientaatioista lähinnä tämän tutkimuksen näkökulmaa on 

persoonallinen orientaatio, jota lähestytään sekä filosofisten perusteiden, että 

opettajankoulutuksen tavoitteiden näkökulmista. Filosofisten perusteiden ja peda-

gogisten käytänteiden lisäksi tässä tutkimuksessa kiinnitetään huomiota myös 

pedagogiikan tavoitteisiin, koska koulutuksen orientaation tulisi olla yhdensuun-

tainen niiden kanssa (Volante & Earl 2004: 3). Pedagogisen orientaation määritte-

leminen ja sen kautta tutkimuksen näkökulman valitseminen on siten johdettu 

sekä filosofisten näkemysten, että opettajankoulutuksen tavoitteiden kautta. Tut-

kimuksessa perustellaan ja määritellään edellä esitellyistä konseptuaalisista orien-

taatioista persoonallista orientaatiota lähinnä olevan konstruktivistisen pedagogii-

kan merkityksellisyys (emt. 11). 
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Taulukko 1. Käsitteelliset orientaatiot opettajankoulutuksessa (Feiman-Nemser 1990a, 

1990b, mukaillen). 

Käsitteellinen 

orientaatio 

Opettamisen 

elementti 

Opettaminen Opettajankoulutuksen pedagogiset 

menetelmät 

Akateeminen  opiskeltava aine 

ja tieto 

asiantuntijaopettajan jakama 

tieto ja sen ymmärtäminen 

teoriaan integroidut 

kenttäkokemukset ja -tehtävät sekä 

yhteistyö opettajien kanssa; 

The Academic Learning Program, 

Michigan 

 

Praktinen  opettaja ja 

opettaminen 

kokemukseen pohjautuvia 

universaaleja ja teknisiä 

käytänteitä; nopea, 

innovatiivinen ja joustava tapa 

soveltaa pedagogiikkaa 

käytännön kokemukset, interaktio 

vertaisten ja opettajien kanssa; 

mestari-kisälli; 

The Teachers for Rural Alaska 

Program, Alaska 

 

Teknologinen opettaja ja 

opettaminen 

tieteelliseen tietoon ja sen 

sovelluksiin pohjautuvaa; 

sääntöihin pohjautuva, 

instrumentaalinen ja 

suunnitelmallinen 

suorittaminen, 

 ”teacher as decision maker” 

 

teoreettinen tieto-demonstraatio, 

harjoittelu ja palaute-sovellus 

käytäntöön tuetusti;  

Competency-Based Teacher 

Education, Toledo 

Kriittinen/ 

sosiaalinen 

yhteiskunta ja 

ympäristö 

sosiaalinen uudentaminen ja 

kritiikki, demokraattisen 

näkemyksen jakaminen ja 

itsenäisesti ajattelevan yksilön 

kehittäminen 

historiallinen, yhteiskunnallinen, 

kulttuurinen ja 

opetussuunnitelmallinen analyysi; 

The New College Program, 

Columbia 

 

Persoonallinen oppija ja 

oppiminen 

itsensä tuntevan opettajan 

ohjaamaa ja mahdollistamaa, 

opiskelijan aktiivista ja 

suuntaamaa 

uusien opetukseen liittyvien roolien 

omaksuminen ja oman 

opettajapersoonan löytäminen 

käytännön ja läheisten opettajien 

interaktion sekä avoimen ja sallivan 

oppimisilmapiiri kautta; 

Developmental Teacher Education 

Program, Michigan 

Opettajankoulutus ei voi perustua pelkästään filosofisten perusteiden itseisarvoi-

seen toteuttamiseen, vaan sen perustehtävään eli opettajien kouluttamiseen. Opet-

tajankoulutuksen pedagogiikan tulee tukea opettajuutta ja sen ajanmukaisia vaa-
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teita (mm. Feiman-Nemser 1990b, Cheng ym. 2001). Tavoitteiden näkökulmasta 

pedagogista orientaatiota tarkastellaan suhteessa siihen, miten opettajankoulutuk-

sen pedagogiikka huomioi opettajaksi opiskelevien persoonallisen orientaation 

(personal orientation) kehittämisen. Persoonallisen orientaation tarkoituksena on 

huomioida opettajaksi opiskelevien persoonallinen kehittyminen, jossa keskeises-

sä osassa on muun muassa itsetuntemuksen kehittäminen (Feiman-Nemser 1990a: 

4). Tässä työssä keskeiseksi nähdään itseohjautuvuuden ja reflektion kehittäminen 

sekä oppimista suuntaavien kokemusten, käsitysten ja uskomusten näkyväksi 

tekeminen.  

Tèllezin (2007: 544–545) mukaan opettajankoulutus ja sen pedagogiikka ovat 

jatkuvassa muutoksessa. Yhdysvalloissa on neljä erilaista konseptuaalista uudis-

tusta, jotka ovat edellä kuvattujen konseptuaalisten orientaatioiden mukaisia, 

opettajankoulutusta määrittäviä näkemyksiä. Nämä ovat kompetenssiperusteinen 

(competence-based teacher education, CBTE), reflektiivinen (reflective teacher 

education, RTE) ja konstruktiivinen opettajankoulutus (constructive teacher edu-

cation, CTE). Neljäntenä ja eräänlaisena anti-uudistuksena on vaihtoehtoinen 

pätevyys (alternative certification, AC), jota ei käsitellä sen vapaamuotoisuuden 

takia tässä enempää. (emt.) 

Kompetenssiperusteisuus on behaviorismin näkemyksiin perustuva 1960–

1970-luvulla syntynyt ja nyt jo hävinnyt näkemys, jossa tarkalla suunnittelulla, 

toteutuksella ja saadulla palautteella pyrittiin kehittämään suorituskeskeistä kom-

petenssiperustaa opettajaksi opiskeleville. Kompetenssiperusteista opettajankou-

lutusta voidaan luonnehtia käsitteillä tekninen, käytännöllinen ja instrumentaali-

nen. Kompetenssiperusteisen opettajankoulutuksen eduiksi voidaan nähdä sen 

halpuus, vaikuttavuus ja tuloskeskeisyys muiden uudistusten prosessinomaisuu-

den sijaan. (Tèllez 2007: 546–549, Korthagen 2001a: 2.) Suomessa toteutettavan 

opettajankoulutuksen käytänteissä on kuitenkin nähtävissä jo hävinneen näke-

myksen piirteitä, vaikka varsinaista kokonaisvaltaista ohjelmaa ei olekaan ole-

massa (ks. Korthagen 2001b: 3–4, 8). Galton (2001: 71) kokee, että kompetenssi-

perusteisuutta ei pidetä keskeisenä perustana opettajankoulutuksen pedagogiikas-

sa. Kompetenssiperusteisuuden käyttämiselle lienee kuitenkin paineita, koska 

useissa eri Euroopan maissa tapahtuvassa opettajankoulutuksessa keskeiseksi 

nähdään vahva pragmaattinen osaaminen. Pragmaattisuutta pidetään myös tule-

vaisuudessa eurooppalaisen opettajankoulutuksen yhtenä keskeisenä painopistee-

nä. (Snoek ym. 2003.) 

Reflektiivinen opettajankoulutus pohjautuu reflektion käsitettä käyttäviin, 

mutta sisällöltään toisistaan poikkeaviin Schönin sekä Zeichnerin ja Listonin 
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1980-luvulla esittämiin näkemyksiin. Reflektion käsite muokkasi paljon opetta-

jankoulutuksen näkemysta sen pedagogiikasta ja opettajuudesta sekä oli osaltaan 

syrjäyttämässä kompetenssiperusteista opettajankoulutusta. (Tèllez 2007: 548.) 

Reflektio on edelleen keskeinen käsite, mutta se ei ole opettajankoulutuksen pe-

dagogiikkaa ohjaavan perustan keskeisin sisältö (Tèllez 2007: 548, Feiman-

Nemser 1990b). Keskeinen reflektiivisen opettajankoulutuksen näkemys on 

Zeichnerin ja Listonin näkemyksien mukaan opetussuunnitelman, opetettavan 

aineksen ja opettajuuden reflektoiminen, joka mahdollistaa niiden syvemmän 

käsittelemisen, ymmärtämisen ja muuttamisen. Schönin näkemykset keskittyivät 

enemmän reflektion käyttämiseen professionaalisuuden ja opettajuuden ymmär-

tämisessä ja kehittämisessä. (Tèllez 2007: 549–553.) Tässä tutkimuksessa voidaan 

nähdä olevan kummankin reflektio-käsitteen mukaisia piirteitä. 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin opettajankoulutusta luonnehtiva re-

formi on konstruktivistinen opettajankoulutus, joka pohjautuu Piagetin, Vygots-

kyn ja Glaserfeldin näkemysten eräänlaiseen syntetisoituun ytimeen. Konstrukti-

vismin mukaisesti oppiminen muun muassa suodattuu aiempien yksilöllisten 

kokemusten kautta, sisältää sosiaalisen vuorovaikutuksen elementin ja on itseoh-

jautuvaa. Keskeisessä osassa on myös vastavuoroinen oppiminen opettajankoulut-

tajien ja opettajaksi opiskelevien sekä opettajaksi opiskelevien ja oppilaiden välil-

lä. Konstruktivistismi on ennen kaikkea opettajankoulutuksen teoreettinen ja tut-

kimusta ohjaava ideaali, jonka käytännölliset sovellukset ovat vähäisiä. Konstruk-

tivismi on Yhdysvalloissa keskeinen sisällöllinen (content), mutta ei välttämättä 

universaalisti toteutuva opettajankoulutuksen opetussuunnitelmallinen (program-

me design) perusta. (Tèllez 2007: 553–556.) Myös Hausfather (2001: 15) pitää 

konstruktivismia keskeisimpänä opettajankoulutuksen paradigmana Yhdysval-

loissa, vaikka sen todellista merkitystä ei ymmärretäkään universaalisti. Hausfat-

herin (2001: 18) sekä MacKinnonin ja Scarff-Seatterin (1997: 54) mukaan kon-

struktivismi ei olekaan metodi, vaan teoria tiedosta ja oppimisesta, jonka antia 

tulee tukea sopivin opetusmenetelmin.  

Korthagenin (2001a) kuvailema realistinen opettajankoulutus (realistic 

teacher education) on vastakohta opettajuuden teknis-rationaaliselle opettajan-

koulutukselle. Realistinen opettajankoulutus on konkretisoitunut esimerkiksi Yh-

dysvalloissa ammatillisen kehittymisen kouluiksi (Professional Development 

Schools, PDS), joissa painotetaan esimerkiksi käytännöllisyyttä sekä teorian ja 

käytännön yhdistämistä dialogisen ja reflektoivan vuorovaikutuskulttuurin kautta 

(Korthagen 2001b: 11–12, Devlin-Scherer ym. 2007). Realistisen opettajankoulu-

tuksen keskiössä on pelkkien käytännöllisten menetelmien sijaan teorian ja käy-
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tännön yhdistäminen, reflektointi, yksilön kehityksen holistinen kokonaisuus ja 

varsinkin persoonalliset tekijät, kuten yksilöllinen kokemustausta (Korthagen 

2001a: 11–12, Haugaløkken & Ramberg 2007: 56–57). Realistisen opettajankou-

lutuksen näkemykset ovat eräänlainen synteesi useista erilaisista teoreettisista 

lähestymistavoista, kuten humanistisesta ja kognitiivisesta psykologiasta, beha-

viorismista ja tekemällä oppimisesta (Korthagen 2001a: 11–12). Realistinen opet-

tajankoulutus perustuu Korthagenin (2001a: 9–10) mukaan muun muassa seuraa-

vanlaisiin periaatteisiin: 

– Lähtökohtana käytetään käytännöllisiä ongelmia ja opettajaksi opiskelevien 

todellisia opetuskokemuksia. 

– Tavoitteena on opettajaksi opiskelevien systemaattinen reflektio sekä oppilai-

den halujen, tunteiden ja toiminnan huomioimisen kehittyminen opetuksessa. 

– Pedagogiikka perustuu opettajien ja opettajaksi opiskelevien väliseen vuoro-

vaikutukseen. 

– Ammatillisen kasvun ja kehittymisen perustana käytetään opiskelijoiden 

yksilöllisiä kokemustaustoja. 

– Teorian ja käytännön integrointi on tärkeää. 

Konstruktivistisuus on tieto- ja oppimiskäsityksenä noussut vallitsevaksi käsityk-

seksi ainakin tavoiteltavana ja tieteellisessä yhteisössä hyväksyttynä paradigmana 

(mm. Sung 2007: 11, Hausfather 2001). Se voidaan nähdä myös keskeiseksi ope-

tuksen ja kasvatuksen opetussuunnitelmia ohjaavaksi ja perustavaksi ideaaliksi 

(Shi & Englert 2008: 354, Hamano 2008: 401, MacKinnon & Scarff-Seatter 1997: 

38). Koro ym. (1990) nostavat esille aikuiskoulutuksen tieteenfilosofisen tarkaste-

lun yhteydessä esiin humanistisuuden, kognitiivisuuden ja andragogisuuden, joita 

Korpinen (1993: 85–87) esittää myös perinteisen opettajankoulutuksen lähtökoh-

diksi. Piekkari ja Repo-Kaarento (2002: 308–309) näkevät yliopistojen käytäntei-

den olevan vielä varsin behavioristisia ja empiristisiä, vaikka konstruktivismi ja 

sosiokonstruktivismi alkavat saada vähitellen jalansijaa (ks. Sung 2007: 11).  

Enkenberg (2004) kyseenalaistaa konstruktivistisuuden ilmiselvyyden ja poh-

tii sen mahdollisuuksia korkeakouluissa. Ongelmaksi hän näkee MacKinnonin ja 

Scarff-Seatterin (1997: 38) tavoin konstruktivistisuuden moninaiset suuntaukset 

ja niiden kirjavan sekä sekavan käyttämisen. Hausfatherin (2001: 15) mukaan 

konstruktivismi-käsitettä käytetään usein sateenvarjoterminä eri tavalla painottu-

neille lukuisille konstruktivistisille teorioille. Myös Richardson (2003, 1997) ja 

Tenenbaum ym. (2001: 92) näkevät konstruktivistisuuden yksilöllisten ja sosiaa-

listen suuntausten olevan epäselviä monille opettajille ja jakavan näkemyksiä 
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sekä mielipiteitä opettajankoulutuksen toteuttamistavoista. Eri konstruktivistisuu-

den lajit poikkeavat merkittävästi toisistaan, eikä eräänlaista synteettistä opetus-

menetelmää voida luoda (Enkenberg 2004). Konstruktivismi on teoreettinen ja 

tutkimusta ohjaava ideaali opettajankoulutuksessa, jonka käytännöllinen sovelta-

minen ja kokonaisvaltainen opetussuunnitelmallinen rooli on hyvin vähäinen 

(Tèllez 2007: 553–554, Tenenbaum ym. 2001). Winitzky ja Kauchak (1997: 63) 

toivovatkin konstruktivismista johdettuja pedagogisia käytänteitä, joiden kautta 

voitaisiin luoda oppimista edistäviä oppimisympäristöjä sekä yhdistää teoriaa ja 

käytäntöä. MacKinnon ja Scarff-Seatter (1997: 51) sekä Richardson (2003) kui-

tenkin pohtivat, että konstruktivismin pitäisi olla vain yksi tapa opettaa ja tarkas-

tella maailmaa, ei ainoa ja oikea näkemys.  

Yhteiskunnallisten, yhteisöllisten ja opettajaan kohdistuvien moninaisten 

haasteiden tavoittamisessa ja niiden tavoittelemiseen tarvittavien välineiden an-

tamisessa avainasemassa on konstruktivistinen ja reflektiivinen opettajankoulutus 

(Rasku-Puttonen 2005). Reflektiivisyyttä ei kuitenkaan pidetä enää niinkään ko-

konaisena opettajankoulutuksen pedagogisena perustana (Tèllez 2007: 548, Fei-

man-Nemser 1990b), vaan sen merkitys on enemmänkin olla yhtenä elementtinä 

pedagogisten ideaalien ja käytänteiden sekä professionaalisen opettajan kompe-

tenssien kokonaisuudessa.  

Konstruktivistisuuden yksilöllisten ja sosiaalisten suuntausten mukaisesti 

konstruktivistisen opettajankoulutuksen tulisi sisältää yksilöllisesti ja sosiaalisesti 

virittyneitä oppimis- ja opetustapahtumia. Kognitiiviset muutokset yksilön skee-

mastruktuureissa eli käsitteellinen muutos vaatii kognitiivisia dissonansseja, joi-

den aikaan saamiseksi opettajankoulutuksen on tarjottava haastavia ja reflektiivis-

tä ajattelua tukevia oppimisympäristöjä sekä tehtäviä. (Chen 2001: 262, Mayer-

Smith & Mitchell 1997: 130, Richardson 1997: 5–7.) Opettajankoulutuksen kon-

struktivistisuuden tulisi ennen kaikkea huolehtia siitä, että sen pedagogiset käy-

tänteet olisivat mahdollisimman yhdensuuntaisia opetettavien konstruktivististen 

periaatteiden kanssa (Richardson 1997: 10–11). Loughran ja Russell (1997: 165–

166) tarkastelevat opettajankoulutuksen perusteita USA:n yliopistoissa ja esittävät 

muutamia tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä piirteitä opettajankoulutuksen 

pedagogiseksi perustaksi Monashin yliopistosta: 

– Ohjauksessa ja sen suunnittelussa on huomioitava opiskelijoiden tarpeet ja 

niiden muutokset ammatillisen kehittymisen myötä. 

– Opettajaksi kasvamista helpottaa yhteistyö opiskelijatovereiden kanssa.  
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– Opiskelija työstää jatkuvasti omia kokemuksiaan opettamisesta ja oppimises-

ta, joita ohjaa ennen koulutusta syntyneet aiemmat uskomukset ja käsitykset. 

– Opettamisen ja oppimisen malleina ovat opettajankouluttajat.  

– Reflektiivisen toimijan ideaalin on oltava opettajien ja opiskelijoiden toimin-

nan mallina. 

Opettajaksi kasvaminen ja ammatillinen kasvu ovat sosiaalisia prosesseja (ks. 

2.3.2). Sosiaalisesta konstruktivismista lähtevä ajattelu tarkoittaa opettajankoulu-

tuksen sosiaalista luonnetta reflektion ja itseohjautuvuuden kehittämisessä muun 

muassa kollaboratiivisen ja dialogisen orientaation kautta, jossa opiskelija pääsee 

testaamaan ja vertailemaan näkemyksiä suhteessa opettamiseen (Comeaux 1991: 

153, Richardson 1997: 7–9). Soini ja Kronqvist (1997) kuvaavat opettajankoulu-

tuksen ja opettajaksi kasvamisen sosiaalista luonnetta ja sen mahdollisuuksia. 

Oppiminen yliopistossa sisältää yksilöllisiä ja sosiaalisia piirteitä, mutta painottuu 

kuitenkin korkeakouluissa yksilön omaa vastuuta korostavaksi (Soini & Kron-

qvist 1997: 10–11, Richardson 1997: 10). 

Järvinen (1999) pohtii opettajan ammatillista kasvamista ja näkee sen pääta-

voitteeksi von Wrightin (1996: 16–17) tavoin reflektiivisen ammattilaisen, joksi 

kehittymisessä merkittävässä osassa on reflektiivinen ja ohjaava opettajankoulu-

tus. Heikkinen (1997: 23–26) ja Järvinen (1999: 259) näkevät Schönin tärkeäksi 

vaikuttajaksi reflektiiviselle opettajankoulutukselle, jossa yksilön ääni ja vaikut-

taminen omaan oppimiseensa ja kasvuunsa ovat nousseet keskeisiksi. Yksilön 

aktiivinen ja reflektiivinen itsetutkiskelu ja toiminta ovat yksilöä valtauttavaa ja 

vapauttavaa (empowerment) mahdollistaen muutoksen ja kehittymisen (Doyle 

1990: 13; Heikkinen 1997: 24–25; Mezirow 1998a: 374). Yhteistoiminnallinen 

oppiminen (cooperative learning) voidaan nähdä myös keskeiseksi välineeksi 

perspektiivin muutoksessa, ongelmanratkaisussa ja kriittisyyden kehittymisessä 

(Adams & Hamm 1990: 3–4). Professionaaliseen opettajaksi kehittymiseen sekä 

teorian ja käytännön parempaan yhdistämiseen reflektiivisellä ja kollaboratiivisel-

la lähestymistavalla sekä yhteistyöllä kentän koulujen kanssa pyrkivät Yhdysval-

loissa olevat ammatillisen kehittymisen koulut (professional development schools, 

PDS) (Korthagen 2001b: 11–12, Darling-Hammond 1999: 24). Galtonin (2001: 

70–71) mukaan varsinkin Euroopassa ei ole panostettu tarpeeksi ammatillisen 

kehittymisen näkökulmaan opettajankoulutuksen teoreettisena perustana.  

Reflektiivinen opettajankoulutus vaikuttaa Ojasta (1996) mukaillen esimer-

kiksi opiskelijan tiedon syvenemiseen ja laajenemiseen, jonka lisäksi oman arvo-

perustan pohtiminen aiheuttaa sisäisen tietoisuuden muuttumista. Opiskelijat 
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tarkastelevat tilanteita holistisesti ja syntetisoivat henkilökohtaisia ja tieteellisiä 

tietojärjestelmiä (ks. 2.3.3). Reflektiivinen opettajankoulutus myös luo reflektion 

kautta itseohjautuvan kasvun edellytyksiä. (emt.) Tämän tutkimuksen fokuksena 

olevan opettajan persoonallisen ulottuvuuden kehittymisessä keskeisenä tekijänä 

Aho (1998) ja Doyle (1990: 5–6, 13) pitävät opettajankoulutusta, jonka tulee 

tukea muun muassa itseohjautuvuuteen vaikuttavaa yksilön itsetuntoa ja itsetun-

temuksen kehittymistä järjestämällä tukea ja ohjausta. Itsetunnon kehittymisessä 

hyvä väline on yhteistoiminnallisuus (Adams & Hamm 1990: 3–4). Palautteen 

saaminen ja mahdollisuus reflektiiviseen toimintaan ovat myös keskeisiä tekijöitä 

(Aho 1998: 2–3, Winitzky & Kauchhak 1997: 76–77). Opettajankoulutuksen 

haasteeksi nouseekin Luukkaisen (2000) mukaan reflektointi- ja osallistumiskyky 

sekä opiskelijan mahdollisuus osallisuuteen.  

Opettajankoulutuksessa annettava ohjaus sekä opettajan oman minän kasva-

minen ja kehittyminen on keskittynyt opetusharjoittelujen ohjaukseen, siellä ke-

hittymiseen ja opetusharjoittelun ohjaajan toimintaan (Muttonen 1995: 117–118, 

Ojanen 1990). Opettajankoulutuksen ohjauksen intentiona tulisi kuitenkin myös 

olla opettajaksi opiskelevan itseohjautuvuus ja reflektiivisyys (mm. Cheng 2001: 

58). Moitus ym. (2001) esittää ohjauksen yhdeksi kohteeksi opiskelijan persoo-

nallisen ulottuvuuden, jonka osuus on Muttosen (1995: 118) mukaan jäänyt pit-

kälti opiskelijan omille harteille. Aho (1998) käyttää persoonallisuuden kasvusta 

ja muutoksesta nimitystä muutosagenttius (change agent), jota toteutetaan muun 

muassa Turun opettajankoulutuslaitoksessa. Elorannan ja Virran (2002: 151) esit-

tämistä opettajankoulutuksen orientaatioista samansuuntaisia ovat persoonallinen 

orientaatio ja muutosagenttiutta korostava kriittinen tiedonhankinnan orientaatio. 

Muttonen (1995: 122) mainitsee keskeiseksi henkilökohtaisen kasvun edellytyk-

seksi oman motivoitumisen kasvuprosessin etenemiseen. Ulkoapäin tuleva oh-

jaaminen ei voi ohjata kasvua ilman yksilön omaa kiinnostusta ja innostusta. Sa-

vonlinnan poikkeuskoulutuksessa henkilökohtaisen ulottuvuuden tukeminen on 

koettu hyväksi. Opiskelijat olivat kokeneet ammatillisen kasvun ohella voimak-

kaan henkilökohtaisen kehittymisen ihmisenä. (Muttonen 1995: 123–124.) 

2.1.2 Katsaus opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation 
tutkimukseen 

Konseptuaalisten orientaatioiden jaottelu sekä eri orientaatioiden väliset erot ja 

yhtäläisyydet kuvaavat opettajankoulutuksen pedagogiikan hajanaisuutta ja moni-

naisuutta, joka johtaa selkeän pedagogisen orientaation puuttumiseen opettajan-
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koulutuksesta (Darling-Hammond ym. 2005: 391,Volante & Earl 2004, Kortha-

gen 2001b: 8, Galton 2001: 70). Feiman-Nemserin (1990a: 1) sekä Zeichnerin ja 

Paigen (2007: 9) mukaan opettajankoulutuksen pedagogiset orientaatiot ovatkin 

enemmän ideaaleja kuin konkreettisia opetussuunnitelmaa ohjaavia periaatteita tai 

menetelmällisiä käytänteitä. Ideaaleja ei eksplikoida eikä konkretisoida käytän-

teiksi (Feiman-Nemser 1990b). Lunenberg ym. (2007: 586) toteavat, että opetta-

jankoulutus ei pysty siirtämään opettamaansa eteenpäin. Tutkimus ei anna esi-

merkiksi Yhdysvalloissa selkeää kokonaiskuvaa teoreettiseen tietouteen liittyvistä 

menetelmällisistä käytänteistä. Käytänteiden todetaankin vaihtelevan paljon ja 

yksikkökohtaisesti ilman selkeää yhtenäisyyttä. (Zeichner & Paige 2007: 15–16, 

Hong ym. 2008: 7, Darling-Hammond ym. 2005: 391.) Korthagenin (2001b: 8) 

mukaan ongelmalliseksi yhtenäisen pedagogisen orientaation luomisen tekee 

opettajankoulutuksen henkilöstön kollaboratiivisen yhteisöllisyyden puuttuminen. 

Volante ja Earl (2004: 1) sekä Grossman (2005: 425, 450) mainitsevat, että 

opettajankoulutuksen pedagogisten orientaatioiden tutkimus on melko uutta ja 

vähäistä ja se keskittyy lähinnä opetussuunnitelman rakenteelliseen analyysin, 

eikä niinkään toteutuneeseen opetussuunnitelmaan. Opettajankoulutuksen peda-

gogiikkaa koskevassa tutkimuksessa on lisäksi huomattu kirjoitetun ja toteutu-

neen opetussuunnitelman kuilu. Pedagoginen orientaatio vaihtelee sen mukaan, 

kuka sitä on suunnittelemassa, kuinka tarkkoja ne ovat, kuinka niihin sitoudutaan 

sekä opetussuunnitelmien, menetelmien ja arvioinnin mukanaolon suhteen. 

(Zeichner & Paige 2007: 9, Lunenberg ym. 2007: 587). Opettajankoulutuksen 

pedagogista kokonaisuutta ei ole juurikaan selvitetty (Grossman 2005: 448). Lu-

nenbergin ym. (2007: 588) mukaan opettajankoulutuksen vaikutuksellisuuden ja 

varsinkin uusien oppimiskäsitysten siirtymisen takaamiseksi huomiota tulisi kiin-

nittää opettajankoulutuksessa käytettäviin pedagogisiin ratkaisuihin ja opettajan 

rooliin. Volante ja Earl (2001, 2004) ovat tutkineet opettajankoulutuksen pedago-

gisen orientaation painottumista aiemmin esitettyjen konseptuaalisten orientaati-

oiden suuntaisesti Kanadassa. Chen (2001) on keskittynyt tämän tutkimuksen 

suuntaisesti konstruktivismiin opettajankoulutuksen opetussuunnitelmallisena 

perustana ja sen vaikutuksiin opettajaksi opiskelevissa Taiwanissa. Tenenbaumin 

ym. (2001) tutkimus käsittelee konstruktivistista pedagogiikkaa yliopistokonteks-

tissa metodologisen triangulaation kautta, joten sillä on paljon yhteneviä piirteitä 

tämän tutkimuksen eri osa-alueiden kanssa kanssa.  

Keskeisessä roolissa olevien opiskelijoiden ääni on jätetty tutkimuksessa vä-

hälle huomiolle, vaikka heitä voidaan pitää hyvinä informantteina pedagogisen 

orientaation arvioimiselle. Pedagogisen orientaation tutkimuksen vähäisyyden 
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sekä pedagogisten käytänteiden vähäisyyden ja vaihtelevuuden vuoksi onkin 

tärkeää tutkia opettajankoulutuksen pedagogiikkaa sen eri tasoilla ja pyrkiä luo-

maan teoreettisia ja empiirisiä mallinnoksia niiden arvioimiseksi ja kehittämiseksi. 

(Volante & Earl 2004: 1, Zeichner & Paige 2007, Lane ym. 2003: 59, Cheng ym. 

2001: 19–20, Loughran ym. 2004: 21–22.) Feiman-Nemserin (1990a, 1990b) 

kaksikymmentä vuotta vanhat näkemykset opettajankoulutuksen pedagogiikasta 

ja sen ongelmista ovat myös opettajankoulutuksen nykypäivää, johon on tarvetta 

puuttua tieteellisen tutkimuksen keinoin (ks. Korthagen 2001a: 8). Cheng ym. 

(2001: 19–20) näkevät opettajankoulutuksen tutkimuksessa keskeiseksi teoreettis-

ten mallinnosten luomisen hyvin monitasoisesti ja tulevaisuuden tarpeet huomioi-

den. Tässä tutkimuksessa onkin pyritty yhdistämään erilaisia teoreettisia näke-

myksiä ja perustamaan ne ennen kaikkea opettajuuden haasteille ja tarpeille.  

Korkeakoulut ja opettajankoulutus ovat muutosten edessä (mm. Jussila & 

Saari 1999; Luukkainen 2000). Niiden on arvioitava käytänteitään ja pohdittava 

muutoksia toiminnassaan suhteessa ympäröivän maailman muutoksiin muun mu-

assa oppimiskäsityksen osalta (Cheng ym. 2001: 7–20). Korkeakoulutuksen ke-

hittämisessä ja muutoksiin vastaamisessa keskeisessä osassa on ohjaus, jonka tilaa 

ja kehittämisen tarpeita Moitus ym. (2001) käsittelevät korkeakoulujen arviointi-

neuvoston raportissa. Nevgi ja Lindblom-Ylänne (2003) pohtivat yliopistojen 

käytänteiden tilaa hyvin samantyyppisesti yliopistopedagogiikka-käsitteen kautta. 

Yliopistojen ohjauksen orientaatio ja kehittyminen on varsin lyhyt ja poikkeaa 

painotukseltaan paljon esimerkiksi nuorien ammattikorkeakoulujen ohjauksesta. 

Opiskelijoiden erilaisiin ohjaustarpeisiin alettiin yliopistoissa kiinnittää huomiota 

1970-luvulla. Pitkittyneet opiskeluajat herättivät yliopistoväen tarkastelemaan 

ohjauksen merkitystä 1990-luvulla ja 2000-luvulle tultaessa ohjaus koettiin kes-

keiseksi kehittämisen kohteeksi. (Moitus ym. 2001, Nevgi & Lindblom-Ylänne 

2003.) Ohjauksen näkökulma on jäänyt strategiallisesti ja käytännöllisesti varsin 

heikolle tasolle ja siihen neuvoston mukaan tulisi kiinnittää huomiota korkeakou-

lutuksen laadun ja opiskelijan näkökulmista. Neuvoston keskeisenä suosituksena 

oli ohjauksen ottaminen tarkasteltavaksi niin valtakunnallisesti kuin yksikkökoh-

taisestikin. Ohjauksen teoreettisten mallien ja strategioiden kehittäminen vaatii 

niin ikään huomiota ja siihen tälläkin tutkimuksella pyritään. (Moitus ym. 2001.) 

Jussila ja Saari (1999) raportoivat Korkeakoulujen arviointineuvoston pää-

telmiä yliopistossa annettavasta opettajankoulutuksesta. Yksikkökohtaisten arvi-

ointien osalta Oulun yliopiston opettajankoulutusta kiitellään muun muassa opis-

kelun ohjaamisesta ja siihen sitoutumisesta. Vahvuuksina Oulun yliopistossa pide-

tään runsasta yhteistoiminnallisuutta ryhmätenttien ja parityöskentelyn muodossa. 
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Yhdeksi kehittämisen kohteeksi mainitaan portfolioiden ja raportointien runsaus, 

joiden myötä ne menettävät merkityksensä kriittisen itsereflektion, itsetuntemuk-

sen ja oppimaan oppimisen välineinä. (emt. 70–74.)  

Sallinen (2003: 48–51) sekä Volante ja Earl (2004) näkevät yliopistojen ohja-

uksen olevan hajanaista vailla kokonaisvaltaista ja yhdenmukaista rakennetta. 

Ohjausjärjestelmät eivät ole kehittyneet muun organisaatiorakenteen kehittymisen 

tavoin (Karjalainen 2005). Viitala (1994: 4–6) mainitsee niin ikään ohjauksen 

opiskelun epävirallisena komponenttina, jolla ei ole yhtenäistä ja kokonaisvaltais-

ta struktuuria (ks. Moitus ym. 2001). Vaihteleviin ohjauksen ja opetuksen käytän-

teisiin voi olla syynä muun muassa kunkin kouluinstituution oma kulttuuri tai 

epäselvä ja epäyhtenäinen käsitys hyvästä opettamisesta (Hong ym. 2008: 7, 

Richardson 2003: 1632–1635, Tenenbaum ym. 2001: 108). Niukat varat, institu-

tionaalinen koko tai epävirallisuus nähdään myös syinä ohjauksen heikkoon ta-

soon, vaikka ne eivät kuitenkaan saisi olla esteenä ohjaukselle, jolla on merkitystä 

opiskelijoiden jaksamisen ja ammatillisen muutoksen välineenä. (Viitala 1994: 4–

6.) Korthagenin (2001b: 8) sekä Smithin ja McLayn (2007: 36–37) mukaan suuret 

opiskelijamäärät ja vähäiset aikaresurssit aiheuttavat hankaluuksia esimerkiksi 

opetusharjoittelujen ohjauksessa. 

Gröhn ym. (1993) sekä Korthagen (2001a: 8) ovat havainneet yliopistoinsti-

tuution ja koulutuksen struktuureiden esteinä opetuksen ja ohjauksen kehittämi-

selle. Repo-Kaarento (2004: 510–511) ja Gröhn ym. (1993: 67) kokevat yliopis-

toyhteisön hierarkkiseksi ja monologista vuorovaikutusta toteuttavaksi toiminta-

areenaksi, joka ei mahdollista esimerkiksi yhteisöllistä oppimista ja dialogisuutta. 

Yliopiston toimintakulttuuri, joka korostaa kilpailua, yksilöllisyyttä ja kognitiivis-

ta älykkyyttä, ei tue yhteisöllistä ja yhteistoiminnallista orientaatiota (Repo-

Kaarento 2004: 499). Myöskään pedagogiikan kehittäminen ei onnistu ilman 

opetushenkilöstön interaktiivista toimintakulttuuria ja yhtenäistä linjaa (Kortha-

gen 2001a: 8, Tenenbaum ym. 2001: 108). 

Sallinen (2003: 48–51) ja Moitus ym. (2001: 24) näkevät opintojen etenemi-

sen ja nopean valmistumisen keskeisenä tekijänä ohjauksen, jota on kehitetty 

Jyväskylän yliopistossa vuoteen 2015 kestävällä strategialla. Heikkinen (1997: 25) 

kuitenkin kokee yliopistojen tehokkuuden ja tulosjohtamisen ongelmaksi reflek-

tiiviselle ja humanistiselle opettajankoulutukselle. Tehokkuus ja tuloksellisuus 

eivät mahdollista Heikkisen (1997: 25) mukaan näitä ideaaleja. Melko huolestut-

tavaa on, että Euroopan koulutusta ja sen perusteita koskevan raportin sisältö 

painottaa pragmaattisia ja taloudellisia arvoja humanististen periaatteiden ollessa 

pimennossa (Snoek ym. 2003: 138). Yliopisto-opetuksen tulosvastuullisuus, ra-
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tionalisoituminen ja tehokkuusajattelu ovat aiheuttaneet koulutuksen välineellis-

tymisen ja nopean valmistumisen ajattelun, joka Kronqvistin (1995: 97–99) mu-

kaan näkyy opiskelijoiden suhtautumisessa, alkuopintojen selviytymisstrategioi-

den pinnallisuutena ja opintojen merkitysten irrallisuutena. Myös irrallisuus yli-

opistoinstituutiosta näkyy opintojen suunnittelun omalle vastuulle jäämisenä ja 

vastausten hakemisena lukemattomilta henkilöiltä (emt.). Moitus ym. (2001: 36) 

näkevät ohjauksen hakemisen kynnyksen madaltamisen erääksi keskeiseksi ohja-

uksen ongelmaksi ja kehittämisen kohteeksi.  

Ojanen (1990: 58–60) kuvaa opettajankoulutuksen ohjausta opetusharjoitte-

lun osalta, jossa ohjausta toteutettiin varsin monenlaisella teoreettisella näkemyk-

sellä tiukan normatiivisesta ohjausmallista humanistisen psykologian laaja-

alaiseen ja yksilön omaa ajattelua näkyväksi tekevään malliin. Itsenäiseen työs-

kentelyyn ohjaaminen nähtiin varsin vaikeasti toteutuvaksi tavoitteeksi jäykän 

koulutustradition ja kiireen vuoksi. Koulutusjärjestelmä ei tue muutosta ja kan-

nusta joustavaan sekä pohtivaan ajatteluun. Yleisesti ohjauksen määrä ja laatu 

olivat huolenaiheen kohteina. (emt. 72–75.)  

Käyttöteorian syntymisen ohjaaminen keskittyi Ojasen tutkimuksessa lähinnä 

irrallisten teoreettisten mallien tarjoamiseen, jotka eivät olleet interaktiossa prak-

tisen ulottuvuuden kanssa. (Ojanen 1990: 72–75.) Haugaløkken ja Ramberg 

(2007: 61) sekä Darling-Hammond ym. (2005: 391) näkevät tutkimusten kertovan 

myös käytännön ja teorian välisestä kuilusta opettajankoulutuksessa. Blombergin 

(2008: 191–192) tutkimuksessa noviisiopettajat mielsivät opettajankoulutuksen 

vastaavan heikosti opetustodellisuuden vaateisiin kentällä. Korthagen (2001a: 2) 

toteaa opettajankoulutuksen olevan Yhdysvalloissa hyvin käytännöllisesti painot-

tunutta ilman tarpeeksi syvää teoreettisen perustan luomista. Korthagenin mainit-

semat tutkimuksen osoittavat, että teorian ja käytännön välinen yhteys jää vähäi-

seksi tai sitä ei synny laisinkaan. Teorian ja käytännön välinen kuilu voi johtaa 

opetus-oppimisteoreettisten näkemysten sivuuttamiseen käytännössä syntyvien 

tarpeiden vuoksi. (Korthagen 2001a: 2, Hong ym. 2008: 4.) Yhtenä syynä tähän 

on vähäinen yliopiston ja harjoittelukoulujen välinen yhteys, jonka vuoksi teoreet-

tiset ja menetelmälliset opinnot eivät linkity käytännölliseen harjoitteluun. Opis-

kelijat käyttävätkin opettamisen perustana omia kokemuksiaan, eikä opettajan-

koulutuksessa oppimaansa. (Darling-Hammond 1999: 22.) Uudet oppimisen ja 

opettamisen paradigmat eivät siten pääse siirtymään kentälle, vaan opettamisen 

kulttuuri uudentaa itseään ja vanhoja käytänteitään. Käytännön kokemusten ja 

teoreettisten opintojen tulisi olla limittäin (mm. Putnam & Borko 2000: 7).  
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Aho (1986: 6–7) näkee opettajankoulutuksen huolenaiheeksi teorian ja käy-

tännön välisen kuilun lisäksi opettajan ulottuvuuksien tasapainottomuuden. Per-

soonallisen ulottuvuuden laiminlyöminen on Ahon (1986) ja Moituksen ym. 

(2001) mukaan ongelma opettajankoulutuksessa. Tynjälä (2004: 178) ja Kortha-

gen (2001a) näkevät kuitenkin tilanteen parantuneen. Korthagenin (2001a) mu-

kaan tämä vaatii kuitenkin koulutuksen rakenteellisia, menetelmällisiä ja opetus-

henkilöstön kouluttamiseen liittyviä ratkaisuja.  

Tämän tutkimuksen kannalta Annalan (2000) tutkimuksessa on keskeistä aka-

teemisen vapauden näkökulma, siihen liittyvät sosiodemografiset tekijät ja suh-

tautuminen ohjaukseen. Vapaus tuottaa vaikeuksia varsinkin niille, jotka eivät ole 

tottuneet vapauteen opiskelussa, sen mukanaan tuomaan vastuullisuuteen ja opin-

tojen suorittamiseen. Tilannetta helpottaa korkea ikä, kokemus, aiemmat opinnot 

esimerkiksi avoimessa yliopistossa ja itseohjautuva, itsenäinen työskentelyote. 

Ohjaukseen opiskelijat suhtautuivat varsin positiivisesti. Esimerkiksi kasvatustie-

teen opiskelijat olivat sataprosenttisen myönteisiä tutorointia kohtaan. (emt.) Kas-

vatustieteen opiskelijoiden ongelmana Annalan (2000) tutkimuksessa olivat moti-

vaatio-ongelmat, jotka ovat ongelmallisia itseohjautuvuuden kannalta (ks. Skager 

1984: 18–25). 

Ohjauksen eräs intentio korkeakouluopinnoissa on itseohjautuvuuteen ja 

opettajuuden persoonalliseen ulottuvuuteen liittyvä metakognitiivisten taitojen 

opiskelu, jotka eivät ole kaikkein opiskelijoiden osalta kehittyneitä (Viitala 1994: 

58–59, Nevgi & Lindblom-Ylänne 2003: 24–25). Välijärven (1997) tulokset lu-

kiokoulutuksen antamista oppimaan oppimisen taidoista kertovat useista puutteis-

ta. Gröhn ym. (1993: 88) ottavat esille yliopistokoulutuksen haasteena opiskeli-

joiden erilaiset taustat, jotka vaikuttavat opiskeluorientaatioon. Voidaanko yliopis-

tolta sitten vaatia näiden taitojen opettamista? Metataitojen hallitseminen on edel-

lytys akateemiselle opiskelulle, joten sitä voidaan pitää korkeakoulutuksen ohja-

uksen keskeisenä tehtävänä (vrt. itseohjautuvuus ja heterogeeniset tarpeet sekä 

taustat). Metataitojen ja itseohjautuvuuden kehittymisen kannalta keskeisessä 

osassa on ohjaus ja henkilökohtaisesti annettu palaute (Viitala 1994: 58–59).  

Korkeakouluja ja niiden pedagogiikkaa kohtaan voidaan osoittaa kriittisiä 

huomioita niin yksittäisen opiskelijan kuin poliittisen päätäntävallan näkökulmas-

ta. Soini ja Kronqvist (1997: 11) mainitsevat eri kirjoittajia tulkiten korkeakoulut 

tehottomina ja joustamattomina instituutioina, joiden henkilökunta ei ole samalla 

tasolla opiskelijoiden kanssa. Osapuolten kaukaisuus ja ajatusmaailmojen tunte-

mattomuus näkyy muun muassa erilaisten oppimistavoitteiden näkemisenä. Opet-

tajat korostavat aiheen tuntemusta opiskelijoiden nähdessä tärkeäksi muodollisen 
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pätevyyden ja henkilökohtaisen kasvun (Gröhn ym. 1993: 48). Moituksen ym. 

(2001: 25) mukaan ohjaajien näkemykset ohjauksen tarpeesta ja kohteesta ovat 

määrällisiä ja opiskelijoiden laadullisia. Yliopiston tavoitteet ovat melko epäsel-

viä opiskelijoiden halutessa yksilöllistä, motivoivaa ja vuorovaikutuksellista oh-

jausta (mts. 25). 

Enkenberg (2004) tarkastelee artikkelissaan kriittisesti opettajankoulutusta ja 

sen vastaavuutta opettajuuden haasteisiin (ks. Hargreaves 2000: 159). Hän toteaa 

haasteiden olevan tiedossa, mutta opetussuunnitelmallisten ratkaisujen olevan 

kuitenkin varsin kaukana niistä. Haasteita ovat esimerkiksi kriittinen ajattelu ja 

toiminta, kollaboraatio sekä oman oppimisen ja työn johtaminen. (Enkenberg 

2004: 8.) Kollegiaalisen professionalismin haaste nousi esille 1980-luvulla, jol-

loin opettajien osalta vaikeudeksi nousivat heidän omat kokemuksensa tai oikeas-

taan heidän kokemustensa puute kollegiaalisesta toimimisesta omassa oppimises-

saan (Luukkainen 2000: 70, Hargreaves 2000: 162–165). Opettajaprofession 

haasteiden ja kehittymisen kannalta reflektiivisyys ja kollegiaalinen dialogisuus 

ovat opettajankoulutuksen haasteita, kuten Luukkainen (2000: 65, 108) määritte-

lee tarkastellessaan opettajankoulutuksen kehittämistä. 

Dialoginen kanssakäyminen tiedeyhteisössä tuo esille näkökulmia, joiden to-

dennäköinen ristiriitaisuus antaa mahdollisuuksia käytänteiden uudelleen arvioi-

miseen ja koulutusohjelman kehittämiseen (mm. Lane ym. 2003). Soini (1995: 

82–83) pohdiskelee kollaboraation näkökulmaa korkeakouluopiskelun ryhmädy-

namiikassa. Korkeakoulujen laadun näkökulmasta voidaan kyseenalaistaa opetus, 

joka on ristiriidassa opiskelijoilta vaadittuihin tavoitteisiin nähden. Kollaboraation 

ja yhteisöllisyyden kautta voidaan tarkastella sosiaalisen oppimisen mahdolli-

suuksia yliopisto-opiskelun laadun parantamisessa. (Strathdee 2007, Comeaux 

1991: 153, Soini 1995: 82–83.) Lappalainen ja Junttila (2000) näkevät dialogisen 

arvioinnin kaksisuuntaiseksi välineeksi – arvioiminen lisää keskustelemista ja 

toisinpäin, lisäksi arviointia voidaan käyttää koko yhteisön kehittämisessä. Tästä 

toiminnasta voidaan käyttää nimitystä kollaboratiivinen itseohjautuvuus, joka voi 

toimia kontekstuaalisesti koulun omaa kulttuuria tai laajempaa kehittämistä sil-

mällä pitäen (Dinkelman 2003: 13–14, Lane ym. 2003: 27, 62). Loughran ym. 

(2004) käyttävät käsitettä itsetutkiskelu (self-study), joka voi toimia opettajankou-

lutuksessa pedagogiikkaa kehittävänä tekijänä niin yksilön kuin koulutuslaitoksen 

tasolla. Itsetutkiskelu on reflektiota laajempaa, näkyvämpää ja yhteisöön vaikut-

tavampaa kuin pelkkä oman työn reflektointi (Loughran ym. 2004: 25–26). Haka-

la ym. (1995: 115) näkevät Väisäsen ja Silkelän (2000a) tavoin ohjaajien jatku-
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vaksi kehittymishaasteeksi myös itseohjautuvuuden, jolla voidaan kehittää opetta-

jankoulutuksen pedagogiikkaa laadullisesti.  

Uudessa-Seelannissa ja Englannissa koulutusjärjestelmän kehittäminen ja 

laadukkuus perustetaan kollaboratiivisen yhteistyön ja verkostoitumisen pohjalle 

(Strathdee 2007). Haugaløkkenin ja Rambergin (2007: 55–56) mukaan myös 

Norjassa opettajankoulutuksen perustana käytetään ko-operatiivista työskentelyä, 

josta heidän tutkimuksensa perusteella on hyviä tuloksia. Howe (2008) kuvailee 

Japanin opettajankoulutusta, jonka keskeiseksi vahvuudeksi ja ammatillisen kehit-

tymisen välineeksi hän mainitsee kollaboratiivisuuden. 

Vanhalakka-Ruoho (1999) pohtii myös oppimiskumppanuutta ja sen mahdol-

lisuuksia yhteisössä. Vastavuoroisen oppimisen periaate, reflektiivisyys ja dialo-

gisuus ovat oppimiskumppanuudelle tyypillisiä piirteitä ja mahdollistavat osa-

puolten oppimisen vuorovaikutuksessa (Vanhalakka-Ruoho 1999: 45, Darling-

Hammond 1999: 24). Reflektoinnin ja ammatillisen kasvun voidaan nähdä koske-

van myös opettajankoulutusohjelmaa ja opettajankouluttajia, joiden täytyy omak-

sua kriittinen ja kyseenalaistava suhtautuminen vallitsevia käytänteitä kohtaan 

sekä avoin ja dialoginen tapa toimia (Väisänen & Silkelä 2000a: 13, Lane ym. 

2003). Juutilainen (2003: 32) näkee ohjausprosessin ja siinä tapahtuvan toiminnan 

mahdollisuutena ohjaajan kasvamiseen ja kehittymiseen reflektiivisen toiminnan 

kautta. Yliopiston opettajan ja opettajaksi opiskelevan välinen vuorovaikutus on 

kuitenkin usein hyvin yksisuuntainen suhde, jossa opiskelija ei pysty kriittisyy-

teen ja käytänteiden kyseenalaistamiseen (Lane ym. 2003: 55). Korthagenin 

(2001b: 4) mukaan useat eri tutkimukset osoittavat opiskelijoiden vaikuttamisen 

pedagogiikkaan käytännössä vaikeaksi.  

Ohjauksen näkökulman sekä opettajien ja opiskelijoiden välisen yhteyden 

puuttuminen on keskeinen tulos Viitalan (1994) opettajatutorointia koskevassa 

tutkimuksessa. Beck ja Kosnik (2002: 420–421) esittelevät eri tutkimuksissa esiin 

tulleita epäkohtia yliopistojen opetussuunnitelmissa ja opiskelussa. Yhtenä epä-

kohtana he mainitsevat yliopiston ja opiskelijoiden yhteistoiminnallisuuden vä-

häisyyden, jota lisäämällä voitaisiin tukea muun muassa opiskelijoiden selviyty-

mistä ja tunnetta koulutuksen tukevasta orientaatiosta (Beck & Kosnik 2002: 

420–421, Moitus ym. 2001: 36). Yhteistoiminnallisten oppimistapojen toteuttami-

sessa Piekkari ja Repo-Kaarento (2002: 309) näkevät ongelmaksi ohjaajien peda-

gogisten taitojen puutteet. Opettajankoulutuksen opetushenkilöstö ei myöskään 

saa mitään varsinaista koulutusta tai tukea omaan ammattiinsa tai siinä kehittymi-

seen, joka on Korthagenin (2001b: 9) mukaan kansainvälinen ja jo 1990 -luvun 

alussa tiedostettu, mutta muuttumaton ongelma (ks. Lunenberg ym. 2007: 588).  
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Opiskelijat ja opetus nähdään helposti korkeakoulujen henkilökunnan osalta 

rasitteina, jotka vaikeuttavat omien intressien, kuten tutkimuksen ja tieteenalan 

asioiden toteuttamista. Opetusta toteutetaan vuodesta toiseen varsin monotonisesti 

ja vailla kehittymistä. (Kronqvist 1995: 99–100, Luukkonen 1995: 10, Soini & 

Kronqvist 1997: 11.) Hakalan tutkimuksessa opetuksen pedagogisten ongelmien 

syinä ovat ennemmin järjestelmän ongelmat kuin opetushenkilöstön osaaminen. 

Henkilökunta näkee opetustyön keskeisenä osana työtään ja asettaa opettamisen 

tutkimuksen rinnalle. (Gröhn ym. 1993: 6–7.) Strathdee (2007: 30–31) näkee 

kuitenkin ongelmalliseksi opettajankoulutuksen tutkimuksen ja käytännöllisyyden 

yhdistämisen varsinkin tutkijoiden pedagogisten taitojen vaihtelevuuden ja varsi-

naiseen opetukseen liittyvien näkökulmien välittämisen vähyyden vuoksi. Viitala 

(1994: 54) mainitsee korkeakoulujen laadunarvioinnin saapumisen, tuloksellisuu-

den vaateiden ja opiskelijoiden palautteen vaikuttaneen asenteellisesti tutkimus-

keskeisen korkeakoulun suuntaamiseen enemmän opetuksen laatuun. 

Repo-Kaarento (2004: 510) ja Suortti (2001) pohtivat verkkoympäristöjen 

mahdollisuuksia ja epäkohtia osana korkeakouluopetusta ja sen sosiaalista luon-

netta. Johtopäätöksenä on hyvien mahdollisuuksien olemassaolo, mutta toteutuk-

sen ontuminen. Yhteisöllisen oppimisen ja pedagogisesti – tietoteknisesti ja di-

daktisesti – pätevän henkilöstön avulla tavoitteisiin voidaan päästä. Korkeakoulu-

tuksen opetuksen ja ohjauksen haasteina ovatkin yhteisöllisen ja kollaboratiivisen 

oppimisen toteuttaminen ja pätevä ohjaaminen henkilöstöä kouluttamalla ja peda-

gogista tietotaitoa lisäämällä. (Moitus ym. 2001, Repo-Kaarento 2004: 510–511, 

Sallinen 2003, Suortti 2001, Vuorinen 2003.) Lunenberg ym. (2007: 586, 589) 

toteavat, että opettajankouluttajien mallioppimisen merkitys opettajaksi opiskele-

vien ammatillisessa kehittymisessä ja uuden opettamiskäsityksen siirtämisessä 

olisi hyvin merkityksellinen, mutta opettajankouluttajien pedagogisten taitojen 

puutteet ja kompetenssit eivät välttämättä mahdollista mallioppimisen käyttämistä. 

Opettajankouluttajien kaksinaisrooli opettajana ja opettamista opettavana on haas-

tava ja keskeinen, ja siihen tulisi kiinnittää enemmän huomiota opettajien päte-

vyydessä, pedagogiikassa ja tutkimuksessa (Lunenberg ym. 2007: 588, Jakku-

Sihvonen 2005: 134). 

2.2 Pedagogisen orientaation filosofiset ja oppimisteoreettiset 

taustat 

Tässä luvussa käsitellään opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation taustalla 

olevia tieteenfilosofisia käsityksiä. Tarkoituksena on kuvailla ihmiskäsitykseen, 
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tietoon ja oppimiseen liittyviä vallalla olevia käsityksiä, joiden mukaista opetta-

jankoulutuksen pedagogisen orientaation tulisi olla. Luvun jälkeen lukijalla tulisi 

olla ymmärrys siitä, mitä piirteitä humanistis-eksistentiaalinen ihmiskäsitys sekä 

konstruktivistinen tieto- ja oppimiskäsitys sisältävät. Näiden piirteiden esittelyllä 

perustellaan tutkimuksen peruskäsitteistön merkityksellisyys ja osaltaan luodaan 

perusta myös tutkimuksen metodologisille ratkaisuille (ks. luku 5.1.4). Tämän 

luvun käsittelyä syvennetään ja tarkennetaan työn teoreettisen osan edetessä ja 

lopulta operationalisoidaan tutkimuksen empiirisiksi mittareiksi. 

Filosofiset käsitykset ovat tutkimusta taustalta ohjaavia tekijöitä, jotka tulisi 

tiedostaa (Aaltola 2001, Hirsjärvi ym. 1997: 123). Käyttäytymistieteellisessä 

tutkimuksessa, jossa tutkimuksen kohteena ovat ihmiset ja heihin liittyvä toiminta, 

on keskeistä selvittää näkemys ihmisyydestä ja sen luonteesta (Patrikainen 1998: 

19, 1999: 22–23, Rauhala 1990: 28). Tässä tutkimuksessa näkemys ihmisestä 

toimii myös pohjana opettajaksi opiskelevan kuvalle. Epistemologiset ja oppimis-

teoreettiset määrittelyt luovat perustan opettajankoulutuksen pedagogiselle orien-

taatiolle ja siellä oppimiselle – miten opiskelijoita tulisi opettaa ja ohjata sekä 

miten he oppivat? 

2.2.1 Humanistinen ja eksistentiaalinen ihmiskäsitys 

Ihmiskäsitys on keskeinen tämän tutkimuksen kannalta, koska se määrittää ihmi-

sen universaaleja piirteitä toimijana ja oppijana sekä yksilöllisten taustojen merki-

tyksellisyyttä. Ihmiskäsityksellä on myös vahva merkitys muihin luvussa tarkas-

teltaviin käsityksiin. Humanistisen psykologian näkemykset ja siitä johdettu kon-

struktivistisuus voidaan nähdä luokassa tapahtuvan toiminnan, opettajuuden ja 

opettajankoulutuksen pedagogiikan perusperiaatteina (Aho 1986). Näistä periaat-

teista ihmiskäsitystä koskevat yksilön aktiivisen subjektiuden ja itseohjautuvan 

sekä reflektiivisen ihmisyyden ideaalit, jotka ovat myös tutkimuksen keskeisim-

män konstruktivistisuus-käsitteen perusperiaatteita (ks. Puolimatka 2002: 22–23).  

Opetuksen ja oppimisen kannalta on keskeistä olla tietoinen omasta ihmiskä-

sityksestä, joka ohjaa toimintaa esimerkiksi opetusmenetelmiä valittaessa (mm. 

Patrikainen 1998). Yksilön passiivisuutta ja objektiivisuutta korostaneen beha-

vioristisen ihmiskäsityksen tilalle on tullut humanistinen paradigma, jossa yksilö 

nähdään aktiivisena toimijana (Heikkinen 1997: 19). Humanismi syntyi vasta-

voimaksi behaviorismin objektiiviselle ja positivistiselle paradigmalle, joka ei 

pystynyt selittämään kasvatuksen ja ihmisyyden ilmiöitä (Heikkinen 1997: 19, 

Rauhala 1990: 25–27, Candy 1991: 40). Humanistisen psykologian synty sijoittuu 
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1950-luvulle ja sen keskeiseksi orientaatioksi muodostui fenomenologinen yksi-

löllisyyttä, ihmisarvoa, persoonallista kasvua ja yksilön ainutkertaisia kokemuksia 

korostava, sekä intentionaalisen ja tietoisen ihmisyyden puolesta puhuva näkemys 

(Aho 1986: 20–21; 1994: 74–75, Rauhala 1990). Aktiivisen subjektiivisuuden 

korostamisen lisäksi myös sosiaalinen ulottuvuus on voimakkaasti läsnä yksilön 

olemuksen esille tuovana voimana. Tunnetuimpia humanisteja kasvatuksen ja 

koulutuksen kannalta ovat Maslow, Rogers ja Combs. (Aho 1994: 74–75, Candy 

1991: 40–41, Cohen & Manion 1994: 26–27, Heikkinen 1997: 19.)  

Koro (1993a: 27–30), Skager (1984: 33–34) ja Candy (1991: 32–35) tarkaste-

levat humanistista ihmiskäsitystä ja näkevät sen olevan tiiviisti yhteydessä Roger-

sin näkemykseen demokraattisen koulutuksen ihmiskuvasta. Tämä näkemys luo 

kuvan ihmisestä holistisena, kokonaisena toimijana, joka on vapaa ja itseohjautu-

va. Ihminen luottaa itseensä ja ympäristöönsä sekä uskoo kehitysmahdollisuuk-

siinsa. Kaiken kaikkiaan humanistisuuden kuva ihmisestä on optimistinen. (Front 

2003: 126–129, Koro 1993a, Skager 1984, Aho 1986: 20–21, Candy 1991: 32–43, 

Varila 1990: 19.) Koro ym. (1990: 31–37) näkevät humanistisen ihmisen itseoh-

jautuvaksi, joka tarkoittaa muun muassa vastuullisuutta, suunnitelmallisuutta, 

sisäistä motivaatiota, itsenäisyyttä ja kykyä yhteistyöhön. Edellisten ominaisuuk-

sien tavoittamisen ei ole yksinäinen, vaan sosiaalinen tapahtuma, jossa ohjaavan 

henkilön tulee olla auttava ja empaattinen autoritaarisen ja tiukasti strukturoivan 

sijaan. Myös humanistisesta käsityksestä johdettu aikuiskoulutuksen teoreettinen 

suuntaus andragogiikka korostaa itseohjautuvuuden näkemyksiä yksilön ja oppi-

jan keskeisenä piirteenä (ks. Koro ym. 1990: 32–37, von Wright 1996: 12.) 

Lauri Rauhala lienee tunnetuin suomalainen tieteilijä, jonka humanistista ih-

miskäsitystä pidetään ihmistieteissä perustavanlaatuisena näkemyksenä. Se on 

yhtenevä myös tämän tutkimuksen ihmiskäsityksen kanssa ja siten relevantti on-

tologinen perusta. Rauhala (2005: 94) pitää eksistentiaalista fenomenologiaa 

myös ihmistieteiden merkittävänä filosofisena tutkimusparadigmana ja her-

meneuttisen tieteenfilosofian päämetodina. Seuraavalla eksistentiaalisen ihmiskä-

sityksen määrittelyllä halutaankin kuvata todellisuuden ja ihmisyyden eri puolia 

ja kokonaisuutta. Määrittelyjen kautta ymmärretään paremmin pedagogisen orien-

taation ilmiöön liittyvien eri osatekijöiden, kuten opiskelijan sisäisen maailman ja 

ulkoisten pedagogisten käytänteiden merkityksellisyys osana muodostuvan peda-

gogisen todellisuuden kokonaisuutta. Lisäksi nämä todellisuuden ja ihmisyyden 

eri puolet toimivat perusteluna ja vaateina tutkimuksen metodologisille ratkaisuil-

le, joihin palataan tarkemmin luvussa 5.1.4.  
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Eksistentiaalisen fenomenologian ontologinen näkemys ihmisestä on eksis-

tenssin reaalistumista kolmella erilaisella, mutta toisiinsa tiiviisti liittyvällä, vai-

kuttavalla ja erottamattomalla tavalla – situationaalisella, kehollisella eli orgaani-

sella ja tajunnallisella tavalla (Rauhala 2005: 95, 1990: 35–46). Eksistentiaalista 

ihmiskäsitystä voidaan siten pitää monopluralistisena. Ihmisyyden eksistenssin tai 

Rauhalan käyttämän situationaalisen säätöpiirin olemisen eri muotojen välillä on 

toisiaan konstituoivia ja ehdollistavia dialektisia suhteita (Rauhala 2005: 95–97, 

102–103, Lehtovaara 1994: 23) Situationaalisen säätöpiirin käsite kuvaa dialekti-

suuden lisäksi myös ihmisen mahdollisuutta muunnella niiden avulla omaa ole-

massaoloaan (Rauhala 2005: 106). Rauhala (2005, 1990: 52) korostaa situaatio-

naalisen säätöpiirin yksilöllisyyttä, joka juontuu yksilön kehityshistoriasta ja sen 

myötä yksilöllisestä eksistenssin dialektiikasta. Situationaalisen säätöpiirin merki-

tys tässä tutkimuksessa on opiskelijoiden yksilöllisyydessä ja mahdollisuuksissa 

kehittää itseään ihmisenä, opiskelijana ja opettajana. 

Situationaalisuus tarkoittaa ihmisen tajunnallisuuteen ja kehollisuuteen suh-

teessa primaaria ja fundamentaalista kokonaisuutta, johon nämä reaalisuuden 

muodot ovat suhteessa. Situaatiosta voidaan käyttää myös käsitettä elämäntilanne. 

Situaatio koostuu kaikista kulttuurisista ilmiöistä ja tapahtumista, joita voidaan 

kutsua situaation rakennetekijöiksi tai komponenteiksi. Primaarisuus johtuu siitä, 

että ihmisen olemassaolo on Heideggerin mukaan faktista suhteessa maailmaan – 

tajunnallisuus ja kehollisuus tulevat todeksi ulkopuolisen reaalimaailman kautta. 

(Perttula 2005: 117, Rauhala 2005: 95–103, Patrikainen 1998: 52, Rauhala 1990: 

35–46, Cohen & Manion 1994: 26–27, Lehtovaara 1994: 23.) Situaatioon voidaan 

lukea myös muut yksilöt, jotka konstituoivat olemassaolon eri puolilla yksilön 

olemassaoloa. Tähän liittyy toiseuteen eläytyminen ja siinä syntyvän intersubjek-

tiivisen suhteen kautta todellistuminen ihmiseksi. (Himanka 2002: 208–212.)  

Situaatio eli pedagogisen orientaation todelliset käytänteet ovat tämän tutki-

muksen näkökulmaa määrittävä tekijä. Situaatioon voidaan käsittää kuuluvan 

opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation eri tekijät, kuten pedagogiset me-

netelmät, oppimisympäristö, opettajat ja opiskelijat. Näiden tekijöiden luonne ja 

merkitys on Rauhalan näkemysten mukaan siis keskeinen yksilön eli opiskelijan 

kehittymisessä ja opettajuuteen kasvamisessa. Esimerkiksi muiden opiskelijoiden 

merkitys intersubjektiivisuuden kautta korostaa pedagogiikan sosiaalista luonnetta. 

Kehollisuus toimii instrumentaalisena olemisen muotona tajunnallisuudelle ja 

siten myös situaation reaalistumiselle. Kehollisuus itse reaalistuu aineellisesti ja 

vaatii fyysisen koskettavuuden. Kehollisuudella on myös tiivis suhde situationaa-

lisuuteen, koska ihminen elää ympäristössään ja tajunnallisuuteen, koska keholli-
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suuden todellistuminen vaatii tajunnallisen kokemuksen omasta kehosta. (Rauhala 

1990: 35–45.) Kehollisuuden merkitys ei ole kovinkaan keskeinen tämän tutki-

muksen näkökulmasta, mutta sen merkityksellisyys tulee näkymiin välillisesti 

esimerkiksi fyysisyyttä ja tekemistä vaativien opintojen kautta. 

Tajunnallisuus tulee todeksi vain instrumentaalisen kehollisuuden ja situaa-

tiosuhteiden kautta. Lisäksi sillä on kehollisuuden ymmärtämistä ja kokemista 

sekä situaation todellistumista konstituoiva suhde. (Rauhala 2005: 103, 1990: 45–

46). Kuurme (2004: 29–30) pohtii kokemusta tajunnallisuuden funktiona, jossa 

ihminen realisoi maailmaa ja itseään laajentamalla samalla tietoisuuttaan itsestään 

ja ympärillä olevastaan. Kokemus on yksilöllinen ilmiö kaikille yleisestä elämis-

maailmasta (emt. 29–30). Kokemusta voidaan pitää mielellisenä tajunnan merki-

tyssuhteena maailmaan tai omaan itseen, jonka kautta tajunnallisuus tulee todeksi. 

Tajunnan ja situaation välinen suhde muodostaa kokemuksen vain siinä tapauk-

sessa, että sille tapahtumalle löytyy mieli (noema). (Rauhala 2005, 1990: 37–38.)  

Kokemuksen ja merkityksen syntymiseksi tarvitaan niin sanottu semanttinen 

merkitystilanne, jossa mukana täytyy olla vähintään tajunta, jokin elämyksen 

aikaansaava tai viittaava situaation komponentti (noesis) ja itse syntyvä elämys 

(noema). Elämys ja elämyksen synnyttävä komponentti ovat ehdollisia toisilleen 

ja näiden välisen suhteen tuotos on merkitys. Fenomenologian eräs keskeinen 

käsite on intentionaalisuus, joka merkitsee juuri noeman suhdetta objektiseen 

noesikseen. Tämän suhteen kvaliteettia voidaan kuvata käsitteellä merkityssuhde. 

Intentionaalisuutta pidetään keskeisenä tekijänä kokemuksen ja merkityksen 

muodostumisessa. (Rauhala 2005: 163–173.) Merkitykset voivat olla tiedostettuja 

tai tiedostamattomia, ne esiintyvät toisiinsa kietoutuneina muodostaen merkitys-

rakenteita ja ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa yksilön muihin todellistumisen 

muotoihin (Moilanen & Räihä 2001: 44–45).  

Tajunnallisuuden merkitys on situationaalisuuden ohella tässä tutkimuksessa 

hyvin keskeinen. Pedagogisen orientaation tutkimisen toisena näkökulmana ovat 

sen tavoitteet, joita kuvaavat tutkimuskäsitteet itseohjautuvuus, reflektio sekä 

kokemukset, uskomukset ja käsitykset ovat tajunnallisia ilmiöitä. Situationaali-

suuden eli pedagogisen orientaation todellisuuden ja kehollisuuden pohjalta ta-

junnallisuuden muodostamat kokemukset, käsitykset ja merkitykset toimivat 

myös tutkimuksen aineistona. 

Esiymmärtäneisyys on eräänlainen situaation moninaisuutta rajoittava tekijä. 

Yksilöillä on eksistentiaalisia valikoitumia, joista osaan yksilö ei voi vaikuttaa ja 

osa on suhteellisen autonomisia. Tämä luo rajat yksilön situaatiolle, minkä vuoksi 

hänellä on mahdollista kokea lähtökohtaisesti vain esiymmärtäneisyyden rajoissa 
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olevia kokemuksia ja luoda siten tietynlaisia merkityksiä. (Rauhala 2005: 35, 

Kuurme 2004: 36.) Husserlin käsite horisontti tarkoittaa esiymmärtäneisyyden 

rajaamia ja suuntaamia kokemusperusteita situaation eri puolista. Horisontti toi-

mii eräänlaisena yksilöllisenä, historiallisesti muodostuneena perusmerkityksenä 

koetusta maailmasta ja auttaa siten ymmärtämään vastaavia tilanteita jatkossa. 

Toisaalta esiymmärtäneisyyden rajat ja sen puitteissa muodostuneet horisontit 

suuntaavat mieltä ja pyrkivät aktualisoimaan samansuuntaisia horisontteja. Uudet 

kokemukset kuitenkin muuttavat horisontteja lisäämällä ja tarkentamalla niihin 

uusia asioita, mikä mahdollistaa horisonttibasiksen ja merkitysten muuttumisen 

asioista. (Rauhala 2005: 30–44, 135–169, 1990: 109, 130, Perttula 1995: 20–21.) 

Tutkimuksen keskeisinä käsitteinä olevat opiskelijoiden aiemmat kokemukset, 

käsitykset, uskomukset ja merkitykset toimivat edellisen kuvauksen mukaisesti 

esiymmärtäneisyytenä ja ovat siten rajaamassa opiskelemiseen liittyvien uusien 

asioiden horisontteja. Näiden asioiden eksplikointi on siten merkityksellistä peda-

gogisen orientaation yhtenä osa-alueena.  

2.2.2 Sisäisesti ja sosiaalisesti konstruoituva tieto 

Filosofinen näkemys tiedon luonteesta eli epistemologia on syytä selvittää, koska 

tiede, tutkimus ja tiedonhankinta pohjautuvat vahvasti käsitykseen tiedon luon-

teesta (Aaltola 2001, Niiniluoto 1997, Rauhala 1990: 28). Tutkimuksen metodo-

logisia ratkaisuja määritellessä on tiedostettava tiedon olemus ja mahdollisuudet 

tiedon hankkimiselle. Käsitys tiedon olemuksesta on keskeinen myös tutkimusai-

heen näkökulmasta. Tutkittaessa opettajaksi opiskelevaa ja hänen ohjaajaansa 

joudutaan tarkastelemaan opetus-oppimisprosessin keskiössä olevaa opittavaa ja 

opetettavaa tietoa – millaista tieto on, miten se rakentuu ja miten sitä voidaan 

siirtää ihmisten välillä tai omaksua sitä (mm. Candy 1991: 262). Epistemologises-

ta näkökulmasta käsitellään kognitiiviseen psykologiaan pohjautuvaa konstrukti-

vistisuutta ja sen näkemystä tiedosta subjektiivisesti konstruoituvana ilmiönä, 

jossa on olennaista yksilön aiempien kokemusten, käsitysten ja uskomusten huo-

mioiminen. Subjektiivisuuden lisäksi tieto on myös sosiaalisesti konstruoituvaa. 

(mm. Hausfather 2001: 15.) 

Tiedon luonnetta koskevia koulukuntia ja näkökulmia on useita. Niistä keski-

tytään vallalla olevaan ja tutkimuksen kannalta olennaisimpaan tietoparadigmaan 

eli konstruktivistiseen tietokäsitykseen. Tynjälä (2000: 23–27) esittelee lyhyesti 

kolme erilaista käsitystä tiedon luonteesta. Tieto voidaan ensinnäkin nähdä Baco-

nin mukaisesti todellisuuden objektiivisena heijastumana, josta saadaan tietoa 
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empiirisesti todetuista havainnoista ja kokemuksista. Tällainen empiristinen tai 

positivistinen tiedonkäsitys on ominaista luonnontieteelliselle tutkimukselle. 

(Tynjälä 2000, Järvinen & Järvinen 1994: 112, Niiniluoto 1997: 45, Candy 1991: 

262–263.)  

Rationalistinen käsitys näkee tiedon järjen ja ajattelun tuotteena, joka on irral-

lista empiirisistä havainnoista (Tynjälä 2000, Niiniluoto 1997: 45–46, Puolimatka 

2002: 378). Edellisten epistemologisten näkemysten synteesinä toimii kantilainen 

näkemys tiedosta havaintojen ja ajattelun yhteisenä tuotoksena. Empiiristen ha-

vaintojen jäsentäjänä ja merkitysten antajana toimivat yksilön mielessä olevat 

varsin pysyvät käsitejärjestelmät. Deweyn mukainen pragmaattinen tiedonkäsitys 

näkee tiedon yksilön toiminnan kautta rakentuvaksi, jossa se osoittautuu päteväksi 

pragmaattisen toimivuuden kautta. Edellisistä tietokäsityksistä lähinnä kantilainen 

ajattelu toimii pohjana kognitiiviselle ja konstruktivistiselle tietokäsitykselle. 

(Tynjälä 2000: 23–27, Niiniluoto 1997.)  

Konstruktivistinen tiedonkäsitys pohjautuu pitkälti Jean Piagetin, edellä mai-

nitun Immanuel Kantin sekä Giambattista Vicon ajatteluun tiedosta (von Glasers-

feld 1995: 6, Candy 1991: 252–253). Erona puhtaaseen kantilaisuuteen on kuiten-

kin yksilön skeemarakenteiden yksilöllisyys ja niiden jatkuva muokkautuminen 

(Tynjälä 2000: 25–26). Konstruktivistisuuden keskeinen ajatus epistemologisesti 

on yksilön subjektiivinen tapa kohdentaa huomiotaan häntä kiinnostaviin seikkoi-

hin ja konstruoida niistä subjektiivinen skeemarakennelma. Yksilö luo tällöin 

asioille subjektiivisia merkityksiä ja valikoi tietoa näistä merkityksistä lähtien ja 

niihin uutta liittäen. Tietorakenteet rakentuvat kumuloituvasti entisen tiedon poh-

jalle joko niihin assimiloituen eli sulautuen, tai kokonaan muuttuen eli akkommo-

doituen. (Olkinuora 1994: 65, Tynjälä 2000: 23, Viitala 1994: 54, Woods 1987.) 

Konstruktivismin käsitys tiedosta pohjautuu vahvasti yksilön sisäisiin rakenteisiin, 

mitä Puolimatka (2002) kritisoi. Eräänlaisena konstruktivismin vastakohtana ja 

täydentävänä näkemyksenä Puolimatka (2002) käsittelee realismia, jonka mukaan 

todellisuus ja siitä rakennettava tieto on riippumaton yksilön sisäisistä rakenteista.  

Tiedon konstruktivistisen rakentumisen teoriasta on löydettävissä eri suunta-

uksia, joista varsin kattavan opetukseen linkittävän tarkastelun tekevät Steffe ja 

Gale (1995). Tynjälä (2000: 26–27) tekee karkean jaon yksilökeskeiseen ja sosio-

konstruktivismiin, joiden mukaan tieto nähdään joko yksilöllisesti tai sosiaalises-

sa interaktiossa rakentuvana. Yksilökonstruktivistiseksi Tynjälä (2000: 39), Juuti-

lainen (2003: 19) ja Puolimatka (2002: 48–49) määrittelevät radikaalin eli kogni-

tiivisen konstruktivismin, jossa yksilö luo kuvaa maailmasta ja konstruoi ”tietoa” 

omien skeemarakenteiden kautta. Enkenberg (2004: 10) erottaa kognitiivisen ja 
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radikaalin konstruktivismin toisistaan varsin vahvasti nähden kognitiivisen suun-

tauksen lähinnä objektiivisena heijastumana maailmasta. Yksilökeskeinen näke-

mys konstruktivistisuudesta on lähinnä piagetilainen ja keskittyy yksilön sisäiseen 

maailmaan ja siellä tapahtuviin muutoksiin (Steffe & Gale 1995, Enkenberg 2004, 

von Glasersfeld 1995). 

Sisäisten muutosten lisäksi tieto rakentuu tehokkaasti sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa. Sosiaaliseen konstruktivismiin kuuluu useita hieman erilaisia suunta-

uksia, joista eri tutkijat käyttävät erilaisia nimityksiä. Esimerkkeinä eri suuntauk-

sista ovat muun muassa sosiokulttuuriset lähestymistavat, symbolinen interaktio-

nismi, sosiaalinen konstruktionismi, situationaalinen konstruktivismi ja sosio-

konstruktivismi (Enkenberg 2004, Tynjälä 2000, Repo-Kaarento 2004, Bogdan & 

Biklen 2007: 27–29). Tynjälän (2000) ja Puolimatkan (2002: 91–92) sosiokulttuu-

risessa ja Enkenbergin (2004) sosiokonstruktivistisessa lähestymistavassa keskei-

senä tekijänä on Vygotskyn ajatus lähikehityksen vyöhykkeestä, jossa sosiaalinen 

ohjaus ja avustus sekä kieli kulttuurin ja merkitysten luojana ovat tärkeitä. Sym-

bolisessa interaktionismissa yhdistyvät sekä sisäinen yksilön maailma että yhtei-

söllisyys. Sosiaalisessa konstruktionismissa sosiaalisen yhteisöllisyyden merkitys 

on kaikkein vahvin. (Enkenberg 2004: 10–11, Steffe & Gale 1995, Tynjälä 2000: 

39–60, Onnismaa 2003: 28–29, Bogdan & Biklen 2007: 27–29.) Edellisissä suun-

tauksissa yhteisenä piirteenä on sosiaalisen interaktion merkitys tiedon muodos-

tamisessa yksilön sisäisten skeemastruktuurien muutoksia unohtamatta. Tiedon 

muodostaminen on vuorovaikutuksellinen tapahtuma, eikä pelkästään yksilön 

sisäinen muutos (mm. Richardson 2003, Adams & Hamm 1990).  

2.2.3 Konstruktivistinen oppimiskäsitys 

Kasvatustieteen yhtenä keskeisenä tutkimuskohteena on oppiminen. Tässä tutki-

muksessa tarkastellaan korkeakouluinstituutiossa tapahtuvaa järjestelmällistä 

oppimista ja opettamista, jonka vuoksi on määriteltävä tutkimuksen oppimisteo-

reettinen eli pedagoginen orientaatio – millainen oppimisprosessi on ja mitä siinä 

tapahtuu, miten ihminen oppii ja varsinkin miten ihmistä tulisi opettaa ja ohjata 

oppimisessaan. Oppimisteoreettisen tarkastelun pohjana toimivat edelliset käsi-

tykset humanistisesta ihmisestä, eksistentiaalisesta todellisuudesta ja konstrukti-

vistisesti rakentuvasta tiedosta. Itseohjautuva, reflektoiva ja aktiivinen subjekti 

aiempine kokemuksineen, käsityksineen ja uskomuksineen on tiiviisti yhteydessä 

itsenäiseen, sosiaaliseen ja kokemukselliseen oppimisprosessiin. Konstruktivisti-

nen oppimiskäsitys antaa samantyyppisiä lähtökohtia oppimiselle kuin sen käsitys 
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tiedosta. Oppimisen ja pedagogisten toimien konstruktivistisina lähtökohtina 

Tynjälä (2000: 60–67), Haapasalo (1994: 107), Fosnot ja Perry (2005: 33–34), 

Eskelinen (2005: 59–61) sekä Candy (1991: 256) esittelevät useita eri piirteitä, 

joista alla olevassa luettelossa on tämän tutkimuksen kannalta keskeisimmät: 

– Oppiminen nähdään oppijan aktiivisena toimintana. 

– Oppimisen lähtökohdiksi nostetaan yksilön tiedot, käsitykset ja uskomukset, 

jotka on syytä tehdä eksplisiittisiksi reflektoimalla. 

– Oppimisessa pyritään oppilaan itsesäätelyn lisääntymiseen ohjauksen sopival-

la keskittämisellä. 

– Oppiminen on sosiaalista, joka kehittää muun muassa reflektiivistä ajattelua 

ja omien merkitysten eksplikointia.  

Enkenberg (2004: 13–14) tarkastelee oppimiskäsityksiä suhteessa ihmiskäsityk-

seen ja historialliseen kontekstiin. Oppiminen nähdään nykyään enemmän yksilön 

mieleen (kognitio) ja tilanteeseen (situaatioon) liittyvänä elementtinä kuin kehol-

lisena (käyttäytyminen) muutoksena (emt. 13–14). Tietokäsityksen tavoin käsitys 

oppimisesta on muuttunut behavioristisesta ajattelusta konstruktivistiseksi para-

digmaksi, jossa yksilön roolina on passiivisen ja ärsykkeisiin odotetusti vastaavan 

yksilön sijaan aktiivinen ja sisäisesti muuttuva sosiaalinen toimija (Kauppila 2003, 

Richardson 2003, Tanenbaum ym. 2001, Patrikainen 1998). Olkinuora (1994: 65–

67) ja Puolimatka (2002) kuvaavat konstruktivistista oppijaa omaa toimintaansa 

aktiivisesti ohjaavaksi toimijaksi, joka säätelee itse omaa oppimistaan metakogni-

tiivisten taitojen kautta. Myös von Wright (1996: 15–17) näkee keskeiseksi osaksi 

konstruktivistista oppimisparadigmaa metataidot, jotka sisältävät kriittisen ajatte-

lun ja reflektion elementtejä. 

Konstruktivistisen oppimisen lähtökohtana ovat opiskelijan tietorakenteet eli 

skeemat, jotka ovat yksilöllisestä rakentuneita. Skeemat ovat pohjana oppimiselle 

ja ne on huomioitava oppimisprosessissa. (mm. Viitala 1994: 54, Woods 1987.) 

Tynjälä (2000: 72–84) käsittelee konstruktivismia oppimisen näkökulmasta ja 

määrittelee Viitalan (1994) ja Woodsin (1987) tavoin oppimisen käsitteelliseksi 

muutokseksi, jossa aiemmat eksplisiittiset ja implisiittiset uskomukset ja käsityk-

set luovat uuden omaksumista ohjaavia arkiteorioita. Aiemmat uskomukset ja 

käsitykset vaikuttavat suhtautumiseemme uuteen tietoon. Suhtautumistapoja ovat 

rikastaminen tai mallin tarkastaminen ja uudelleen muovaaminen, jotka voidaan 

nähdä vastaavina käsitteinä kognitiivisille assimilaation ja akkommodaation käsit-

teille (Tynjälä 2000: 72–84). Enkenberg (2004: 10–11) käyttää samasta tapahtu-

masta radikaalin konstruktivismin nimityksiä heikko ja vahva käsitteellinen muu-
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tos. Rikastamalla käsitemalleja yksilö omaksuu uuden tiedon entisen skeeman 

rinnalle. Mallin tarkastaminen ja uudelleen muokkaaminen tarkoittaa aiempien 

käsitysten ja uskomusten murtumista ja uuden skeemarakenteen luomista, joka on 

varsin vaikeaa arkiteorioiden vahvan pysyvyyden vuoksi. (Hakkarainen ym. 2000: 

89–95, Tynjälä 2000: 72–84.) 

Humanistisen psykologian uranuurtajan Rogersin fenomenologinen persoo-

nallisuusteoria on olennainen skeemarakennelmien ja oppimisen kannalta. Yksi-

lön subjektiivisesti rakentunut sisäinen kokemusmaailma on varsin vakaa ja sen 

joutuminen kognitiivisten dissonanssien kohteeksi aiheuttaa muutosvastarintaa 

joko hylkien uutta tietoutta tai sulauttaen sen uudeksi skeemarakennelmaksi aihe-

uttaen oppimisen. (Aho 1994: 75–77.) Kognitiivisen dissonanssin käsite on peräi-

sin Fentingeriltä. Ihmisen sisäinen maailma pyrkii kognitiiviseen tasapainoon, 

joka järkkyy olemassa olevien skeemastruktuurien kohdatessa niistä poikkeavia 

uusia asioita. Aiemmat rakenteet ovat varsin pysyviä ja aiheuttavat uuden tiedon 

omaksumisen hylkimistä ja vastarintaa. (Barrow 1996: 10–11, Hakkarainen ym. 

2000: 89–95.) Väisäsen ja Silkelän (2000a; 2000b) esittämä aiempien aktiivisesti 

ja subjektiivisesti konstruoituneiden käsitysten huomioiminen ja näkyväksi teke-

minen on näin ollen keskeistä uuden oppimisessa.  

Edellä olevat kappaleet käsittelevät yksilön sisäisen maailman muutoksia 

kognitiivisten tai episteemisten dissonanssien kautta, jolloin tapahtuu oppimista. 

Kyseessä on kognitiivisen ja radikaalin konstruktivismin oppimisteoreettiset nä-

kemykset, joissa yksilöllisyys on keskeisessä osassa. von Wright (1996: 9, 12) ja 

Puolimatka (2002: 363–364) näkevät vaarana konstruktivismin ääriajattelun, jossa 

tiedon konstruoimisen yksilöllisyyden painottaminen johtaa oppijan yksinäiseen 

toimintatapaan ja sosiaalisen elementin poisjäämiseen. Kuten tiedon rakentumi-

sessa, myös konstruktivistisessa oppimisessa on keskeistä sosiaalinen konteksti. 

Olkinuora (1994: 66) näkeekin sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkittuna tekijänä 

oppimisen edistämisessä. Onpa kyseessä sosiokulttuuriset lähestymistavat, sym-

bolinen interaktionismi, sosiaalinen konstruktionismi tai situationaalinen kon-

struktivismi, keskeistä on sosiaalisen interaktion eri tasoilla oleva läsnäolo oppi-

misessa (Adams & Hamm 1990, Cobb 2005, Enkenberg 2004, Eskelinen 2005, 

Steffe & Gale 1995, Tynjälä 2000.) Adams ja Hamm (1990) sekä Repo-Kaarento 

(2004) tarkastelevat konstruktivismista ja sosiokonstruktivismista lähteviä oppi-

misen tapoja, joita ovat esimerkiksi yhteistoiminnallinen ja yhteisöllinen oppimi-

nen (ks. luku 3.1.2).  

Konstruktivistisuudella voidaan nähdä olevan yhteyksiä kognitiivisen ajatte-

lun kanssa, jonka vuoksi Kauppila (2003) ja Patrikainen (1999) käyttävät käsitettä 
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kognitiivis-konstruktivistinen oppiminen. Kognitiivisuus merkitsee Koron ym. 

(1990: 35–36) mukaan oppimistapahtuman kokemuksellisuuden merkitystä uuden 

oppimisessa. Varsinkin aikuisopiskelijoiden kohdalla aiempien kokemusten mer-

kitys on oppimisen kannalta keskeinen kognitiivisten dissonanssin syntymisessä. 

Enkenberg (2004: 10) näkee kognitiivisen konstruktivismin pohjautuvan epistee-

misille ristiriidoille, joiden selvittäminen tuottaa oppimista. Kognitiivinen näke-

mys korostaa myös oppimisprosessin ohjauksen merkitystä humanistista näke-

mystä enemmän (Koro ym. 1990: 35–36).  

Konstruktivistisen oppimiskäsityksen pedagogiseksi viitekehykseksi Haapa-

salo (1994: 107) ja Patrikainen (1998: 78–79) näkevät humanistiseen psykologi-

aan perustuvan kokemuksellisen oppimisen mallin, jonka perustana ovat oppijan 

aiemmat kokemukset ja niiden reflektiivinen tarkastelu. Kokemuksellisen oppimi-

sen näkökulma, joka Heikkilä-Laakson ja Heikkilän (1997) mukaan sopii myös 

ohjausprosessin keskeiseksi teoreettiseksi tarkastelupohjaksi, pohjautuu Deweyn 

mukaiseen learning by doing -ajatteluun, Lewinin toimintatutkimukselliseen lä-

hestymistapaan ja Piagetin kehitysteoriaan.  

Boud ym. (1988b: 12–13) sekä Jarvis (1983: 78–80) esittelevät Kolbin ko-

kemuksellisen oppimisen syklin, jossa yksilö aktiivisen toimintansa kautta syn-

nyttää kokemuksia ja reflektoimalla käsitteellistää kokemuksista uusia merkityk-

siä itselleen. Kokemuksellisuus on keskeinen osa oppimista (Boud ym. 1988a: 

19). Kokemuksellisen oppimisen periaatteiden mukaan voidaan yhdistää tässä 

työssä käytettävät käsitteet itseohjautuvuus, reflektio ja kokemuksellisuus. Opis-

kelijan aiemmat kokemukset, uskomukset ja käsitykset toimivat pohjana reflek-

toinnille ja uuden tiedon konstruoimiselle ja käsitteellistämiselle (mm. Eskelinen 

2005: 66–67, Puolimatka 2002: 274–276, Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 100–105). 

Tällaista aiempien kokemusten käyttämistä uuden tiedon konstruoimisessa nimi-

tetään kognitiivisen oppimisen piirissä syväoppimiseksi, jota voidaan toteuttaa 

erilaisten analogioiden ja aktivoivien oppimistapojen kautta. Tällaisia tapoja ovat 

esimerkiksi käsitekartat ja elämänkerrallinen kirjoittaminen, joilla implisiittiset 

käsitykset tehdään näkyviksi. (Eteläpelto 1992: 31, 38–40, Haapasalo 1994: 85–

97.) 

Opettajankoulutuksen näkökulmasta kokemuksellisuuden merkitys on kes-

keinen heterogeenisen opiskelija-aineksen sekä aiempien kokemusten, käsitysten 

ja uskomusten merkitsevyyden vuoksi uuden oppimisessa (Väisänen & Silkelä 

2000a, 2000 b, von Wright 1996: 18). Törmä (1994) näkee kokemuksien merki-

tyksen paitsi opiskelijoiden henkilökohtaisen kasvun ja kehittymisen lähtökohtana, 

myös kouluttajien ja opetuksen järjestämisen lähtökohdista. Erilaisten kokemus-
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ten merkitys on olennainen opiskelijoiden motivaation, opiskelutekniikoiden ja 

esimerkiksi opetuksen ohjaamisen näkökulmista (emt.). Opettajankoulutuksen 

tieto- ja oppimisteoreettisen orientaation tulisi sisältää yksilöllisiä ja sosiaalisia 

sekä kokemuksellisia työtapoja, jotka edistävät opiskelijan itseohjautuvuutta ja 

sosiaalista kompetenssia. 

2.3 Opettajuus pedagogisen orientaation tavoitteena 

Tässä luvussa käsitellään nykyistä näkemystä opettajuudesta, opettajuuden haas-

teista ja keskeisistä kompetensseista, joiden tulisi olla suuntaamassa opettajan-

koulutuksen pedagogista orientaatiota. Yhteiskunnan nopea ja jatkuva muuttumi-

nen voidaan nähdä syyksi uudenlaisille opettajuuden haasteille. Edellä esitellyt 

muutokset ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksissä näkyvät opettajuuden arjessa toi-

mintatapojen muuttumisena ja ammatillisuuden uudenlaisena näkemisenä (mm. 

Rasku-Puttonen 2005). Opettajan ammatillista kasvamista tarkastellaan sitä tuke-

van pedagogisen orientaation merkityksellisyyden ja kasvuprosessin tavoitteiden 

vuoksi. Lopuksi käsitellään opettajuuden kokonaisuuden muodostavia kolmea eri 

ulottuvuutta, joista tarkastelu keskitetään persoonalliseen ulottuvuuteen sen muita 

ulottuvuuksia määrittävän luonteen ja alussa esiteltyjen konstruktivististen yksi-

löön kohdistuvien seikkojen vuoksi. Persoonallinen ulottuvuus sisältää itseohjau-

tuvuuden ja reflektion elementit sekä sisäisen maailman yksilölliset oppimista 

ohjaavat rakenteet. 

2.3.1 Opettajuuden kompetenssit 

Hargreaves (2000) näkee opettajuuden ja professionaalisen opettajuuden kehitty-

misessä neljä eri vaihetta. Esiprofessionaalisella ajalla (pre-professional age) 

opettaminen keskittyi opettamisen teknisiin seikkoihin ja sujuvuuteen sekä tiedon 

siirtämiseen, eikä yksittäisten oppilaiden osaamiseen. Opettajuus oli teknistä ja 

rationaalista suorittamista, johon kehityttiin observoimalla ja oppimalla ko-

keneemmilta. Autonomisen opettajuuden (autonomous professional) ajalla, joka 

alkoi noin 1960-luvulla, opettajuutta alettiin arvostaa professiona yliopistokoulu-

tuksen myötä sekä autonomisuuden lisäännyttyä muun muassa opetussuunnitel-

mien toteuttamisen ja uusien pedagogisten menetelmien suhteen. Opettaminen oli 

yksinäistä ja itsenäistä opettajan työtä, joka opettajuuden muuttuvien haasteiden 

ja opettajankoulutuksen heikon käytännöllisyyden vuoksi muuttui kohti kollegiaa-

lista (collegial professional) opettajuutta 1980-luvulla. (Hargreaves 2000.)  
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Vuosituhannen vaihteessa Hargreaves (2000: 167) näki neljänneksi opetta-

juuden professionaalisuuden ajaksi jälkiprofessionaalisuuden tai postmodernin 

professionaalisuuden (post-professional, postmodern professional), jossa opetta-

juuden professionaalisuus saattaa purkautua. Globaali markkinatalous ja teknisen 

viestinnän kehittyminen asettavat opettajuudelle tavoitteet ja tiukat rajat. Opetta-

juuden autonomisuus vähenee, opettajankoulutuksen paikkaa korkeakouluissa on 

kyseenalaistettu ja opettaminen nähdään esiprofessionaalisen ajan mukaan 

enemmänkin teknisenä toimintana (emt.). Tämä on nähtävissä muun muassa Eu-

roopan tasolla koulutuksen painopisteissä, joissa painotetaan vahvasti taloudelli-

sia ja käytännöllisiä arvoja (Snoek 2003).  

Kuikka (2005) tarkastelee opettajuuden ja opettajan kuvan historiallisia ja yh-

teiskuntaan sidonnaisia muutoksia, joiksi hän mainitsee muun muassa kutsu-

musopettajuuden, kulttuurisesti sitoutuneen opettajan, virkamiesopettajuuden ja 

tutkivan opettajan. Opettajuuden yhteydessä on puhuttu jo 1970-luvulta lähtien 

tutkivasta ja tieteellisesti ajattelevasta opettajasta. Näkemys on laajentunut ja 

vahvistunut sittemmin 1990- ja 2000-luvulla ja lisännyt osaltaan opettajuuden 

professionaalisuutta. (Nevalainen & Kimonen 2005, Doyle 1990, Korpinen 1996, 

Luukkainen 2000, 70.) Hargreavesin (2001, 89) mukaan opettamista ja opettajuut-

ta ei välttämättä pidetä niin monimutkaisena, vaativana ja elintärkeänä kuin esi-

merkiksi lääkärin ammattia, mutta opettajan merkitystä yksilön elämän ja tulevai-

suuden rakentumisessa voidaan pitää hyvin keskeisenä. 

Opettajuuden voidaan nähdä olevan haasteellinen ja moniulotteinen professio, 

koska opettajuuteen liittyy vahva asiantuntijuuden ja erikoistumisen näkökulma. 

Opettajan autonomisuus, vastuullisuus, julkisen vallan käyttäminen ja tavoite 

yhteisen hyvän luomiseen puoltavat opettajuuden näkemistä professiona. (Eloran-

ta & Virta 2002: 134, Nevalainen & Kimonen 2005: 181, Luukkainen 2000: 60–

65, Hargreaves 2001: 92.) Opettajan ammatillisuus koostuu Korpisen (1996) mu-

kaan hyvin monisäikeisistä taidoista ja osa-alueista. Opettajalla pitää olla näke-

mys oppilaan psykologisesta tasosta, opetustilanteesta, luokan dynamiikasta ja 

vuorovaikutuksesta, opetettavan aineen sisällöistä ja didaktiikasta sekä opetuksen 

taustalla olevista yhteisöllisistä, yhteiskunnallisista ja globaaleista virtauksista. 

Opettaja tarvitsee myös vahvaa persoonallista, ammatillista ja tieteellistä näke-

mystä. (Nevalainen & Kimonen 2005, Doyle 1990, Korpinen 1996, Luukkainen 

2000: 70.)  

Opettajuuden kannalta keskeistä on ihmis-, tieto- ja oppimiskäsitysten muu-

tos. Aho (1986: 10–11) kuvaa opettajankoulutuksen paradigmoja ja niiden muu-

tosta behavioristisesta ja positivistisesta kohti humanistista ja kognitiivista näke-
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mystä käyttäen tästä uudesta näkökulmasta nimitystä persoonallinen orientaatio. 

Toisena tämän tutkimuksen kannalta keskeisenä paradigmana Aho (1986: 13) ja 

Meriläinen (1998: 248) mainitsevat Zeichnerin inquiry-oriented -tradition, joka 

kuvaa opettajaa kriittisenä ja reflektoivana tiedonhankkijana. Uutta opettajuutta 

kuvaavat useat eri käsitteet, kuten tutkiva opettaja, uusi professionaalisuus ja 

muutosagentti-opettaja. Nämä näkemykset pohjautuvat näkemyksiin humanisti-

sesta ihmisyydestä ja varsinkin Schönin näkemykseen reflektiivisestä opettajasta 

ja opettajankoulutuksesta. (Heikkinen 1997: 23–24.) 

Nykypäivän käsitys opettajuudesta on yhtenevä konstruktivistisuuden ideaa-

lien kanssa. Opettajalta odotetaan muun muassa kykyä tutkivaan ja reflektoivaan 

työotteeseen, jolla hän kehittää omaa toimintaansa, professiotaan ja työympäristö-

ään yksilö- yhteisö- ja yhteiskuntatason asettamien jatkuvasti muuttuvien vaatei-

den mukaisesti (mm. Luukkainen 2000). Opettajuus voidaan Ahon (1998: 2) mu-

kaan nähdä vastaamisena muutokseen, joka tarkoittaa jatkuvaa oman opettajuu-

den muutosta persoonallisella ja tiedollisella tasolla. Opettajuus voidaan nähdä 

itseohjautuvana toimintana, joka keskittyy oman itsen tutkimiseen ja kehittämi-

seen sekä reflektoimiseen (Aho 1998: 2, Cheng 2001: 48–49, Loughran ym. 

2004). Tiuraniemi (2002) näkee reflektiivisyyden osana asiantuntijuutta, joka 

yhdistää opettajuuden asiantuntijuuteen ja professionaalisuuteen.  

Yhteiskunnallisen ja koulutuksellisen muutoksen, globalisaation, monikult-

tuurisuuden, teknologisoitumisen sekä tieto- ja oppimiskäsitysten muutosten 

vuoksi opettajuus on saanut uudenlaisia haasteita (Hargreaves 2000; 2001, Niemi 

& Kohonen 1995). Hargreaves (2000: 151) mainitsee keskeisiksi haasteiksi opet-

tajuuden jatkuvan kehittämisen, autonomisuuden, itseohjautuvuuden, reflektiivi-

syyden, oppimisen dynaamisuuden, kollaboraation ja interaktiivisten toiminnan 

taitojen omaamisen. Myös Niemi (1996) sekä Eloranta ja Virta (2002: 134) näke-

vät opettajan professionaalisuuden sisältävän autonomisen toiminnan lisäksi yh-

teistoiminnallisia ja yhteisöjä sekä yhteiskuntaa kehittäviä toimintamalleja. Elo-

ranta ja Virta (2002: 134) käyttävät vuorovaikutuksellisesta opettajuudesta nimi-

tystä uusi professionalismi. Väisänen ja Silkelä (2000a: 21) kokevat tällaiset omi-

naisuudet asiantuntijan kompetensseina, jolloin opettajuus on siis asiantuntijuutta. 

Opettaja on Ahon (1998) mukaan kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntija, jonka 

tulee kehittää ammattitaitoaan, persoonaansa ja vuorovaikutustaitojaan.  

Luukkainen (2000) raportoi opetusministeriön tutkimushankkeen toteuttami-

sesta ja sen keskeisistä tuloksista, jotka selvittävät opetushenkilöstön nykytilaa, 

opettajuuden tulevia haasteita ja opettajankoulutuksen kehittymistarpeita. Rapor-

tissa pohditaan opettajuutta vuonna 2010, jolloin opettajuus nähdään varsin laaja-
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alaisena, eettisenä, autonomisena ja reflektiivisena toimintana (ks. Kuikka 2005: 

217) Eettinen opettajuus on vahvasti sidoksissa opettajan persoonallisuuteen. 

Niemi (1995: 32–43) ja Rasku-Puttonen (2005: 28) kiteyttävät opettajuuden uus-

professionaalisen kuvan nähden sen sisältävän sitoutumisen, yhteistyön ja vuoro-

vaikutuksen, autonomian ja aktiivisen oppimisen elementit. Opettajien roolina on 

opettamisen ohjaaminen ja opetuksen laajentaminen ympäröivään yhteiskuntaan 

(emt. 28).  

2.3.2 Opettajan ammatillinen kasvu ja sen tavoitteet 

Opettajan ammatillisen kasvun keskeisinä areenoina toimivat työelämä, opetta-

jayhteisö ja täydennyskoulutus (mm. Luukkainen 2000, Ruohotie & Grimmett 

1996). Yarger ja Smith (1990: 36) näkevät opettajan ammatillisen kasvun proses-

sin tutkimuksen keskittyvän lähinnä opiskeluajan jälkeiseen aikaan ja Korthagen 

(2001a: 4) kokee muutokseen liittyvän tiedon olevan yleisestikin liian vähäistä. 

Opettajankoulutuksessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota opettajaksi kasvami-

seen ja kehittymiseen sekä varsinkin sen prosessin luonteeseen (Korhagen 2001a: 

4, Galton 2001: 70–71). Tässä tutkimuksessa keskitytään opettajaksi opiskelevien 

ammatilliseen kasvuun opiskelun aikana keskittyen etenkin persoonallisen ulottu-

vuuden elementteihin sekä niiden kehittämiseen pedagogisen orientaation kautta. 

Opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation kannalta on olennaista tunnistaa 

aktiivisen oppimisen ja ammatillisen kasvuprosessin dynamiikka sekä pohtia 

opettajankoulutuksen mahdollisuuksia näiden tekijöiden tukemisessa (Korthagen 

2001a: 4, Aho 1998: 1–4, Burden 1990: 311, Niemi & Kohonen 1995). Niemi 

(1992: 34) haastaa opettajankoulutuksen miettimään tavoitteitaan, jotta ammatilli-

sen kasvun prosessin ohjauksella olisi selvä kohde. 

Opettajaksi kasvamisen ja kehittymisen teoreettisessa tarkastelussa on useita 

eri koulukuntia. Niikko (1998) erottelee ammatillisen kasvun ja kehittymisen 

teoreettiset ulottuvuudet karkeasti vaihe- ja prosessiteorioihin. Vaiheteorioiden 

osalta opettajaksi kehittymistä pidetään tiettyjen vaiheiden kautta järjestelmälli-

sesti etenevänä tapahtumana, jonka taustalla ovat esimerkiksi biologiset, elämän-

kaareen liittyvät, kognitiivis-kehitykselliset ja kognitiivis-psykologiset näkökul-

mat (Niikko 1998, Burden 1990). Niemi (1995: 5) ja Meriläinen (1998: 253–254) 

mainitsevat vaiheteorioiden jakaantuvan kahteen päätraditioon – aikuiseksi ja 

aikuisena kehittymiseen sekä opettajan urakehitykseen. Niemen (1995: 5–8) mai-

nitsemat vaiheteorioiden päätraditiot ovat luonteeltaan edellisen kaltaisia kehit-

tymistarinoita epäjärjestyksestä kohti järjestystä ja ymmärrystä. Opettajan urake-
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hityksen vaiheet sisältävät Burdenin (1990: 314) mukaan muun muassa ammatil-

lisiin taitoihin, tietoihin ja toimintaan, asenteisiin, odotuksiin ja opetuskäsityksiin 

sekä uratapahtumiin liittyviä vaiheita.  

Calderhead ja Shorrock (1997: 185–186) sekä Burden (1990: 314–315) käsit-

televät vaiheteorioita viitaten eri tutkijoihin. Fullerin ja Brownin vaiheteoriana he 

esittävät neljä eri vaihetta: huolettomuus, huoli selviytymisestä, huoli opettami-

sesta ja huoli oppilaan oppimisesta. Myös viisivaiheinen Berlinerin teoria etenee 

noviisiopettajan kuvasta eksperttiyden saavuttamiseen. (Burden 1990: 314–315, 

Calderhead & Shorrock 1997: 185–186). Vaiheteoriat koetaan kuitenkin varsin 

kahlitseviksi ja opiskelijoiden heterogeenisyyden vuoksi huonosti yleistettäviksi, 

vaikka Niemi (1995: 7–9) esittelee vaiheteorioiden kehittyneen erilaisten vaihto-

ehtoisten kehitysreittien mukaantulon myötä. Järvinen (1999: 258) on varsin kriit-

tinen vaiheteorioita kohtaan ja näkeekin prosessinomaisen näkökulman olevan 

hedelmällisempi. Toisena kritiikin aiheena on vaiheteorioiden tapa kuvata ilman 

selittämistä. Vaiheteoriat eivät vastaa esimerkiksi siihen, miksi muutokset tapah-

tuvat tai eivät tapahdu. (Burden 1990: 317–318, Calderhead & Shorrock 1997: 

186, Järvinen 1999: 258, Niemi 1995: 4–7.) 

Tämän työn ideologian kannalta keskeisempiä ovat kognitiiviseen ja huma-

nistiseen psykologiaan liittyvät prosessia painottavat teoriat. Korthagenin (2001a: 

4) mukaan teknis-rationaalisuuteen (technical-rationality approach) perustuvan 

opettajaksi kasvamisen ja kehittymisen sijaan opettajankoulutuksessa tulisi kiin-

nittää enemmän huomiota prosessimaiseen kehittymiseen ja muutokseen (realistic 

approach). Opettajaksi kasvamista ja sen prosessia tarkastellaan tällöin konstruk-

tivistisesti ja sosiokonstruktivistisesti. Prosessiteorioissa korostuvat konstrukti-

vismin mukainen tiedon aktiivinen prosessointi ja henkilökohtaisesti merkityksel-

listen asioiden nostaminen tarkastelun kohteeksi sekä kasvun sosiaalinen konteks-

ti. (Niikko 1998.) Järvinen (1999) esittelee opettajan ammatillisen kehityksen 

dynaamisen prosessimallin, jossa on useita vaihtoehtoisia, temaattisia kehitys-

mahdollisuuksia. Näitä kehitysteemoja ovat esimerkiksi induktiovaihe ja uran 

aloittaminen, uudelleenarviointi, oppiaine, yhteisösuuntautunut ja rutinoituneen 

työn orientaatio, integriteettivaihe ja vetäytyminen (emt. 266–269). 

Opettajaksi kasvamista ja oppimista Niikko (1998: 75) määrittelee konstruk-

tivistisesta ja sosiokonstruktivistisesta näkökulmasta muun muassa persoonalli-

seksi, ammatilliseksi, yhteistoiminnalliseksi, yhteisölliseksi ja kontekstuaaliseksi 

tapahtumaksi. Lisäksi Niikko (1998: 84–88) nimittää opettajaksi kasvamista sisäi-

seksi ja laaja-alaiseksi oppimisen ja kasvun prosessiksi, jossa yhdistyvät reflektii-

viset ja yksilön omaa aktiivisuutta korostavat, mutta myös sosiaalista vuorovaiku-
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tusta painottavat elementit. Opettajan ammatillinen kasvu on elinikäisen oppimi-

sen ideaalin mukaisesti jatkuva, dynaaminen ja elinikäinen prosessi, johon väli-

neenä ovat tutkivan opettajan ominaisuudet, kuten itseohjautuvuus, aktiivisuus, 

reflektiivisyys ja kollegiaalisuus (mm. Luukkainen 2000: 103, Silkelä 1999: 42, 

Meriläinen 1998: 244). 

Calderhead ja Shorrock (1997: 8–19) tekevät yhteenvetoa opettajan ammatil-

lisesta kasvusta ja näkevät sen varsin monimutkaisena prosessina. He näkevät 

prosessin kognitiivisena, affektiivisena ja toiminnallisena tapahtumana sekä muu-

toksina, jossa reflektiivisyys on keskeisessä osassa. Väisänen ja Silkelä (2000a) 

ovat samoilla linjoilla mainiten opettajan kasvun ja kehityksen tarkoittavan muu-

toksia opettajaksi opiskelevan käyttäytymisessä, tiedoissa, mielikuvissa, käsityk-

sissä, havainnoissa ja uskomuksissa, ammatillisissa taidoissa ja persoonallisuu-

dessa sekä kognitiivisissa prosesseissa. Niikon (1998) tavoin he näkevät ammatil-

lisen kasvun sisäiseksi prosessiksi, jossa keskeisenä osana on reflektiivinen toi-

minta (Väisänen & Silkelä 2000a: 19). Reflektiivisyys on kasvamisen mahdollis-

tamisen lisäksi Järvisen (1999: 259) ja Niemen (1992: 34) mukaan myös opetta-

jan ammatillisen kasvun päätavoite. Korthagen (2001a: 4) korostaa ammatillises-

sa muutoksessa tunteiden ja niiden käsittelemisen merkitystä, joka on jäänyt liian 

vähälle huomiolle. Tunteiden merkitys voi olla muutoksessa jopa primaari suh-

teessa kognitiivisiin ja rationaalisiin tekijöihin (emt. 4).  

Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen on Calderheadin ja Shorrockin (1997: 

8–19) näkemys opettajaksi oppimisesta ja opiskelusta. Opettajaksi opiskeleminen 

vaatii monenlaisia oppimistapoja. Opettajaksi opiskelevien heterogeenisyys eri-

laisine taustoineen ja kokemuksineen näkyy erilaisina vaateina oppimiselle ja 

kehittymiselle. (emt. 8–19.) Samanlaisiin johtopäätöksiin tulee Niemi (1995: 6–7) 

summatessaan vaiheteorioiden antia opettajan ammatilliselle kasvulle. Opettajien 

heterogeenisyys suhteessa ammatillisen kasvun vaiheeseen on suuri ja vaatii 

osakseen vaihtelevaa opetusta sekä ohjausta perus- ja täydennyskoulutuksessa. 

Ohjaajien yksilöinä ja koko opettajankoulutusyhteisön tulisi pystyä varioimaan 

ohjaustaan erilaisten ammatillisen kasvun vaiheiden ja tarpeiden suunnassa (Nie-

mi 1992: 34–35, 1995: 6–7.) 

Aho (1986) tarkastelee opettajankoulutuksen varsin lyhyttä akateemista histo-

riaa ja toteaa jo tuolloin persoonallisuuden kasvun kehittymisen ja sen monipuoli-

sen tukemisen keskeiseksi osa-alueeksi opettajuudessa ja opettajankoulutuksessa. 

Niemen (1995: 7) mielestä keskeisenä vaiheteorioiden tuloksena on se, että opet-

tajan huolenaiheet keskittyvät ensin omaan minään, sen jälkeen oppilaisiin ja 

sitten opetuksen kontekstiin yhteisöllisellä, yhteiskunnallisella ja globaalilla tasol-



57 

la (ks. Väisänen & Silkelä 2000a). Silkelä (1999: 42) mainitsee opettajan amma-

tillisen kasvun olennaisena osana historiallisen ja elämänkerrallisen tarkastelun 

itsereflektion avulla. Calderhead ja Shorrock (1997: 14–15) nostavat esille opetta-

jaopiskelijan persoonallisen ulottuvuuden ja näkevät sen sisältävän omien arvojen 

ja sisäisten ristiriitojen käsittelemistä. Vaiheteorioiden kahden pääsuuntauksen 

mukaan opettajaopiskelija joutuu kohtaamaan ja käsittelemään omia arvojaan, 

uskomuksiaan, käsityksiään, sitoutumistaan, asenteitaan ja minäänsä (emt. 14–15). 

Itseen tutustuminen merkitsee omien subjektiivisten kasvuteorioiden tutkimista, 

jotka pohjautuvat aiempiin uskomuksiin ja käsityksiin (Silkelä 1999: 42). Meri-

läinen (1998) näkee persoonallisen ulottuvuuden kehittämisen yhdeksi ammatilli-

sen kasvun kohteeksi myös työelämässä. 

Taulukko 2. Opettajan ammatillisen kehittymisen dimensiot (Järvinen 1999: 263, 

mukaillen). 

Ammatillisen kehittymisen dimensiot 

 Alkuvaihe Tavoite 

Itseohjautuvuus kollegiaalisen tuen ja  

mentoroinnin tarve 

 

riippumaton autonomia, ohjattavasta 

opiskelijasta itsenäiseksi opettajaksi 

Reflektiivisyys selviäminen, uusien asioiden 

oppimisen ja omien tavoitteiden 

reflektoinnin minimointi 

reflektiivisyys, mahdollisuus 

perspektiivin muutokseen 

Opettajaksi opiskelevien persoonallisuus sekä sen monipuolinen reflektoiminen ja 

tukeminen ovat ammatillisen kasvun prosessissa ja sen alussa varsin keskeinen 

painopistealue (mm. Järvinen 1999: 259). Järvinen (1999: 263) esittää opettajan 

ammatillisen kehittymisen dimensiot (taulukko 2), jotka kuvaavat hyvin tämän 

tutkimuksen painopistealueita ja johdattavat pohtimaan niiden kehittämisen mah-

dollisuuksia pedagogisen orientaation kautta. Dimensiot kuvaavat työhön siirty-

neen opettajan kehitystä, mutta antavat mallin jo opettajankoulutuksen aikaiselle 

kehittymiselle. Järvinen (1999: 260–261) korostaa, että opettajien toiminnan ref-

lektiivinen orientaatio pohjautuu opiskeluaikaiseen dialogisuuteen opettajien ja 

ohjaajien kanssa. Edellinen ammatillisen kasvun tarkasteleminen perustelee osal-

taan tutkimuksen keskeisten käsitteiden olemassaoloa. Opettajankoulutuksen 

pedagogiikan reflektiivinen orientaatio on keskeinen tekijä opettajien ammatilli-

sen kasvun edistämisessä, jonka tavoitteiksi voidaan nähdä itseohjautuva, reflek-

tiivinen ja vuorovaikutuksellinen työote. 
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2.3.3 Opettajuuden ulottuvuudet 

Opettajuuden voidaan nähdä koostuvan kolmesta eri ulottuvuudesta, joiden on 

tarkoitus olla tasapainoisessa interaktiossa keskenään (kuvio 2). Nämä opettajuu-

den ulottuvuudet tulee huomioida opettajankoulutuksessa erikseen ja kokonaisuu-

tena. Niikko (1998: 62–64) viittaa useisiin eri tutkimuksiin syntetisoidessaan 

opettajan ammatillisuuden keskeisiksi elementeiksi muun muassa teoreettisen ja 

praktisen osaamisen sekä persoonallisuuden. Samansuuntaisia määrittelyjä käyt-

tävät myös Väisänen ja Silkelä (2000a, 2000b) opettajuutta ja sen ohjaamista 

koskevissa tutkimusteoreettisissa teoksissaan. 

Aho (1998) käsittelee opettajan ammatillista kasvua useiden eri teosten poh-

jalta ja näkee opettajan ammatillisuuden koostuvan muun muassa ammatillisia 

käytännön taitoja sisältävästä ammatillisuudesta, sosiaalisuudesta ja persoonalli-

suudesta. Persoonallisuuden osa-alue sisältää yksilön tietoisuuden omista arvoista 

ja asenteista sekä kyvyn ymmärtää itseään (emt.). Kyseessä on Tiuraniemen (2002: 

166) ja Niikon (1999: 29) määrittelemä metakognitiivisen tiedon osa, jolla opetta-

ja tiedostaa itsensä ajattelijana ja oppijana. Tietoisuus voidaan ymmärtää itseoh-

jautuvana ja reflektiivisenä itsetutkiskeluna, joka sisältää oman ajattelumaailman 

ja skeemarakenteiden tarkastelua. Ne ovat opettajan persoonallisen ulottuvuuden 

merkityksellisiä tekijöitä.  

Väisänen ja Silkelä (2000a: 19–27) mainitsevat opettajuuden ja ammatilli-

suuden, jotka on syytä määritellä ammatillisen kasvun intentionaalisena ulottu-

vuutena. Tynjälä (1996, 2004) tarkastelee opettajuutta asiantuntijuuden näkökul-

masta, josta opettajuuden piirteet määritellään. Niikkoa (1998) mukaillen Väisä-

nen ja Silkelä (2000a: 22–23) sekä Tynjälä (1996, 2004) määrittelevät opettajuu-

den osa-alueiksi formaalin eli deklaratiivisen, käytännöllisen eli proseduraalisen 

sekä itsesäätelytiedon, jotka muodostavat ammatillisen kasvamisen ja pedagogi-

sen orientaation kohteena olevan opettajuuden kokonaisuuden. Asiantuntijuuden 

kannalta keskeiseksi muodostuu toimintaa ohjaava ja säätelevä sekä teoriaa ja 

käytäntöä syntetisoiva itsesäätelytieto, joka sisältää metakognitiivisia ja reflektii-

visiä elementtejä. Itsesäätelytieto sisältää myös yksilöllisiä uskomuksia ja käsi-

tyksiä, jotka ovat merkittävässä osassa asiantuntijuuden rakentumisessa. (Tynjälä 

1996; 2004, Hiltunen & Lehtinen 2002: 166–167, Väisänen & Silkelä 2000a: 22–

23, 2000b.) Lisäksi myös aiemmat opettajakokemukset ovat merkittävässä osassa 

oman opettajuuden kehittymisessä (Korthagen 2001a: 5).  
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Kuvio 2. Opettajuuden ulottuvuudet, persoonallisen ulottuvuuden piirteet ja niiden 

keskeinen merkitys ulottuvuuksien syntetisoinnissa. 

Itsesäätelyn ja henkilökohtaisen ulottuvuuden sijasta tässä työssä käytetään per-

soonallisen ulottuvuuden käsitettä, koska se on muun muassa yhteneväisempi 

työn alussa esitellyn ja tämän työn kannalta keskeisen pedagogiikan persoonalli-

sen orientaation kanssa (ks. sivut 15–16). Ulottuvuus kuvaa ominaisuuksien ke-

hittyvää ja jatkumon kaltaista tilaa. Persoonallisen ulottuvuuden merkitys koros-

tuu opettajuudelle olennaisen ihmiskeskeisen ja kasvatuksellisen työotteen vuoksi 

(Goodson 1992: 234). Muttonen (1995: 117–118), Patrikainen (1998: 90) ja Meri-

läinen (1998: 252–253) korostavat persoonallisen ulottuvuuden merkitystä am-

matti-identiteettinä, työvälineenä ja jatkuvan ammatillisen kasvun osana. Opetta-

jan ammatillisuuden ja ulottuvuuksien näkökulmista persoonallisuus näkyy oman 

käyttöteorian rakentamisena (kuvio 2), joka tapahtuu syntetisoimalla teoreettista 

tietoutta ja praktista kokemusta (Niikko 1998: 62–66). Meriläinen (1998: 252–

253) tulkitsee Elbazia ja Clandinia, joiden mukaan opettajan persoonallisuus si-

sältää aiempia käsityksiä ja kokemuksia, jotka toimivat henkilökohtaisena käyttö-

tietona. Tynjälä (1996: 426–427) sekä Pehkonen ja Pietilä (2002: 39–40) näkevät 

uskomukset ja käsitykset implisiittisiksi tekijöiksi, joiden näkyväksi tekeminen ja 

ymmärtäminen ovat edellytys teoreettisen tiedon ja käytännön sitomiselle toisiin-

sa. Teorian ja käytännön syntetisoinnissa Väisänen ja Silkelä (2000a: 44) näkevät 

keskeiseksi välineeksi reflektion.  

Käyttöteoriat 

Praktinen ulottuvuus Teoreettinen ulottuvuus Persoonallinen ulottuvuus 

 

OPETTAJUUS 

Itseohjautuva ja 

reflektiivinen kokemusten, 

käsitysten ja uskomusten 

eksplikointi 
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2.4 Synteesi opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation 
lähtökohdista 

Tässä luvussa tehdään yhteenveto aiemmista luvuista, joissa on käsitelty pedago-

gisen orientaation lähtökohtia. Luku toimii nivelkohtana teoreettisen tarkastelun 

ja sen käsitteiden tarkemman empiirisen määrittelyn välillä, joka tapahtuu seuraa-

vissa luvuissa. Tähän mennessä tehty teoreettinen tarkastelu tiivistetään kuvioon 3, 

joka toimii samalla tutkimuksen viitekehyksen kevyempänä versiona (luku 4.1, 

kuvio 7). Varsinaiseen viitekehykseen lisätään luvussa 3 tapahtuvan tutkimuksen 

pääkäsitteiden tarkemman määrittelyn tuomat piirteet. Kuviolla pyritään myös 

havainnollistamaan pedagogisen orientaation lähtökohtiin liittyvien tekijöiden 

välisiä suhteita.  

Aiemmissa luvuissa käsiteltyjen pedagogisen orientaation lähtökohtien perus-

teella on määritelty tieteenfilosofiset ja oppimisteoreettiset sekä opettajuutta kos-

kevat näkemykset. Näiden näkemysten keskeiset piirteet kuvataan kuvion kum-

mallakin sivulla olevissa laatikoissa edellisten lukujen sisältöjä vastaavien otsi-

koiden alla. Nämä lähtökohdat toimivat pedagogisen orientaation ja myös sen 

tavoitteiden määrittäjinä, jotka on kuvattu keskellä olevissa laatikoissa. Kaikilla 

laatikoiden edustamilla asioilla on toisiinsa tiivis suhde, kuten niiden välillä ole-

vat nuolet osoittavat.  

Tieteenfilosofisessa tarkastelussa tutkimuksen ontologiseksi näkemykseksi 

määriteltiin humanistis-eksistentiaalinen ihmisyys ja todellisuus (luku 2.2.1). 

Tutkimuksen humanistinen ihmiskäsitys on vallitseva ihmistieteissä ja näkee 

ihmisen muun muassa aktiivisena, autonomisena ja itseohjautuvana, mutta myös 

vuorovaikutuksellisena olentona. Humanistisuus luo siten perustan tutkimuksen 

peruskäsitteille ja opettajuuden kuvalle.  
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Kuvio 3. Yhteenveto pedagogisen orientaation lähtökohdista. 

Toisena ihmisyyttä ja todellisuutta määrittävänä lähtökohtana on eksistentiaali-

suuden monopluralistinen luonne, joka myös osaltaan määrittää ja oikeuttaa tut-

kimuksen metodologisia ratkaisuja (luku 5.1.4). Ihmisyys ja todellisuus muodos-

tuvat tajunnallisuudesta, kehollisuudesta ja situationaalisuudesta, jotka ovat itse-

näisiä, mutta myös toisiaan todentavia elementtejä. Tämän tutkimuksen kannalta 

keskeisimmät ovat tajunnallisuus ja situationaalisuus, joiden ymmärtäminen on 
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keskeistä tutkimusasetelman, käsitteiden ja metodologisten ratkaisujen kannalta. 

Tajunnallisuus sisältää opettajuuden persoonallisen ulottuvuuden elementteinä ja 

pedagogisen orientaation tavoitteina toimivat itseohjautuvuuden, reflektion sekä 

kokemusten, käsitysten ja uskomusten ilmiöt. Lisäksi tutkimuksen aineisto koos-

tuu luokanopettajaksi opiskelevien tajunnallisesti syntyneiden ja situatioon suh-

teessa olleiden kokemusten ja merkitysten kautta. Tajunnallisuus on siis suhteessa 

situatioon eli pedagogisen orientaation käytänteisiin ja omalta osaltaan myös luo 

niitä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa syntyneiden merkitysten kautta. Situatio-

naalisuudella kuvataan opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation käytänteitä, 

opettajia, opiskelijoita ja muita konkreettisia asioita, jotka ovat tutkimuksen kes-

keisimpiä kohteita. 

Epistemologian ja oppimisteorian osalta päädyttiin tällä hetkellä vallalla ole-

vaan konstruktivistiseen ideologiaan (luvut 2.2.2 ja 2.2.3). Epistemologian ja 

oppimisteorian mukaan merkityksellisiä tiedon rakentumisessa ja oppimisessa 

ovat yksilön sisäiset skeemastruktuurit, jotka muodostuvat yksilön oman toimin-

nan ja sosiaalisessa interaktiossa muodostuvien kokemusten kautta. Tiedon raken-

tumisessa ja oppimisessa keskeisessä roolissa on siten kokemuksellisuus ja sen 

luomat merkitykset, käsitykset ja uskomukset.  

Opettajuus on toinen suuri kokonaisuus pedagogisen orientaation ja sen ta-

voitteiden määrittelyssä. Näiden määrittelyjen perustana toimivat näkemykset 

opettajuuden keskeisistä kompetensseista, ammatillisen kasvun prosessista ja 

ulottuvuuksista. Opettajuus voidaan nähdä asiantuntijuudeksi ja professioksi, 

johon kuuluvat vahvasti yksilöllinen ja dialoginen kompetenssi. Lisäksi haasteina 

ovat jatkuva asiantuntijuuden kehittäminen ja yhteiskunnan muutoksiin vastaami-

nen. Ammatillisen kasvun keskeisiksi tavoitteiksi voidaan nähdä itseohjautuva ja 

reflektiivinen opettajuus sekä yksilö, joka pystyy perspektiivin muutokseen ja 

käyttöteorioiden muodostamiseen kokemuksiin, käsityksiin ja uskomuksiin poh-

jautuvia arkiteorioita eksplikoimalla sekä niitä murtamalla (luku 2.3.2). Opetta-

juutta voidaan määritellä myös eri ulottuvuuksien kautta (luku 2.3.3). Tämän 

tutkimuksen osalta keskitytään persoonalliseen ulottuvuuteen, jonka merkitys 

korostuu koko ammatillisen kasvun prosessin läpi tehden siitä keskeisimmän osa-

alueen holistisessa opettajuudessa. Persoonallisen ulottuvuuden merkitys on sen 

teoreettista ja praktista ulottuvuutta syntetisoivassa luonteessa. 

Edellä esitettyjen ja kuviossa 3 konkretisoitujen tekijöiden kautta opettajan-

koulutuksen pedagogiseksi orientaatioksi muodostuu konstruktivismi, jonka ta-

voitteena on itseohjautuvuuden ja reflektion kehittäminen sekä aiempien koke-

musten, käsitysten ja uskomusten eksplikointi. Näitä tavoitteita käsitellään tässä 
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työssä opettajuuden persoonallisen ulottuvuuden käsitteen alla. Pedagogisella 

orientaatiolla ja sen tavoitteilla on kaksisuuntainen suhde toisiinsa. Persoonallisen 

ulottuvuuden kehittämisessä keskeisenä tekijänä on pedagogiikan konstruktivisti-

nen orientaatio. Persoonallisen ulottuvuuden eri tekijät ovat myös konstruktivis-

miin liittyviä perusilmiöitä, jonka kautta kuvion 3 eri tekijät muodostavat hyvin 

tiiviin ja toisiaan konstituoivan suhteen. Vaikka tutkimus siten käsittelee pääasial-

lisesti pedagogiikan konstruktivistisuutta, halutaan siihen sisällyttää vahvasti 

mukaan opettajuuden elementti juuri sen tavoitteiden kautta. 
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3 Pedagogiikan konstruktivistisen orientaation 
käsitteistö 

Seuraavissa luvuissa määritellään tutkimuksen keskeiset käsitteet – konstruktivis-

tisen pedagogiikan orientaatiot, itseohjautuvuus, reflektio sekä kokemukset, käsi-

tykset ja uskomukset. Pedagogisen orientaation perustana toimii konstruktivismi, 

joka konkretisoituu yksilö- ja sosiokonstruktivistisena orientaationa. Pedagogisen 

orientaation tavoitteina määritellään itseohjautuvuus ja reflektio sekä kokemukset, 

käsitykset ja uskomukset. Lisäksi tarkastellaan niiden kehittämistä vaativia peda-

gogisia käytänteitä. Luvun käsitemäärittelyjen tarkoituksena on toimia luvussa 4 

tehtävän operationalisoinnin ja empiirisen osuuden perustana. Kuvio 4 havainnol-

listaa tutkimuksen käsitteiden välisiä suhteita. Kuviosta nähdään käsitteiden laa-

juudet ja tiiviit yhteydet suhteessa toisiinsa. 

 

Kuvio 4. Tutkimuksen käsitteet ja niiden väliset suhteet. 

3.1 Pedagogiikan konstruktivistiset orientaatiot 

Tämä luku pohjautuu edellisessä luvussa tarkasteltuihin tieteenfilosofisiin perus-

teisiin tiedosta ja oppimisesta, konstruktivistisen ja reflektiivisen opettajankoulu-

tuksen kuvaan sekä käsitykseen opettajuudesta. Luvussa määritellään tarkemmin 

opettajankoulutuksen pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio. Ensiksi käsitel-
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lään yksilökonstruktivistista orientaatiota, jota edustavat lähinnä erilaiset oppimis-

ta reflektoivat ja eksplikoivat kirjoittamisen menetelmät. Sosiokonstruktivistisina 

lähestymistapoina käsitellään yleisesti dialogisuuden, kollaboralismin ja yhteis-

toiminnallisen oppimisen ideaaleja sekä tarkemmin niihin liittyviä menetelmiä, 

ilmapiiriä ja ohjaajan roolia. 

3.1.1 Yksilökonstruktivistinen orientaatio 

Yksilökonstruktivismin perusteita käsiteltiin luvuissa 2.2.1 ja 2.2.2. Tarkastelussa 

keskeiseksi nousi tiedon rakentumisen ja oppimisen sisäinen prosessi, jossa yksilö 

tiedostaa, tarkastelee ja muokkaa sisäisiä skeemastruktuureitaan. Yksilökonstruk-

tivistisuus tarkoittaa sisäisen maailman konstruoimista ja rekonstruoimista oppi-

jan itsenäisenä toimintana sosiaalisen kontekstin sijaan, jota käsitellään luvussa 

3.1.2. Tässä luvussa tarkastellaan pedagogisen orientaation mahdollisuuksia opis-

kelijan sisäisen maailman itsenäiseen työstämiseen. Orientaation osatekijöiksi 

muodostuvat opiskelijan ja ohjaajan rooliin sekä menetelmiin ja olosuhteisiin 

liittyvät tekijät. Ohjaajan rooli on seuraavaksi esitettäviin yksilöllisiin tehtäviin 

liittyen neuvova, ohjeistava ja palautetta antava. 

Yksilökonstruktivistisina ja reflektiivisinä sekä kokemusten, käsitysten ja us-

komusten pedagogista eksplikointia edistävinä menetelminä keskeisiä ovat erilai-

set kirjoittamisen menetelmät. Tynjälän (1996: 429) mukaan kirjoittamalla opis-

kelijan on mahdollista tehdä ajatuksensa näkyviksi, olla niiden kanssa vuorovai-

kutuksessa ja muokata niitä. Kaikki kirjoittaminen ei kuitenkaan ole tehokasta. 

Kertovan kirjoittamisen sijaan tehokasta on prosessinomainen ja ajatuksia muok-

kaava kirjoittaminen, jossa kirjoittaja prosessoi, vertailee, soveltaa, teoretisoi ja 

tarkastelee kirjoittamaansa, esimerkiksi omia käsityksiään, kriittisesti. (emt.) 

Luentojen irrallisuuden ja vaikuttavuuden ongelmia on mahdollista ehkäistä 

esimerkiksi luentopäiväkirjalla. Brax (2000) määrittelee luentopäiväkirjan luentoa 

analysoivaksi ja sen sisältöä kriittisesti kommentoivaksi sekä ihmetteleväksi tuo-

tokseksi. Tavoitteena on opiskelijan kriittisen reflektoinnin ja ajattelun kehittämi-

nen, kokonaisuuksien hahmottaminen ja argumentointitaidon edistäminen. Luen-

topäiväkirjan muoto voi olla vapaa tai hyvinkin strukturoitu esitys, kuten essee. 

(emt. 240–241.) Luentopäiväkirjaa hyvin lähellä oleva reflektiivisen kirjoittami-

sen muoto on oppimispäiväkirja (Piekkari & Repo-Kaarento 2002: 322). Brax 

(2000: 241) tekee käsitteellisen ja käytännöllisen eron luento- ja oppimispäiväkir-

jan välille. Oppimispäiväkirja on omaa oppimista ja oppimisen prosessia reflek-

toiva, luentopäiväkirjan keskittyessä lähinnä luennon sisältöön. Oppimispäiväkir-
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jan avulla voidaan siis reflektoida omaa toimintaa ja muun muassa itseohjautu-

vuudelle keskeisiä omia oppimisen taitoja ja strategioita (mm. Loughran & Rus-

sell 1997: 170). Brax (2000) näkee oppimispäiväkirjan oivaksi konstruktivistisek-

si tenttitavaksi kontrollin sijaan ja on saanut hyviä tutkimustuloksia sen käyttämi-

sestä opiskelun välineenä korkeakoulutuksessa.  

Erilaiset portfoliot, kuten perus-, näyte-, arviointi- sekä kasvun ja oppimisen 

portfoliot, ovat yleistyneet eri koulutusasteilla oman oppimisen arvioinnin sekä 

kasvun ja kehittymisprosessien näkyväksi tekemisen välineenä. (Niikko 2000, 

Karimäki 1999: 150–151, Tapaninaho 1994: 114–116.) Portfoliota voidaan tarkas-

tella produktina ja sisältönä, jolloin se kertoo yksittäisistä oppimisen hetkistä ja 

niiden tuloksellisuudesta esimerkiksi erilaisilla tehtävillä, tuotoksilla, dokumen-

teilla ja arvioinneilla. Portfolio prosessina, keinona ja välineenä toimii kehittymi-

sen ja kokonaisen prosessin kuvastajana. (Karimäki 1999, Niikko 2000.) Opetta-

jan ammatillisen kasvamisen prosessin pohtimisessa sekä oppimisen ja opettami-

sen näkemysten käsittelemisessä portfolio on mainio väline (Loughran & Russell 

1997: 166, Karimäki 1999: 150–151). Portfolio kuvastaa Tapaninahon (1994: 114) 

mukaan konstruktivistisen oppimiskäsityksen ja kognitiivisen tiedonrakentamisen 

ideaaleja parhaimmillaan, koska opiskelija itse pohtii ja muokkaa omia skeema-

struktuureitaan (ks. Hakkarainen ym. 2000). Lisäksi sen käyttäminen vaatii ja 

kehittää itseohjautuvaa ja reflektiivistä työskentelyotetta, jonka kautta opiskelija 

voi eksplikoida omia kokemuksiaan, käsityksiään ja uskomuksiaan sekä omia 

heikkouksiaan ja vahvuuksiaan esimerkiksi oppijana tai opettajaksi opiskelijana. 

(Karimäki 1999, Loughran & Russell 1997: 170, Niikko 2000, Tapaninaho 1994: 

Väisänen & Silkelä 2000a.) 

Niikko (2000) ja Tapaninaho (1994) näkevät portfoliotyöskentelemisessä tär-

keäksi ohjeistamisen. Portfoliotyöskentely vaatii ohjausta, joka tarkoittaa työs-

kentelemiseen sitoutumisen ja kannustamisen sekä portfolion ohjeistamisen tu-

kemista. Ohjaajan tulee antaa perustietoutta portfolion tarkoituksesta, sisällöstä, 

rakenteesta ja käsittelemisestä, jonka lisäksi erilaisilla ohjaavilla tehtävillä ohja-

taan prosessin etenemistä. (Niikko 2000, Tapaninaho 1994.) Myös ryhmän käyt-

täminen osana portfoliotyöskentelyn ohjaamista on Niikon (2000) mukaan mah-

dollista.  

Lehtinen (1992) käsittelee henkilökohtaisten opetussuunnitelmien merkityk-

sellisyyttä opiskelijan yksilöllisyyden huomioimisessa ja pedagogisten toimien 

perustana. HOPS:lla on mahdollista selvittää heterogeenisen opiskelija-aineksen 

yksilölliset tarpeet. Henkilökohtaisesti suunnattujen suunnitelmien myötä sitou-

tuminen opiskeluun paranee ja opiskelemisen etenemistä voidaan seurata. Kes-



68 

keinen HOPS:n merkitys tämän työn kannalta on oman opiskelun henkilökohtais-

taminen, jonka tavoitteena on reflektiivinen oman minän tarkasteleminen ja itse-

ohjautuvuuden lisääminen. (mts. 178–179.) 

3.1.2 Sosiokonstruktivistinen orientaatio 

Sosiokonstruktivistinen pedagogiikan orientaatio konkretisoituu pedagogiikassa 

sen dialogisena, kollaboraalisena ja yhteistoiminnallisena luonteena. Sosiaalisuus, 

dialogisuus, kollaboratiivisuus ja yhteistoiminnallisuus tulisi huomioida yksilön 

toiminnassa, yksilön toiminnassa osana vertaisryhmää sekä opiskelijan ja opetta-

jien välisessä vuorovaikutuksessa. Dialogisuus toimii eräänlaisena yläkäsitteenä 

kollaboratiiviselle ja yhteistoiminnalliselle toiminnalle. Dialogisuus on kokonai-

nen vuorovaikutuskulttuuri kollaboraation ja yhteistoiminnallisuuden ollessa 

enemmänkin tapoja ja menetelmällisiä ratkaisuja dialogisen kulttuurin toteuttami-

sessa. Eskelinen (2005: 15–16) sekä Repo-Kaarento ja Levander (2002: 162) 

käsittelevät yhteistoiminnallisen oppimisen käsitettä eräänlaisena sateenvarjoter-

minä, joka käsittää yhteistoiminnallisuuden ja kollaboratiivisen oppimisen. Co-

meauxin (1991: 153) mukaan yhteistoiminnallisuutta ja kollaboraalisuutta ei kui-

tenkaan tule käsitellä samana asiana. 

Pakkanen (2004) pohtii dialogisuutta, sen luonnetta ja mahdollisuuksia opet-

tajaksi kasvamisessa. Pakkanen (2004: 244–260) ja Laine (1999: 176) kuvailevat 

dialogisuutta monologiselle opettamiselle ja ohjaukselle vastakkaisena näkemyk-

senä ja tapana toimia. Monologisuus tarkoittaa kritiikittömyyttä ja asioiden näke-

mistä ”yhtenä totuutena”, jonka ohjaaja tai opettaja jakaa yksisuuntaisesti. Dialo-

gisuus voidaan nähdä kokonaisena vuorovaikutuskulttuurina, joka tarkoittaa esi-

merkiksi avointa, toista kunnioittavaa, tasa-arvoista, aidosti kuuntelevaa, erilaisia 

mielipiteitä jakavaa ja yhteisöllistä toimintatapaa sekä -ilmapiiriä. (Heikkilä & 

Heikkilä 2001: 64, Heikkinen & Nikki 1999: 118–120, Laine 1999: 176, Pakka-

nen 2004: 244–245.)  

Onnismaa (2003: 5) näkee nykypäivän ideaalina ohjaussuhteen muotona dia-

logisuuden, jossa ohjaajat ja ohjattavat toimivat vastavuoroisessa ja tasavertaises-

sa vuorovaikutuksessa. Dialogisuudella on kognitiivisen ja rationaalisen argumen-

taation, mutta myös innovatiivisuuden ja yhdessä konstruoinnin avaimet. Dialogi-

suudessa osapuolet rakentavat yhdessä käsityksiä ja ymmärrystään maailmasta. 

(emt. 112–113.) Keskeistä dialogisuudessa on sen tavoitteellisuus. Ohjaajalla on 

oltava selkeät oppimisen tavoitteet dialogisen toiminnan taustalla, jotta dialogi-

suus ei ole vain näennäistä keskustelemista. Dialogisen toiminnan kannalta on 
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keskeistä ohjaajan eli fasilitaattorin toiminta, jonka tulisi olla muun muassa kuun-

televaa, esimerkkinä olemista, rajoja ja sääntöjä asettavaa, kannustavaa, turvalli-

sen ja avoimen ilmapiirin luovaa, reflektoivaa ja tasavertaista ohjattavien kanssa. 

(Heikkilä & Heikkilä 2001: 186–195, Pakkanen 2004: 244–261.)  

Kollaboratiivisuudesta on vaihtelevia näkemyksiä, mutta sen voidaan nähdä 

olevan varsin lähellä dialogisuutta esimerkiksi ohjaajan toiminnan osalta. Kolla-

boratiivisuudesta käytetään myös käsitettä yhteisöllinen oppiminen (collaborative 

tai communal learning) (Repo-Kaarento 2004: 501, Adams & Hamm 1990, Eske-

linen 2005: 13–14). Kollaboratiivinen oppimistapahtuma on sosiaalisesti rakentu-

nut tilanne, jossa toiminnan tavoitteet määritellään yhdessä ja toimitaan tasa-

vertaisesti keskustelevana ja konsensukseen pyrkivänä yhteisönä (mm. Comeaux 

1991: 153). Osallisuutta korostaa myös Keskinen (2000), joka näkee opiskelijan 

osallisuuden keskeiseksi kaikissa oppimisprosessin vaiheissa – tavoitteen asette-

luun perustuvassa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kollaboratiivinen 

oppiminen on Repo-Kaarennon (2004: 503–504) mukaan lähellä sosiaalisen kon-

struktionismin ideaalia, jonka mukaan tieto ja oppiminen konstruoituvat yhteisöl-

lisesti, kielen avulla ja kontekstisidonnaisesti (ks. Steffe & Gale 1995, Tynjälä 

2000). Enemmän korkea-asteelle suunnattu yhteisöllinen oppiminen luo auktori-

teettoman oppimistilanteen, jossa erilaisten mielipiteiden jakamisen ja kognitiivis-

ten dissonanssien kautta kehitytään ja opitaan uutta (Repo-Kaarento 2004, Come-

aux 1991: 153).  

Yhteistoiminnallisen oppimisen (cooperative tai co-operative learning) taus-

talla on oikeastaan yksilökonstruktivistinen käsitys oppimisesta. Lähinnä korkea-

koulua alemmilla asteilla toteutettava yhteistoiminnallinen oppiminen on ryhmäs-

sä tapahtuvaa opettajajohtoista oppimista (vrt. kollaboraatio), jossa tavoitteena on 

lähinnä yksilön oppiminen (Repo-Kaarento 2004, Adams & Hamm 1990.) Sahl-

berg ja Sharan (2002: 367) määrittelevät yhteistoiminnallisen oppimisen ryhmä-

orientoituneeksi ja oppilaskeskeiseksi pedagogiseksi lähestymistavaksi, jossa 

vältetään oppimista ehkäisevää kilpailevaa ilmapiiriä. Toimintaa kuvaa ryhmän 

jäsenten positiivinen keskinäinen riippuvuus, yksilöiden vastuu ja tehtävien jako, 

vuorovaikutus ja sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen sekä yksilön oppimisen 

ja ryhmän toiminnan arvioiminen. Yhteistoiminnallinen oppiminen tapahtuu sosi-

aalisessa vuorovaikutuksessa, mutta kokonaisuutta työstetään yksilöllisesti jaettu-

jen osa-alueiden kautta, jotka kootaan ryhmän yhteiseksi tuotokseksi. (Adams & 

Hamm 1990: 14–15, Eskelinen 2005: 13–14, Löfman 1992, Repo-Kaarento 2004, 

Repo-Kaarento & Levander 2002: 162–163.)  
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Yhteistoiminnallisen oppimisen onnistumisen keskeisenä tekijänä on Johnso-

nin ja Johnsonin (2004: 110–111) mukaan ohjaavan opettajan ammattitaito. Tähän 

ammattitaitoon kuuluvat muun muassa ymmärrys yhteistyön luonteesta, hyvän 

yhteistoiminnallisen tunnin etenemisestä ja sopivan oppimisympäristön luomises-

ta. Ohjaajan tulee myös ymmärtää yksilöllisen vastuun ja kannustavan vuorovai-

kutuksen luonne ja sen tukemisen tavat. (Adams & Hamm 1990: 15, Johnson & 

Johnson 2004: 110–111). Repo-Kaarento (2004: 504–504) sekä Adams ja Hamm 

(1990: 15) määrittelevät yhteistoiminnallista ryhmää vetävän opettajan roolin 

olevan ohjaava, kannustava, tarkkaileva ja oppimisen mahdollisuuksia rakentava. 

Yhteistoiminnallisista menetelmistä Piekkari ja Repo-Kaarento (2002: 320) 

mainitsevat erilaiset kirjoittamisen tavat, kuten pareittain tai ryhmässä tehtävät 

miellekartat. Ryhmätutkimus yhteistoiminnallisena menetelmänä on yhdensuun-

tainen muun muassa itseohjautuvan oppimisen työtapojen kanssa. Asiantuntija-

ryhmämenetelmänä toimiva palapeli toimii yhteisen ja yksilöllisen vastuun sekä 

positiivisen keskinäisen riippuvuuden aikaan saajana. (Piekkari & Repo-Kaarento 

2002, Löfman 1992: 122–123.) Yhteistoiminnallisena menetelmänä voidaan pitää 

myös dialogista ja reflektiivistä pienryhmätoimintaa, josta käytetään nimityksiä 

kotiryhmäopetus, dialogiryhmät tai ammatillisen kasvun ryhmät. Keskeistä on 

toiminnan pitkäkestoisuus, vuorovaikutuksellisuus ja ennen kaikkea saman ohjaa-

jan läsnäolo ryhmän ohjaamisessa. (Heikkinen 1998, Heikkinen & Nikki 1999.) 

Lindblom-Ylänne ym. (2003) sekä Gröhn ym. (1993: 38–41) mainitsevat yli-

opiston kahdeksi keskeiseksi opetusmenetelmäksi luennot ja seminaarit. Luento-

jen merkityksellisyys ja oppimista edistävä luonne on yliopistoissa haaste ja on-

gelma (Keskinen 2000, Lindblom-Ylänne ym. 2003: 203–206), joihin voidaan 

puuttua luentoihin liittyvillä yhteisillä keskusteluilla ja tehtävillä sekä ajattelemis-

ta ja osallisuutta aktivoivilla työtavoilla. Aktivoiviksi työtavoiksi luennoille Kola-

ri (1994) esittää alussa tapahtuvaa alkukoetta, ajatuksia herättäviä ennakkojäsen-

täjiä ja tietopohjan kokoamista. Kirjoittamisen muotoina voivat olla aktiivisen 

kirjoittamisen mentelmistä esimerkiksi käsitekartat ja oppimispäiväkirjat. Myös 

porinaryhmät luennon yhteydessä ovat oivia keinoja ajatusten jakamiseen ja ko-

koamiseen. (Kolari 1994: 68–69, Lindblom-Ylänne ym. 2003: 203–214.) 

Luentojen ohella toinen keskeinen työtapa yliopistoissa on seminaarit, joiden 

yhteistoiminnallisuutta voidaan lisätä tutkimuksen mukaan muun muassa lisää-

mällä piirteitä tutkimusprosessista, avoimien ja suljettujen tehtävien tekemistä ja 

keskustelemista (ks. Järvinen-Taubert 1994). Yhteistoiminnallista seminaarityös-

kentelyä on toteutettu myös kirjoittamistyylisinä tutoristuntoina, joissa pieni ryh-

mä työstää aihetta kirjoittamalla ja kokoontuu käsittelemään sitä prosessinomai-
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sesti. Prosessissa yhdistyy omatoiminen asioiden konstruoiminen ja reflektiivinen 

tarkasteleminen, mielipiteiden jakaminen sekä palautteen antaminen ja saaminen 

ohjaajalta sekä vertaisilta. (Gröhn ym. 1993: 38–41, 68–70, Lindblom-Ylänne ym. 

2003: 221–233.) 

Konstruktivistisen pedagogiikan sosiaaliseen orientaatioon voidaan lukea 

mentorointi ja tutorointi (Viitala 1994: 8–22). Mentoroinnin keskeisinä piirteinä 

voidaan pitää organisaatioissa yleensä kahden yksilön välistä interaktiota, jonka 

intentiona on yleensä nuoremman, vähemmän kokeneen ja statukseltaan alemman 

yksilön kokonaisvaltainen kehittyminen (vrt. ohjaussuhteen epäsymmetriat). Tu-

torointi on yleistä varsinkin aikuiskoulutuksessa itseohjautuvuutta tukevana me-

netelmänä. Lisäksi opiskelijatutoreiden käyttäminen on varsin yleistä korkeakou-

luissa. (Viitala 1994: 21–23.) Koro ym. (1990: 75–81) määrittelee tutoroinnin 

yksilölliseksi ohjaamiseksi tai edistyneemmän vertaisen (peer tutoring) antamaksi 

tueksi.  

Tutorin keskeisinä tehtävinä Koro ym. (1990: 78–79) esittelee inhimillisen ja 

vuorovaikutuksellisen ilmapiirin luomisen, opiskelijoiden mukaan ottamisen 

opiskelun suunnittelemiseen ja arviointiin, yksilöllisyyden huomioimisen opiske-

lun etenemisessä sekä opiskelijoiden motivoimisen ja itseluottamuksen kohenta-

misen. Aho (1996: 65–66) nostaa myös keskeiseksi akateemisen opettajankoulu-

tuksen pedagogiikan intentioksi itsetunnon vahventamisen ja realistisuuden saa-

vuttamisen, joiden kautta yksilö pystyy rakentamaan refleksiivisen ja sisäisesti 

itseohjautuvan toimintamallin. Pedagogiikalle on tällöin keskeistä vuorovaikutus, 

jonka avulla yksilö rakentaa minäskeemansa (emt. 65–66). Tutorointikäytäntö voi 

pitää sisällään ryhmä- ja yksilötapaamisia, joiden keskeisenä tehtävänä on yksilöl-

listen opintosuunnitelmien rakentaminen (Sunnari 1995: 68–69). 

3.2 Opettajuuden persoonallista ulottuvuutta kehittävä 

pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio 

Tässä luvussa määritellään opettajuuden persoonallisen ulottuvuuden tekijät (ks. 

luku 2.3.3, kuvio 2), joita tulisi kehittää pedagogisen orientaation käytänteillä. 

Seuraavissa alaluvuissa määritellään käsitteinä itseohjautuvuus, reflektio sekä 

luokanopettajaksi opiskelevien kannalta keskeiset aiemmat kokemukset, käsityk-

set ja uskomukset. Käsitemäärittelyjen lisäksi kuvataan näiden ilmiöiden kehittä-

miseen tarvittavien pedagogisten käytänteiden perusteita. 
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3.2.1 Itseohjautuvuus, itseohjautuva oppija ja kehittävä 
pedagogiikka 

Tutkimuksen alussa käsiteltiin humanistista käsitystä ihmisestä (ks. 2.2.1). Candy 

(1991: 47), Front (2003), Pasanen ym. (1989: 31), Koro (1993a: 24) sekä Hiltu-

nen ja Lehtinen (2002: 159) näkevät itseohjautuvuuden perustuvan humanistiseen 

ihmiskäsitykseen, jonka keskeisinä piirteinä ovat usko ihmiseen ja pyrkimys in-

himilliseen kasvuun. Konstruktivistinen tieto- ja oppimiskäsitys näkee ihmisen 

aktiivisena ja itsenäisesti toimivana yksilönä, jota odotetaan myös opettajilta (mm. 

Hiltunen & Lehtinen 2002: 157). Itseohjautuvuutta käsittelevä kirjallisuus painot-

tuu vahvasti aikuiskoulutukseen, jossa käsitellään aikuisten oppimisteoreettisia 

perusteita andragogiikan kautta. Tämän tutkimuksen kohdejoukkona ovat korkea-

kouluopiskelijat, joita voidaan pitää aikuisopiskelijoina. Andragogiikan kehittäjä 

Knowles näkee itseohjautuvuudella olevan kulttuurista ja iästä riippumattomat 

suuret soveltamismahdollisuudet. Pasanen ym. (1989: 24–25) tulkitsevat Gug-

lielminoa, jonka mukaan itseohjautuva oppiminen on jokaisen ikätason tavoite. 

Candy (1991: 299) kritisoikin itseohjautuvuuden ja aikuisuuden välisen yhteyden 

liiallista korostamista.  

Itseohjautuvuuden osalta keskitytään itseohjautuvuuden määrittelijöiden kes-

keisyyden ja tämän tutkimusaiheen kannalta merkityksellisten näkökulmien 

vuoksi Knowlesin andragogiikan (andragogy) ja Mezirowin kriittisen itseohjau-

tuvuusnäkemyksen (critical reflection) määrittelemiseen ja vertailuun. Aluksi 

käsitellään itseohjautuvuutta ja pedagogisen orientaation kohteena olevia itseoh-

jautuvan oppijan piirteitä. Toisessa alaluvussa määritellään itseohjautuvan oppi-

misen perusteet, joiden suuntaista opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation 

tulisi olla kehittääkseen opiskelijoiden itseohjautuvuutta. 

Itseohjautuvuus ja itseohjautuva oppija 

Itseohjautuvuus (self-directed learning) käsitteen määrittelemisessä ja käyttämi-

sessä on useita koulukuntia, vivahde-eroja ja epäjohdonmukaisuutta (Hiltunen & 

Lehtinen 2002: 159), jotka Ahteenmäki-Pelkosen (1994: 163–165) ja Koron 

(1993a: 16) mukaan vaikeuttavat yleisellä ja tieteenteon tasolla käsitteeseen liit-

tyvää keskustelua ja tutkimusta. Toisaalta useiden eri näkemysten avulla voidaan 

luoda monipuolisempi näkemys ilmiöstä, joka on varsin monitahoinen (Ahteen-

mäki-Pelkonen 1994: 163–164). Itseohjautuvuus voidaan nähdä ihmisessä luon-

nostaan olevana ominaisuutena ja välineenä tai kehitettävänä ominaisuutena ja 
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päämääränä. Näiden dimensioiden yhteydessä itseohjautuvuudesta puhutaan tila-

na tai prosessina. (mm. Candy 1991: 6–7, Mäkinen 1998: 12, Törmä 1994: 146, 

Varila 1990.) Itseohjautuvuus käsitteen määrittelyssä ja käyttämisessä dimensiot 

ovat olennainen ja selkeyttävä tekijä, joten ne esitetään Varilaa (1990: 18) mukail-

len taulukossa 3. Koro (1993a: 16–32) ja Varila (1990: 14) esittävät lukuisia eng-

lanninkielisiä ja suomenkielisiä käsitteitä, joita käytetään itseohjautuvuuden yh-

teydessä: itseohjautuva oppiminen, itseohjattu oppiminen, itsenäinen oppiminen, 

itsenäinen opiskelu, itseopiskelu, itseohjautuva aikuinen, itseohjautuva oppija, 

itsenäinen oppija, itseohjautuvuusvalmius ja itseohjautuvuus.  

Taulukko 3. Itseohjautuvan oppimisen dimensiot (Varila 1990: 18, mukaillen). 

Itseohjautuvuusvalmius 

 Prosessina Tilana 

Opetus-oppimisprosessi itseohjautuvan oppimisen 

menetelmät 

itseohjautuva oppiminen  

päämääränä 

 

Oppija itseohjautuvan oppimisprosessin 

viriäminen ja eteneminen 

itseohjautuva oppiminen 

valmiutena 

Koro (1993a: 32) jakaa esitetyt käsitteet tila- ja prosessinäkökulmien mukaisesti 

seuraavalla tavalla: Prosessinäkökulman yhteydessä käytetään käsitteitä itseohjau-

tuva oppiminen, itseohjattu oppiminen, itsenäinen oppiminen, itsenäinen oppimi-

nen, itsenäinen opiskelu, itseopiskelu (ks. Varila 1990). Listasta voi päätellä, että 

prosessinäkökulmassa kyseessä on oppimiseen ja oppimisen prosessiin liittyvät 

käsitteet. Itseohjautuvuus tilanäkökulmasta tarkastelee käsitettä päämääränä ja 

valmiutena, jota kuvaavat käsitteet itseohjautuva aikuinen, itseohjautuva oppija, 

itsenäinen oppija, itseohjautuvuusvalmius ja itseohjautuvuus. (Koro 1993a: 32.) 

Käsitteen käyttämisen moninaisuudesta kertoo Varilan (1990: 14–30) tapa käyttää 

itseohjautuvan oppimisen käsitettä sekä tila- että prosessinäkökulman yhteydessä. 

Knowlesin andragogiikan perusperiaatteen mukaan itseohjautuvuuden pää-

määränä on yksilön aktiivisuus (Ahteenmäki-Pelkonen 1994; 1997, Koro 1993b). 

Andragogiikan mukaan yksilön omat käsitykset toimivat uuden oppimisen vali-

koinnissa, jolloin oman aiemman kokemuksen ja uuden poikkeavan tiedon disso-

nanssi aiheuttaa uuden tiedon hylkimisen. Knowlesin näkemystä voidaan pohtia 

suhteessa ihmiskäsitykseen ja sen kolmijakoisuuteen. Edellisellä Knowlesin nä-

kemyksellä on selkeä yhteys humanistisen ihmiskäsityksen näkemykseen aiempi-

en käsitysten merkityksestä situationaalisesti syntyneinä ja pysyvinä tekijöinä 
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(Ahteenmäki-Pelkonen 1994, Koro 1993b: 28). Yhteneväisyyttä on myös Koron 

(1993b: 28) esittämän eksistentialistisen ajattelun kanssa, jossa ihmisen tajunnal-

lisuus nähdään keskeisimpänä tekijänä oppijassa ja itseohjautuvuudessa. Itseoh-

jautuvuus on tällöin ihmisen tajunnallinen ja syntyperäinen ominaisuus sekä väli-

ne, jolle ei voida tehdä mitään opiskelun suhteen (Varila 1990: 16–17).  

Yksilön aiemmat käsitykset ovat Knowlesin mukaisesti stabiileja, jolloin it-

seohjautuvuutta ei todellisesti ole. Andragogiikan mukaisen itseohjautuvuuden 

tavoitteena on vain yksilöllisen ja aktiivisen subjektin syntyminen ilman kriittistä 

näkemystä ja autonomisuutta. (Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 166.) Knowlesia ja 

andragogiikkaa kohtaan esitetty kritiikki kohdistuukin itseohjautuvan yksilön 

autonomisuuden puutteeseen ja aiempien uskomusten ja käsitysten säilyttävyy-

teen (Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 166, Koro 1993b: 24–25, Koro 1999: 8–9). 

Itseohjautuva oppiminen on andragogiikan mukaan yhteistoiminnallinen tapah-

tuma, jossa itseohjautuva yksilö on aktiivinen ja ryhmästä riippuvainen, yhteis-

työkykyinen toimija (Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 165–166).  

Mezirowin näkemys itseohjautuvuudesta poikkeaa Knowlesista kriittisen pai-

notuksensa vuoksi. Mezirowin itseohjautuvuuden näkemyksestä käytetään käsi-

tettä kriittinen reflektio (critical reflection), joka tarkoittaa yksilön kykyä au-

tonomisesti tapahtuvaan reflektoivaan sekä kriittiseen toimintaan. Kriittisyydellä 

yksilö pystyy murtamaan aiempien uskomusten ja käsitysten pysyvän luonteen. 

(Mezirov 1998b.) Mezirowin ajatukset ovat yhteneviä aikuiskoulutuksen ihmiskä-

sityksenä toimivan humanistisuuden kanssa, jossa aiemmat kokemukset ja yhtei-

söllisyys ovat keskeisiä itseohjautuvuuden osalta. Humanistisuus näkee yhteisöl-

lisyyden välineeksi itseohjautuvuuden tukemiseen. (Koro 1993b: 27–30.) Itseoh-

jautuvuus ei kehity ilman sosiaalista vuorovaikutusta ja ohjausta (mm. Väisänen 

& Silkelä 2000b). Skager (1984: 18) haluaa erottaa itseohjautuvuuden käsitteen 

herättämän mielikuvan itsenäisyydestä, jossa oppiminen tapahtuu yksin.  

Candy (1991: 11–14), Koro (1993b) ja Front (2003) tarkastelevat itseohjautu-

vuuden yhteydessä autonomisuuden, omatoimisuuden ja itsenäisyyden käsitteitä. 

Candy (1991: 13) kuitenkin painottaa itsenäisyyden ja autonomisuuden käsittei-

den semanttista merkitystä suhteessa muodolliseen koulutusjärjestelmään eikä 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Itseohjautuvan oppimisen käsitteen sijaan myös 

Ojanen (1990: 20–22) käyttää autonomisen oppijan käsitettä, jossa yksilön omat 

ominaisuudet, kuten psykologinen tausta, vahvuudet, heikkoudet ja historia ovat 

merkittävässä osassa. Itseohjautuvuus on Skagerin (1984: 18–19) mukaan proses-

si ja kehityskulku, jossa oppijan yksilöllisyys on vahvasti vaikuttava tekijä. Yksi-

lölliset itsetunnon ja itseluottamuksen ulottuvuudet ovat keskeisiä yksilön itseoh-
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jautuvuuden kehittymiselle (ks. Candy 1991: 130, 464–465, Koro 1993a: 39–42, 

1993b: 34, Pasanen ym. 1989: 63). Opiskelijan historiallinen elämänkaari men-

neisyyden ja tulevaisuuden suhteen sekä aiemmat kokemukset ovat avaimia oman 

itsensä tuntemiseen ja itseohjautuvuuden kehittymiseen (Heikkilä 1999: 117, 131).  

Koro (1993a: 36–39) tarkastelee itseohjautuvuuden ja sosiodemografisten te-

kijöiden välistä yhteyttä. Itseohjautuvuutta on tarkasteltu varsinkin aiemman kou-

lutuksen, iän ja minäkäsityksen yhteydessä. Koulutuksen pituus ennustaa useissa 

tutkimuksissa (emt.) parempaa itseohjautuvuutta. Koro (1993b: 33–34) mainitsee 

ylioppilaat, joilla on heikot itseohjautuvuuden valmiudet. Välijärvi (1997) nostaa 

esille lukiokoulutuksen, joka antaa monelta osia puutteellisia itseohjautuvuuteen-

kin liittyviä opiskeluvalmiuksia korkeakouluopiskeluun. Itseohjautuvuus heikke-

nee jonkin verran 45 ikävuoden jälkeen, jota Koro (1993b: 33–35) selittää keski-

iän itseluottamuksen puutteella. Pasanen ym. (1989: 63) esittelevät Sabbaghianin 

tuloksia vastaavasta aiheesta, jossa iän lisääntyminen lisää itseohjautuvuutta (ks. 

Moore 2000). Kyseessä on keskeinen itseohjautuvuuden perustekijä ja kehittymi-

sen mahdollistaja ja näin ollen pedagogisen toiminnan kohde. 

Edellisten näkökulmien esittämisen jälkeen on syytä määritellä tämän tutki-

muksen käsitystä ja näkemystä itseohjautuvuudesta. Keskeistä on mainita itseoh-

jautuvuuden ja sosiaalisen interaktion välinen suhde, jota keskeisimmät itseohjau-

tuvuutta määrittelevät henkilöt – Knowles ja Mezirow – määrittelevät eri näkö-

kulmista. Tässä tutkimuksessa yhdistytään Knowlesia kohtaan esitettyyn kritiik-

kiin (ks. Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 166, Koro 1993b: 24–25, Koro 1999: 8–9) 

yksilön autonomisuudesta ja kyvyttömyydestä kehittää itseohjautuvuutta käsityk-

siä murtamalla.  

Itseohjautuvuus nähdään tässä tutkimuksessa sekä tilana että prosessina. Ti-

lanäkökulmasta tarkasteltuna sopivia käsitteitä lienevät itseohjautuvuusvalmius, 

itseohjautuva oppija ja itseohjautuvuus. Opettajaksi opiskelevien sosiodemogra-

fisten tekijöiden heterogeenisyyden vuoksi itseohjautuvuusvalmius on varsin 

vaihteleva. Itseohjautuvuusvalmiutta ei selvitetä tässä tutkimuksessa, mutta se 

huomioidaan taustamuuttujien kautta tarkasteltavana pedagogisen orientaation 

erilaisena kokemisena ja toisaalta pedagogiikan kykynä erilaisuuden huomioimi-

seen. Itseohjautuvan oppijan ja itseohjautuvuuden käsitteet ovat perusteltuja opet-

tajankoulutuksen pedagogisen orientaation tavoitteita, jotka johdetaan muun mu-

assa opettajuuden keskeisistä kompetensseista (ks. 2.3).  

Prosessinäkökulmasta keskeisin käsite on lähinnä itseohjautuva oppiminen. 

Opettajankoulutuksessa pyritään itseohjautuvan oppimisen prosessin syntymiseen 

ja sen etenemiseen pedagogiikalla. Itseohjautuvan oppimisen menetelmälliset 
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ratkaisut ovat välineitä itseohjautuvan oppimisen prosessin synnyttämiseen ja sen 

etenemiseen. Prosessinäkökulma ja sen pedagogiset ratkaisut opettajankoulutuk-

sessa ovat siten tämän tutkimuksen keskeinen osa. Seuraavaksi käsittelyn koh-

teeksi otetaan tilanäkökulman mukaisesti itseohjautuvan oppijan piirteet, joita 

opettajankoulutuksen tulisi tukea itseohjautuvan oppijan ja itseohjautuvuuden 

päämäärän tavoittamiseksi. 

Skager (1984: 24–25) määrittelee seitsemän itseohjautuvan oppijan ominai-

suutta. Ensimmäisenä on itsensä hyväksyminen oppijana, joka liittyy positiiviseen 

minäkäsitykseen itsestä tehokkaana oppijana ja riippumattomana kehittyjänä. 

Pohjana positiiviselle minäkäsitykselle toimivat myönteiset oppimiskokemukset. 

(Skager 1984: 24–25, Ahonen & Ansaharju 1992: 12, Candy 1991: 130, 464–465.) 

Itseohjautuvuus korreloi minäkäsityksen ja sen osa-alueista varsinkin itsearvos-

tuksen, itsetunnon ja itseluottamuksen kanssa (Koro 1993b: 34, 1993a, Pasanen 

ym. 1989: 63). Suunnitelmallisuus merkitsee Skagerin (1984: 24–25) mukaan 

kykyä määrittää omat oppimistarpeet, niiden pohjalta muodostuvat tavoitteet ja 

niihin pääsemiseen sopivat oppimisen strategiat. Näkemys kuvastaa metakognitii-

visten taitojen merkitystä itseohjautuvuudessa. Guglielmino määrittää metataidot 

osaksi itseohjautuvuutta kykynä käyttää opiskelun ja ongelmanratkaisun taitoja 

(mm. Pasanen ym. 1989: 36). Törmä (1994: 142) ja Candy (1991: 459–466) ku-

vaavat Skagerin (1984) tavoin itseohjautuvuutta kyvyksi tunnistaa omat oppimis-

tarpeet ja tavoitteiden asettamistaidon. 

Vastuullisuus liittyy sekä ulkoiseen että sisäiseen oppimisprosessiin, joiden 

eräänä edellytyksenä on reflektiivisen ajattelun olemassaolo. Reflektiivinen toi-

minta on Skagerin (1984: 24–25) mukainen itseohjautuvuuteen liittyvä sisäisen 

arvioinnin merkki, joka tarkoittaa oppijan kykyä oman toimintansa arviointiin ja 

ulkopuolisen palautteen käyttämiseen. Knowles ja Guglielmino poikkeavat Ska-

gerista ja näkevät vastuullisuuden myös itseohjautuvuuden piirteeksi (Ahonen & 

Ansaharju 1992: 12, Pasanen ym. 1989: 36). Itseohjautuvan oppijan vastuullisuus 

näkyy esimerkiksi vastuunottamisena oppimisprosessin etenemisestä ja arvioin-

nista yhteistoiminnallisessa opetuksessa (Törmä 1994: 142). Koro (1993b: 31) 

näkee itseohjautuvuuden ja vastuullisuuden tiiviin yhteyden varsinkin aikuisopis-

kelijoilla. 

Skagerin (1984: 24–25) kuvaama sisäisesti motivoitunut itseohjautuva oppija 

ei välitä oppimiseen liittyvistä palkkioista tai rangaistuksista, vaan pitää oppimista 

itsessään arvokkaana. Itseohjautuvuudessa on keskeistä yksilön motivoitunut 

valinta oppia ja toimia sen mukaisesti (emt. 18–19). Guglielminon näkemys op-

pimishalukkuudesta lienee samansuuntainen näkemys (Ahonen & Ansaharju 1992: 
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12, Pasanen ym. 1989: 36). Skagerin (1984: 24–25) ja Pasasen ym. (1989: 36) 

esittelemä Guglielmino näkee itseohjautuvan oppijan eräänä piirteenä avoimuu-

den (ks. Candy 1991: 461–462). Avoimuus uusille kokemuksille ja oppimismah-

dollisuuksille tarkoittaa kykyä avoimuuteen, uteliaisuuteen, epävarmuuden ja 

ongelmien sietoon sekä leikkimielisyyteen eli avoimeen kokemuksellisuuteen. 

Joustavuus on valmiutta muuttaa tarvittaessa opiskelun tavoitteita ja menetelmiä 

sekä etsiä ja kokeilla uusia ratkaisuja kokeilemisen ja erehdyksenkin kautta. 

(Skager 1984: 24–25.)  

Itsenäinen oppija kyseenalaistaa rohkeasti perinteiset oppimisen olosuhteet ja 

muuttaa niitä, kuitenkin itsensä ja yhteisön kannalta järkevästi (Skager 1984: 24–

25). Näkemys poikkeaa Knowlesin andragogiikan perusperiaatteesta, jossa yksilö 

on aktiivinen, muttei autonominen oman toiminnan ohjaaja. Mezirowin kriittinen 

reflektio tukee Skagerin (1984) näkemystä kriittisestä, kyseenalaistavasta ja itse-

näisestä yksilöstä. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, Skager 1984: 24–25.) Koron 

(1992; 1993b: 32) tulkitsema Boud näkee Candyn (1991: 130, 462–463) tavoin 

itseohjautuvuuden piirteeksi myös kyvyn tehdä yhteistyötä. Myös Knowlesin 

andragogiikka näkee yksilön itseohjautuvuuden kyvyksi yhteistyöhön ja aloitteel-

lisuuteen yhteistoiminnallisessa oppimisessa (ks. Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 

166, Koro 1993b: 32; 1999: 8–9). 

Itseohjautuvuutta kehittävä pedagogiikka 

Edellisissä kappaleissa käsiteltiin itseohjautuvuutta, itseohjautuvaa oppimista ja 

itseohjautuvan oppijan ominaisuuksia. Itseohjautuvuutta kehittävä pedagogiikka 

määritellään tässä työssä ensinnäkin edellisissä kappaleissa esitettyjen itseohjau-

tuvan oppijan ominaisuuksien suuntaiseksi. Tässä luvussa on tarkoitus keskittyä 

itseohjautuvan oppimisen menetelmiin (self-directed learming), joilla voidaan 

kehittää itseohjautuvuutta prosessinomaisesti eteenpäin (ks. Candy 1991). Hyvän 

pohjan tälle tarkastelulle antaa Knowlesin kritiikkiäkin saanut dikotominen mää-

rittely ja vertailu itseohjautuvan ja ulkoaohjatun oppimisprosessin piirteistä (tau-

lukko 4).  
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Taulukko 4. Knowlesin ulkoaohjattu ja itseohjautuva oppimisprosessi (Ahonen & 

Ansaharju 1992: 10, Mäkinen 1998: 13, Pasanen ym. 1989: 14–15, mukaillen). 

Osatekijät Ulkoaohjattu oppiminen Itseohjautuva oppiminen 

Oppimisilmapiiri muodollinen, auktoriteettisuuntautunut, 

kilpaileva, arvosteleva 

vapaa, yhteistoiminnallinen, 

kunnioittava, tukeva 

Suunnittelu opettajan vastuulla osallistuva päätöksenteko 

Oppimistarpeiden 

määrittely 

opettaja suorittaa yhteisesti arvioiden 

Tavoitteiden 

asettaminen 

opettaja ja hallinto määrittelevät päättäminen yhdessä oppijoiden 

valmiuksien mukaan 

Työtavat tietoa välittävät menetelmät, lukutehtävät itsenäinen opiskelu, kokemukselliset 

menetelmät, tutkimusprojektit 

Arviointi opettaja suorittaa itse kerätyn aineiston ja kokemusten 

itse- ja yhteisarviointi 

Itseohjautuvan ja ulkoaohjatun oppimisen erot ovat sosiaalisessa interaktiossa ja 

osallisuudessa, joita voidaan tarkastella suhteessa aiemmin tehtyihin määrittelyi-

hin itseohjautuvuudesta. Knowlesin itseohjautuvan yksilön näkemystä voidaan 

tarkastella itseohjautuvaan oppimisprosessiin, jonka yhteistoiminnallisella orien-

taatiolla päästään aktiivisen yksilön tavoitteeseen. Mezirowin itseohjautuva eli 

kriittisesti reflektoiva yksilö tarvitsee sosiaalista interaktiota pystyäkseen kriitti-

seen toimintaan ja perspektiivin muutokseen. (ks. Ahteenmäki-Pelkonen 1994, 

1997, Koro 1993b, Mezirow 1998b.) Heikkilä (1999: 93–94) esittää yksilöllisyy-

den ja sosiaalisuuden välisiä vastakkainasetteluja itseohjautuvuuden suhteen. 

Itseohjautuva yksilö voidaan helposti käsittää individualistiseksi ja egosentriseksi 

toimijaksi, joka oppii ja toimii itsekkäästi sekä asosiaalisesti. Itseohjautuvuus on 

kuitenkin sosiaalisessa kontekstissa tapahtuvaa toimintaa, jossa voidaan hyödyn-

tää ja tarkastella yksilön omaa subjektiivista toimintaa ja kokemuksia itsen ja 

muiden kohdalta. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 103, Heikkilä 1999: 94, Törmä 

1994: 142–143.) Itseohjautuvuuden kehittäminen, jonka taustalla on humanistisen 

psykologian holistinen ajattelu, on yksilöllinen prosessi, tulisi olla varhain aloitet-

tu, yhteistoiminnallinen ja ennen kaikkea ohjattu tapahtuma (Skager 1984: 16–17, 

Heikkilä 1999: 93–94, Varila 1990, Candy 1991).  

Itseohjautuvuutta kehittävässä pedagogiikassa on Törmän (1994: 148–153) 

mielestä otettava huomioon seuraavanlaisia tekijöitä: Suunnitteluvaiheessa on 

tärkeää huomioida oppijoiden erilaiset lähtökohdat, jotka näkyvät myös sopivien 
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työmenetelmien valinnassa. Esimerkkinä toimivat luento-opetuksen aktivoivat 

työtavat, jotka tukevat toiminnallisuuden kautta itseohjautuvuuden alkuun saatta-

mista ja kokemuksien esille tuomista. Opetukselle on varsinkin ryhmässä hyvä 

asettaa yhteiset tavoitteet, jotka toimivat kehyksinä myös henkilökohtaisten ta-

voitteiden asettamiselle. Tavoitteista olisi käytävä reflektoivaa keskustelua. Toi-

mintaa on syytä arvioida prosessin aikana ja lopuksi koko ryhmän kanssa itsear-

viointia unohtamatta, jossa apuna voivat toimia esimerkiksi oppimispäiväkirjat. 

(Törmä 1994: 148–153, Skager 1984: 29–32.) Itseohjautuvan oppimisen suunnit-

telussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on otettava huomioon useita eri tekijöitä, 

jotka voivat rajoittaa ja edistää toimintaa. Pasanen ym. (1989: 25–27) esittävät 

Prattin ajatuksia, joiden mukaan tällaisia tekijöitä ovat tilannemuuttujat sekä oppi-

jaan ja opettajaan liittyvät muuttujat.  

Tilannemuuttujia ovat Pasasen ym. (1989: 25) mukaan oppimisympäristöön 

liittyvät ulkoiset seikat, tekijät ja resurssit, kuten aika, kustannukset ja ryhmän 

koko (ks. Candy 1991: 419–420). Oppimiseen liittyvä joustavuus ja valinnan-

mahdollisuus muun muassa opiskelutekniikoiden ja käytettävän ajan suhteen 

antavat tilaa itseohjautuvuudelle (Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 101–105, Skager 

1984: 29–32). Valinnan ja vastuunottamisen mahdollisuuksia voidaan lisätä esi-

merkiksi Hammondin ja Collinsin (1991: 159) mainitsemalla materiaalisella tuel-

la, kuten tietokoneohjelmilla ja kirjalistoilla. Candy (1991: 336–337) mainitsee 

myös tukevan, positiivisen, kehittymistä kannustavan ja yhteisöllisen ilmapiirin 

vailla kilpailua olevan keskeinen itseohjautuvuutta kehittävä tekijä. Oppimisen 

täytyisi herättää sisäistä motivaatiota asioiden etsimiseen ja uuden käsittelemiseen. 

Turvallinen ja hyväksyvä opiskeluilmapiiri edistää itse- ja vertaisarvioimista ja 

kannustavuutta tarvitaan valintojen tekemisessä. Suhde tulee opettajien ja oppi-

laiden välillä olla demokraattinen ja tasa-arvoinen. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 

103, Skager 1984: 29–32.) Pratt näkee aikuisten asenteen olevan erilainen opetta-

jaan kuin nuorten. Aikuiset kokevat opettajan tasavertaisena eivätkä hyväksy 

alemmaksi asettumista. (Pasanen ym. 1989: 26.) 

Yksilöön liittyvistä muuttujista keskeisenä tekijänä on itseohjautuvuuden taso, 

joka vaihtelee yksilöllisesti paljon. Opetuksen on tarjottava itseohjautuvuuden 

tasolta edistyneemmille valinnanmahdollisuuksia, avoimuutta ja joustavuutta 

tarjoava oppimisympäristö. Heikompi itseohjautuvuuden taso vaatii apua valinto-

jen teossa ja tukevaa ohjausta. (Skager 1984: 199.) Myös Törmä (1994: 142) 

painottaa ohjaamisen merkitystä, kun opiskelijalla on heikot valmiudet suunnitel-

la ja arvioida omaa oppimistaan. Yksilöön liittyvistä muuttujista keskeinen on 
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myös motivaatiotaso, jonka merkitys on olennainen itseohjautuvuuden prosessin 

alkuun saattamisessa ja kehittämisessä (emt. 142).  

Varsinkin aikuisopiskelijoiden osalta itseohjautuvuuden tasoon vaikuttavat 

hyvin erilaiset opiskelu- ja elämänkokemukset. (Skager 1984: 199.) Ohjaajien on 

syytä huomioida heidän perustietonsa, kokemustaustansa ja itseohjautuvuuden 

kannalta keskeinen itseluottamuksen taso (Pasanen ym. 1989: 26, Candy 1991: 

322–325). Itseohjautuvuus näyttää Koron (1993a; 1993b) mukaan korreloivan 

minäkäsityksen ja sen osa-alueista varsinkin itsearvostuksen, itsetunnon ja itse-

luottamuksen kanssa. Törmä (1994: 146–147) näkee itsensä hyväksymisen aiem-

mista kokemuksista lähtevänä ominaisuutena, joka eroaa yksilökohtaisesti ja jo-

hon opettajien ja opiskelijoiden tulisi kiinnittää huomiota. Opettajaan liittyvät 

muuttujat sisältävät opettajan persoonaan ja taustoihin liittyviä opetusta ja itseoh-

jautuvuuden ohjaamista suuntaavia tekijöitä (Pasanen ym. 1989: 26). Ohjaajan 

tapa työskennellä ja rooli, jonka hän ottaa ohjausprosessissa, on hyvin yksilölli-

sesti konstruoitunut ja vaikuttaa ohjattavien mahdollisuuksiin kehittyä itseohjau-

tuvuudessa. 

Pedagogiikan kannalta Heikkilä (1999: 95) ja Skager (1984: 16–17) näkevät 

itseohjautuvuuden opittavaksi ja kehittyväksi ominaisuudeksi sekä kehityskuluksi, 

jolloin pedagogiikan osuus on keskeinen kontekstuaalinen osatekijä (ks. Heikkilä 

1999: 93–94, Varila 1990). Candyn (1991: 8–19) mukaan opiskelijan itseohjautu-

vuus ja sen suuntainen pedagogiikka on jatkumo (ks. Heikkilä-Laakso & Heikkilä 

1997: 66–67). Itseohjautuvuuden tason ja ohjaajan sopivan roolin suhdetta edellä 

käsitellyssä jatkumossa syntetisoi kuvio 5. Koro (1999: 19) esittelee Grown laa-

timan mallin, jossa yhdistyvät itseohjautuvuuden ja pedagogiikan ulottuvuudet 

oppijan itseohjautuvuuden tason ja ohjaajan sopivan toiminnan mukaan (ks. Can-

dy 1991: 10–11). Ohjauksen luonne on Candyn (1991: 10–11) määrittelemänä 

jatkumon alkupäässä indoktrinaatiota ja loppupäässä itsenäistä opiskelua. Heikki-

lä-Laakso ja Heikkilä (1997: 66–67) käyttävät samantyyppistä jatkumoajattelua, 

jossa itseohjautuvuus ja sen ohjaus kehittyvät tehtäväorientaatiosta kohti proses-

siorientoitunutta toimintaa ja ohjausta.  
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  OHJAAJA  

OPPIJA Auktoriteetti Motivoija, opastaja Avustaja Delegoija, konsultti 

Itseohjautuva     

Sitoutunut     

Kiinnostunut     

Riippuva     

Kuvio 5. Itseohjautuvuuden tasojen ja ohjaajan roolien malli (Koro 1999: 19). 

Koro (1999: 19–20) näkee itseohjautuvuuden ja ohjauksen suhteuttamisen suu-

reksi haasteeksi, joiden ollessa keskenään ristiriidassa oppijan oppimisen ja itse-

ohjautuvuuden taso saattaa jopa laskea. Itseohjautuvuuden muutos opettajakeskei-

sestä ja ohjauksellisesta ulottuvuudesta oppilaan itsenäiseksi ja reflektoivaksi 

toiminnaksi on problemaattinen. Candyn (1991: 228–229) mukaan syinä ovat 

muun muassa opettajien pedagogiseen toimintaan liittyvän ammattitaidon puute 

(ks. Luukkonen 1995: 10), opetustehtävien huomattava lisääntyminen sekä tehok-

kuusajattelu. Taitava ohjaaja liikkuu ohjauksen ulottuvuudella ohjattavan subjek-

tiivisen tarpeen mukaan ja itseohjautuvuuden lisääntyessä vähentää omaa ohjaa-

vaa toimintaansa (Heikkilä-Laakso & Heikkilä 1997: 66–67, von Wright 1996: 

20).  

3.2.2 Reflektio ja kehittävä pedagogiikka 

Tässä luvussa määritellään reflektio, jolla on tiivis yhteys tutkimuksen muihin 

käsitteisiin (ks. kuvio 4). Reflektion syntymisen keskeisenä edellytyksenä on 

edellä käsitellyn itseohjautuvuuden olemassaolo ja kehittyminen (Törmä 1994: 

142). Reflektio toisaalta auttaa itseohjautuvuuden kehittymisessä ja on jopa sen 

edellytys esimerkiksi metakognitiivisten taitojen kautta (Hammond & Collins 

1991: 163, Mäntylä 2003: 142, Mäkinen 1998: 222). Mezirowin näkemys itseoh-

jautuvuudesta on vahvasti reflektioon pohjautuva (ks. Mezirow 1998b, Ahteen-

mäki-Pelkonen 1994). Ojanen (1996: 51) nostaa reflektion keskeiseksi elementik-

si oppimisessa ja Burden (1990: 320) näkee sen erääksi välineeksi opettajan am-

matillisessa kasvussa. Blomberg (2008: 188) näkee reflektiotaidot keskeiseksi 

opettajankoulutuksessa opittavaksi kompetenssiksi. Lappalainen ja Junttila (2000) 

sekä Dinkelman (2003) mainitsevat reflektioon liittyvän arvioinnin myös väli-

neeksi dialogisuuden lisäämiseen ja yhteisön kehittämiseen. Luvun aluksi käsitel-
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lään reflektion käsitettä ja piirteitä, jonka jälkeen tarkastellaan reflektion kehittä-

misen kannalta tehokasta pedagogiikkaa. 

Reflektion käsite 

Reflektio on nykyisin paljon käytetty käsite ja sen käsitteellisessä tarkastelussa 

sekä käytössä on monia tasoja ja kirjavuutta (Ojanen 1996, Yrjönsuuri 1995, 23, 

Mäntylä 2003: 15). Reflektio on käsitteenä vaikeasti määriteltävä eikä yksiselit-

teistä määrittelytapaa ole. Tiuraniemi (2002: 165) mainitsee kolme erilaista ref-

lektioon liittyvää käsitettä – itsereflektion, refleksiivisyyden ja reflektiivisyyden. 

Itsereflektio ja refleksiivinen toiminta ovat synonyymejä omien sisäisten tilojen 

itsenäiselle tarkastelemiselle. Reflektiivisyys on vuorovaikutukseen liittyvä tapa 

tarkastella, tunnistaa ja ilmaista omia tai toisen sisäisiä malleja ja tiloja. (mm. 

Tiuraniemi 2002: 165, Mäkinen 1998, Mäntylä 2003.) Reflektio voi siis olla yksi-

löllinen tai sosiaalinen tapahtuma. Keskeiseksi toteuttamistavaksi reflektoinnille 

Mäntylä (2003: 8) määrittää kommunikoinnin, jonka lisäksi kriittisen ajattelun 

osalta keskeisessä osassa on Brookfieldin (1988: 5–9) mielestä yksilön aktiivinen 

rooli. 

Mezirowin näkemys reflektiosta liittyy tiiviisti itseohjautuvuuteen. Ahteen-

mäki-Pelkonen (1997) tulkitsee Mezirowin kriittisen reflektion olevan itseohjau-

tuvuuden mahdollistaja ja väline. Mezirowin mukaan yksilön pystyessä reflek-

toimaan kriittisesti toimintaansa ohjaavia aiempia käsityksiä ja yhteisön normeja, 

hänen merkitysperspektiivinsä muuttuu ja hän pystyy itseohjautuvaan ja kriitti-

seen toimintaan. (mm. Mezirow 1998b, Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 167–168; 

1997, Koro 1993b: 25). Kriittisen ajattelun keskeisiä seikkoja ovat Brookfieldin 

(1988: 15) mukaan ideoiden, uskomusten, arvojen ja toiminnan takana olevia 

olettamusten tunnistaminen ja haastaminen sekä kyky vaihtoehtojen etsimiseen ja 

kuvittelemiseen. Reflektio on tällöin prosessi, jossa omien kokemusten käsittele-

misellä luodaan arkiteorioista käyttöteorioita. Tämän prosessin aikaansaaminen 

on keskeinen ohjauksen intentio. (Brookfield 1988: 15, Mezirow 1998a; 1998b, 

Mäntylä 2003: 10–11, Ojanen 1990: 13–18; 1996: 53.) Myös Boud ym. (1988a: 

19) näkevät reflektion välineeksi uuden ymmärryksen tavoitteellisessa etsinnässä.  

Ojanen (1996: 51) määrittelee reflektiivisyyden välineeksi, jonka lisäksi se on 

myös eräänlainen itseohjautuva ja kriittinen tapa toimia. Reflektiolla Ojanen 

(1996: 51) tarkoittaa kykyä tarkastella omaa toimintaansa ulkopuolelta, jonka 

pohjalta yksilö voi arvioida ja muuttaa käyttäytymistään sekä luoda uusia näkö-

kulmia ja ajattelumalleja toiminnalleen. Reflektio voidaan nähdä välineenä muu-
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tosten hallinnassa, joustavassa toiminnassa sekä jatkuvassa kasvussa ja kehittymi-

sessä. Edelliset kuvaukset liitetään muun muassa reflektiivisen asiantuntijan ja 

tutkivan opettajan muotokuvaan. (Eteläpelto 1992: 29, Ojanen 1996: 51, Tiura-

niemi 2002: 165.) Eteläpelto (1992: 40–41) tarkastelee reflektiota kahdella eri 

tasolla. Reflektio voi olla subjektiivinen yksilön ominaisuus, joka tarkoittaa yksi-

lön aktiivista ja omakohtaista suhtautumista omaan opiskeluun. Suppeammasta 

näkökulmasta tarkastelun kohteena ovat yksilön metakognitiiviset taidot, joiden 

avulla yksilö pystyy tarkkailemaan omaa toimintaansa ja oppimistaan sekä valit-

semaan sopivia strategioita opiskeluunsa. (emt. 40–41.)  

Reflektiolla on yhteys toimintaan ja sen eri vaiheisiin (mm. Ahteenmäki-

Pelkonen 1997: 194). Tämän työn kannalta toimintaan sidotun reflektion määrit-

teleminen on perusteltua opettajan työn välineellisestä ja kokemuksellisen oppi-

misen näkökulmista. Mäntylä (2003: 10) mainitsee reflektion suuntauksen, jossa 

aiemmat omat kokemukset toimivat toimintaa edeltävän reflektoinnin (reflection-

for-action) pohjana. Hammond ja Collins (1991: 164) sekä Mäntylä (2003: 10) ja 

Yrjönsuuri (1995) viittaavat Schöniin, jonka mukaan reflektio voi olla toiminnan-

aikaista (reflection-in-action) tai tapahtuneen toiminnan jälkeen tapahtuvaa (ref-

lection-on-action) pohdintaa. Reflektoinnin reflektointi (reflection-on-reflection) 

on syvällinen ja yhteisöllinen menetelmä. (Mäntylä 2003: 10.) Toiminnan vaihei-

siin liittyvät reflektoinnin tavat ovat tiiviisti yhteydessä kokemuksellisen oppimi-

sen ajattelutapaan (ks. luku 2.2.3).  

Boud ym. (1988a: 26–31) näkevät toiminnan jälkeisessä reflektiossa kolme 

eri vaihetta. Tapahtumaan paluussa tarkastellaan mennyttä tapahtumaa, jonka 

jälkeen käsitellään tapahtuman herättämiä tuntemuksia. Brookfield (1988: 5–9) 

näkee kriittisen ajattelun keskeiseksi piirteeksi tunteet, jotka ovat myös kriittistä 

ajattelua herättäviä tekijöitä. Positiivisten tuntemusten kautta kokemusta voidaan 

tarkastella paremmin ja tarkemmin. Negatiiviset tunteet on siirrettävä sivuun 

tapahtuman järkiperäisen ajattelun ja reflektion mahdollistamiseksi. Viimeisenä 

vaiheena on tapahtuman uudelleenarviointi, jossa reflektointiprosessi johtaa uu-

teen näkemykseen asiasta tai uuteen käyttäytymismalliin. (Boud ym. 1988a: 26–

31.) 

Reflektiosta on itseohjautuvuuden tavoin löydettävissä erilaisia luokituksia ja 

kehitystasoja (mm. Kemmis 1988: 145, Mäntylä 2003: 15–20). Mäntylä (2003: 

15–17) kiteyttää reflektion kehittyvän ei-reflektiivisestä ja käytännöllisestä suorit-

tamisesta kohti kriittistä, muutoshakuista ja tiedostettua reflektiota. Mäntylä 

(2003: 16–18) jakaa reflektion tasot Calderheadiin, Zeichneriin ja Listoniin poh-

jautuen tekniseen, praktiseen ja kriittiseen, jollaista jakoa reflektion tasoista käyt-
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tää myös Kemmis (1988: 145). Reflektiivisyys kehittyy teknisestä suorittamisesta 

ja sen selittämisestä kriittiseen ja laaja-alaiseen toiminnan, sen taustojen ja vaiku-

tusten pohdintaan. Mezirowin tavoin kriittisen reflektion vaiheessa yksilö saavut-

taa emansipaation tilan ja pystyy vapautumaan käsitysten muodostamista arkiteo-

rioista (Kemmis 1988: 143–145, Mäntylä 2003: 16–20).  

Mäntylän (2003: 16–20) tulkitsemat Taggartin ja Wilsonin näkemykset ref-

lektiivisyydestä ovat samansuuntaisia – tekniseltä tasolta reflektio kehittyy kon-

tekstuaaliselle tasolle, jolloin muun muassa ymmärrys teorian ja käytännön yhte-

yksistä sekä persoonallisista tekijöistä kehittyy varsinkin kollegiaalisella reflek-

toinnilla. Ojanen (1990: 13–18) pohtii reflektiota opettajan ammatillisuuden kan-

nalta, jolloin reflektion merkitys on sen voimassa tehdä oma toiminta ja ajattelu 

näkyväksi niin omien käsitysten kuin praktisten menetelmien osalta. Yksilö pys-

tyy rakentamaan tarvittavia yhtymäkohtia teoreettisen ja praktisen tiedon välille 

reflektoidessaan toimintaansa (Väisänen & Silkelä 2000a: 44). Korkeimpana 

reflektion tasona toimii dialektinen tarkastelutapa, jolloin yksilö pohtii laajoja ja 

syvällisiä asioita avarakatseisesti ja perustellen (Mäntylä 2003: 16–20). Beyerin 

(1991: 114–119) viisiportaisessa reflektiossa tasoina ovat eskapistinen, terapeutti-

nen, arkijärjellinen, proseduraalis-tekninen ja parantava reflektio. Kehittyminen 

etenee asioista valittamisesta sisäisen tarkastelun kautta rationaalisuuteen ja tek-

nisten toteutustapojen pohdinnasta kriittisyyteen (emt. 114–119).  

Reflektiota kehittävä pedagogiikka 

Kriittisessä ajattelussa keskeisessä osassa on kontekstisidonnaisuus, joka tarkoit-

taa ympäristön edellytysten ja mahdollisuuksien vaikuttamista reflektiivisen ajat-

telemisen viriämiseen (Brookfield 1988: 5–9). Kriittisen ajattelun ja reflektion 

aikaansaamiseksi tarvitaan ulkopuolisia henkilöitä, jotka auttavat pääsemään irti 

urautuneesta ajattelusta ja esittävät ristiriitaisia näkemyksiä asioista. Dialogisuus 

on kriittisen reflektiivisyyden edellytys ja varsinkin reflektion alkuvaiheessa ole-

vat tarvitsevat tukea. (Brookfield 1988, Mezirow 1998a: 374). Ojanen (1996: 52), 

Tiuraniemi (2002: 169–170) ja Comeaux (1991: 154) näkevät reflektion ohjaami-

sen yhteistoiminnalliseksi ja kollaboratiiviseksi toiminnaksi, jossa ohjaaja yhdes-

sä opiskelijoiden kanssa etsii, pohtii ja kokeilee ajattelun ja toiminnan uusia mah-

dollisuuksia. Kyseessä on yhteisöllinen ajatusten peilaaminen (hall of mirrors). 

Keskustelut kaiken kaikkiaan ovat reflektiivisyyttä ja itseohjautuvuutta kehittäviä 

(Dinkelman 2003). 
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Mezirowin mukaan kriittinen reflektio on päämäärä ja menetelmä, johon pää-

semiseksi tarvitaan ulkopuolista tahoa aiheuttamaan kognitiivisia dissonansseja. 

Mezirowin mukaan itseohjautuvuuden synnyssä olennaisena osana on dialogisuus, 

jolla kehitetään yksilöllisyyden päämäärää. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 106–

107.) Yhteisö ja viiteryhmä voivat kuitenkin olla kahlehtiva tekijä, jolloin yksilö 

ei merkitysperspektiivin muutoksen yhteydessä pysty kriittisyyteen, vaan omak-

suu uuden merkitysperspektiivin passiivisesti vailla kriittisyyttä (Mezirow 1998b, 

Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 197). Toisaalta yhteisöllisyys dialogisuuden muo-

dossa auttaa yksilöä ilmaisemaan ja reflektoimaan omia kokemuksia ja merkityk-

siä itseohjautuvammin (Mezirow 1998b, Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 167–168, 

1997; 1993b: 25.) Tiuraniemi (2002: 171) korostaa myös vuorovaikutuksellisen 

reflektiivisyyden merkitystä itsereflektion edistäjänä. 

Reflektoimista tulee suunnata opettajuuden itsesäätelyn eli persoonallisen 

ulottuvuuden suuntaiseksi. Sosiaalisessa interaktiossa herätetään kognitiivisia 

dissonansseja omia käsityksiä, uskomuksia ja arvostuksia kohtaan. (Väisänen & 

Silkelä 2000a: 44–45.) Haapasalo (1994: 107) esittää Steffen ajatuksia konstruk-

tivistisen oppimistapahtuman menetelmistä edelliseen näkemykseen liittyen. 

Opettajan tulee kannustaa oppilaita reflektiiviseen toimintaan skeemarakennelmi-

en muokkaamiseksi ja tukea omien kokemusten merkityksiä, joilla voidaan sitoa 

käytäntöä ja teoriaa. (emt. 107). Törmä (1994: 145) näkee reflektiivisen ajattelun 

nousevan ristiriitaisista tilanteista, joissa toiminta ei johda tavoitteisiin, tavoite on 

epäselvä taitavoite on ristiriitainen suhteessa toimimiseen. Reflektiivisyyden mer-

kityksellisyyttä opettajankoulutuksen pedagogiikan orientaatiossa ja opettajan 

persoonallisen ammatillisen kasvun prosessin tavoitteena käsiteltiin luvussa 2.3.2.  

Toiminnan suunnitelmallisuus sekä jatkuva kehittäminen ja arviointi stimu-

loivat opiskelijoiden reflektiivistä ajattelua ja sen kehittymistä. Reflektioprosessin 

kehittämisessä ja ohjaamisessa tärkeänä tekijänä on myös prosessin säännöllinen 

arvioiminen (Brookfield 1988: 78–79, Törmä 1994). Gröhn ym. (1993: 67–68) 

näkevät yliopisto-opetuksen ongelmiksi opiskelijoiden aktiivisuuden ja reflektii-

visyyden sekä tiedon evaluoinnin puutteet. Seminaari-istunnoissa, joissa opiskeli-

joiden kirjoitettuja tuotoksia arvioidaan sosiaalisessa ja yhteistoiminnallisessa 

kontekstissa, voidaan lisätä opiskelijoiden aktiivisuutta ja kriittisyyttä. Olennaista 

on palautteen antaminen ja jakaminen. (emt. 67–71.)  

Brookfield (1988: 10), Boud ym. (1988a: 37) ja Barrow (1996: 112–129) nä-

kevät reflektion ohjaajan empaattiseksi kuuntelijaksi, joka kommentoi ja synteti-

soi yksilön ajatuksia tai toimintaa. Ohjaaja myös auttaa sekä rohkaisee tunnista-

maan ja löytämään ajatusten tai toiminnan takana olevia syitä ja olettamuksia (ks. 
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kriittinen ajattelu). Ohjaajan aito ja läsnä oleva kuunteleminen lisäävät Boudin 

ym. (1988a: 37) ja Barrowin (1996: 112–113) mukaan ohjattavan varmuutta tuoda 

esille ajatuksiaan ja näkemyksiään, jonka lisäksi ohjaajan motivoinnin ja reflek-

tiivisen toimijan esimerkin merkitys on olennaista (Brookfield 1988: 71–88, 

Hammond & Collins 1991: 171, Comeaux 1991: 154).  

Brookfield (1988: 71) tarkastelee kriittisen ajattelemisen tukemista ilmapiirin 

ja oppimisympäristön suhtautumisen kannalta. Varsinkin ryhmässä tapahtuvaa 

reflektointia edistää erilaista ajattelua ja mielipiteitä hyväksyvä ilmapiiri sekä 

mahdollisuus spontaaniuteen, itsensä likoon laittamiseen ja joustavuuteen. Ref-

lektoivaa yksilöä ja hänen ajatuksiaan tulee kunnioittaa, jonka lisäksi on varottava 

liiallista kriittisyyttä ja hyökkäävyyttä kyseenalaistettaessa yksilön ajatuksia. 

Toiminnassa on pyrittävä suvaitsevaan ja hienotunteiseen, reflektiivisyyttä edistä-

vään olotilaan. (emt. 71–78.) Reflektointihaasteiden on oltava sopivan vaikeita 

suhteessa ohjattavan kykyihin, jolloin toimitaan reflektoinnin lähikehityksen vyö-

hykkeellä. (Barrow 1996: 136; Brookfield 1988: 71–88.)  

Reflektion tukemisessa ja arviointivälineenä reflektointiprosessille Walker 

(1988), Hammond ja Collins (1991: 171), Burden (1990: 320) ja Lukinsky (1998) 

näkevät erilaiset kirjoittamisen muodot, kuten portfolion, päiväkirjat, lähettämät-

tömät kirjeet ja tietoisuuskartat. Dominice (1998) esittää koulutuselämänkertojen 

käyttämisen elämänkertatekniikkana hyödylliseksi varsinkin aikuisopiskelijoiden 

kokemusten reflektiivisessä tarkastelussa. Mäntylä (2003: 20) mainitsee kirjoit-

tamisen keskeiseksi välineeksi opettajankoulutuksen reflektiivisessä kommuni-

koinnissa. Kirjoittamisella on samantyyppinen tarkoitus kuin kollaboraalisella 

reflektoinnilla – yksilö pystyy peilaamaan omaa toimintaansa, tuntemuksiaan ja 

reflektion kehittymistä kirjoittamalla ja tarkastelemalla sitä ulkoapäin. Myös muut 

visuaaliset keinot, kuten valokuvat ja videotallenteet, toimivat niin ikään reflek-

tiota tukevina menetelminä (Hammond & Collins 1991: 175). 

3.2.3 Opettajuuteen liittyvät kokemukset, käsitykset ja uskomukset 
sekä pedagoginen eksplikointi 

Tutkimuksen viimeisenä käsiteryppäänä ja persoonallisen ulottuvuuden osana 

määritellään opettajuuteen liittyvät kokemukset, käsitykset ja uskomukset. Nämä 

yksilölliset ja sisäiset rakenteet ovat tulleet esille jo aiempien käsitteiden määritte-

lemisen yhteydessä, joka kertoo niiden välisistä tiiviistä ja päällekkäisistä suhteis-

ta (ks. kuvio 4). Itseohjautuvuuden ja kriittisen reflektion kehittymisessä yksilön 

käsitykset ja kokemukset sekä niiden käsitteleminen todettiin merkitykselliseksi 
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(mm. Ahteenmäki-Pelkonen 1994, Mezirow 1998a: 374–375, Koro 1993b; 1999; 

Heikkilä 1999). Kokemusten, käsitysten ja uskomusten käsitteleminen vaatii ref-

lektiota, jonka avulla yksilö pystyy muuttamaan merkitysperspektiivejään ja luo-

maan arkiteorioista käyttöteorioita kuvion 6 mukaisesti.  

Aiemmat tiedot, kokemukset, käsitykset ja uskomukset toimivat uuden oppi-

misen perustana ja suuntaavina tekijöinä, joten ne on tehtävä näkyviksi ennen 

uuden oppimista (Pehkonen & Pietilä 2002: 39, Heikkinen 2007: 342–347). Opet-

tajuuden ulottuvuuksien syntetisoinnissa eli teorian ja käytännön välisen yhteyden 

rakentamisessa kokemusten, käsitysten ja uskomusten näkyväksi tekeminen ja 

ymmärtäminen on keskeinen tekijä (mm. Tynjälä 1996; 2000: 85). Tässä luvussa 

määritellään tarkemmin luokanopettajaksi opiskelevien kannalta merkitykselliset 

kokemukset, käsitykset ja uskomukset sekä niiden pedagogisen eksplikoinnin 

käytänteet. 

 

Kuvio 6. Aiempien kokemusten, käsitysten ja uskomusten sekä niiden pedagogisen 

eksplikoinnin merkityksellisyys. 

Merkityksellisten kokemusten, käsitysten ja uskomusten määrittely 

Silkelä (1996, 125–126: 1999, 42), Heikkilä (1999: 117–131), Knowles (1992: 99) 

ja Goodson (1992) näkevät elämänhistorian ja aiempien oppimiskokemusten 

muodostavan ennakkokäsityksiä ja uskomuksia eli subjektiivisia kasvatusteorioita, 

jotka vaikuttavan olennaisesti luokanopettajaksi opiskelevien opiskelemiseen, 

opettajan työn kuvan luomiseen, opettajuuden rakentamiseen, oman persoonan 

tuntemiseen ja luokkahuoneessa toimimiseen. Uskomusten ja käsitysten perus-

Reflektoimattomat, implisiittiset 

kokemukset, käsitykset ja uskomukset 

Uusi kokemus,  

tieto tai asia 

Käsitykset eivät muutu, arkiteoria pysyy 

Reflektomalla eksplikoidut kokemukset, 

käsitykset ja uskomukset 

Käsitykset muuttuvat, arkiteoria syntyy 

Uusi kokemus,  

tieto tai asia 
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teella yksilö voi toimia valikoivasti opettajankoulutuksesta saatavaan tietoon 

ottaen vastaan vain entisiä käsityksiä vahvistavia tietoja tai hyljeksien omista 

käsityksistä poikkeavia näkemyksiä. (Silkelä 1996, Väisänen & Silkelä 2000a: 

29–32; 2000b.) Ajatus pohjautuu kognitiivisen oppimisen prosessiin (ks. luku 

2.2.2 ja 2.2.3), jossa aiemmat skeemastruktuurit ja uudet uskomukset aiheuttavat 

kognitiivisen epätasapainon (mm. Barrow 1996: 10–11, Tynjälä 2000). Ilman tätä 

epätasapainoa yksilö noudattaa pragmatismin isän Charles Peircen nimeämää 

itsepäisyyden menetelmää, jossa yksilö pitää kiinni entisistä uskomuksistaan sul-

kien silmänsä niiden kanssa ristiriitaisille argumenteille (Niiniluoto 1997). 

Olkinuora (1994: 58–59) sekä Pehkonen ja Pietilä (2002: 39–40) tarkastele-

vat uuden tiedon valikoimista oppimis-, tieto- ja opetuskäsitysten kautta, jolloin 

opettajan aiemmat käsitykset vaikuttavat olennaisesti hänen asennoitumiseensa ja 

työskentelyynsä luokkahuoneessa. Opettajan toimintaa ohjaavat tällöin vahvat 

arkiteoriat. Silkelä (1996: 129–130) tuo esille Hermansin sekä Hermansin, Janse-

nin ja van Gilstin näkemyksiä, joiden mukaan omien oppimiskokemusten, käsi-

tysten ja uskomusten läpikäymisellä yksilö voi löytää uusia mahdollisuuksia itses-

tään. Negatiivisten kokemusten käsittelyllä voi olla terapeuttista ja oman itsen 

ymmärrystä lisäävää vaikutusta esimerkiksi tunteiden ja tiedostamattomien asen-

teiden eksplikoinnissa (emt. 129–130). Tunteiden käsitteleminen on olennaista 

myös uskomuksiin liittyvien affektiivisten elementtien vuoksi (Pehkonen & Pieti-

lä 2002: 40–41). 

Uskomukset ja käsitykset ovat yksilöllisiä ja sisältävät ennakkoluuloja, käsi-

tyksiä ja menneisyyden kokemuksia muun muassa opettajuudesta ja oppimisesta. 

Uskomukset konstruoituvat kokemusten perusteella varsin pysyviksi skeema-

struktuureiksi (Hakkarainen ym. 2000: 32, 94, Eskelinen 2005: 48). Kokemusten 

ohella uskomusten pohjana voi toimia ulkopuolinen auktoriteetti, esimerkiksi oma 

opettaja (Väisänen & Silkelä 2000a: 27–29, 31; 2000b). Uskomukset (beliefs) 

voidaan määritellä arvosidonnaisiksi, implisiittisiksi ja henkilökohtaisiksi kon-

struktioiksi käsitysten ollessa enemmän tiedostettuja, kognitiivisesti rakentuneita 

ja evaluoituja tieteellistäkin tietoa sisältäviä rakenteita (Väisänen & Silkelä 2000a: 

27–29, Eskelinen 2005: 49, Pehkonen & Pietilä 2002: 40–41). 

Silkelä (1996: 125) kuvaa luokanopettajaksi opiskelevien ennakkokäsityksiä, 

joihin hän lukee muun muassa uskomukset, mielikuvat, asenteet, arvot, roolimal-

lit ja odotukset. Opettajaksi sosiaalistumisessa ja kasvamisessa rooli-identiteettiin 

vaikuttavat merkittävästi muun muassa perhe- ja lapsuuden kokemukset, omien 

opettajien roolimallit ja persoonallisesti merkittävät henkilöt. Opettajaksi opiske-

levien osalta merkityksellisiä ihmisiä ovat omat opettajat, joiden osalta tulisi tar-



89 

kastella toimintaa sekä hyviä ja huonoja opettajakokemuksia. Myös harjoitteluko-

kemukset ja opettajana toimimisen kokemukset ovat merkityksellisiä, mikä on 

huomioitava tässä tutkimuksessa työkokemus ja vuosikurssi taustamuuttujien 

suhteen. (Knowles 1992: 106–136, Silkelä 1999.) Korthagen (2001a: 5), Calder-

head ja Shorrock (1997: 15, 155–157) sekä Knowles (1992: 99) näkevät opetta-

jaksi opiskelevien omilla opettajakokemuksilla yhteyden heidän käsityksiinsä ja 

tapaansa toimia luokassa. Väisänen ja Silkelä (2000a, 31–32) mainitsevat omien 

koulu- ja oppimiskokemusten muodostavan käsityksiä hyvästä opettamisesta, 

tärkeistä opettamiseen liittyvistä tiedoista, taidoista ja ajattelutavoista sekä oppi-

laan käyttäytymiseen ja suoriutumiseen liittyvistä tekijöistä. Knowlesin (1992: 

106) mukaan opettajaopiskelijoille merkityksellisiä eksplikoitavia seikkoja ovat 

myös omat käsitykset oppimisesta, oppilaana olemisesta ja koulutuksen vaikutuk-

sista. 

Opettajaksi sosiaalistumisen kannalta merkityksellisiä kokemuksia ovat eri-

laiset omaelämänkerralliset kriittiset kokemukset ja tapahtumat, kuten kriittiset 

oppimisvaiheet ja elämän käännekohdat (Goodson 1992: 242–244, Woods 1987). 

Silkelä (1999: 129–130) käyttää näistä kokemuksista nimitystä laaksokokemukset, 

joihin voi liittyä elämänkriisejä ja esimerkiksi huonoja koulukokemuksia. Num-

menmaa ja Ruponen (1996: 180–181) nostavat esille aikuisopiskelijoiden ohjauk-

seen liittyviä näkökulmia, joista yhtenä perustekijänä on opiskelijan elämän ko-

konaisrakenne. Keskeistä on ymmärtää, miten ohjattava käsittää itsensä oppijana 

ja ohjattavana sekä mitkä ovat hänen vahvuutensa ja kehittymisen tarpeensa (emt. 

181).  

Kokemusten, käsitysten ja uskomuksien eksplikoinnin tapoja 

Louhranin ja Russellin (1997) mukaan opettajankoulutuksen keskeisenä antina 

opiskelijoille on omien uskomusten ja käsitysten ravistelu sekä niiden reflektiivi-

nen tarkastelu. Käsitteellisen muutoksen keskeisenä mahdollistajana on varsin 

usein yksilölle implisiittisinä olevien uskomusten ja käsitysten eksplikoiminen 

sekä niistä tietoiseksi tuleminen, jota täytyisi tukea opettajankoulutuksen pedago-

giikalla (mm. Mayer-Smith & Mitchell 1997: 130). Luokanopettajaksi opiskelevat 

kokevat elämänkokemusten tutkiskelun varsin hyödylliseksi esimerkiksi ajattelu-

mallien, niihin vaikuttavien prosessien ja opettajankoulutuksen aikana tapahtuvan 

kehittymisen näkökulmista (Silkelä 1999, 1996: 130–133). Kuten tämän luvun 

alussa todettiin, elämänkokemusten, käsitysten ja uskomusten eksplikointi tarvit-

see avukseen reflektiivisen prosessoinnin. Pedagogisen prosessin orientaatio on 
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tällöin hyvin samantyyppinen kuin reflektion ohjaamisessa, mutta opettajankoulu-

tuksen osalta keskeisinä kohteina ovat edellisessä alaluvussa käsitellyt kokemuk-

set, käsitykset ja uskomukset. 

Kokemusten, käsitysten ja uskomusten reflektiivisestä eksplikointiprosessista 

Tynjälä (2000: 85) käyttää nimitystä metakäsitteellisen tietoisuuden herättäminen, 

joka mahdollistetaan esimerkiksi erilaisilla aktivoivilla tehtävillä. Tällaisina teh-

tävinä toimivat esimerkiksi vapaa kirjoittaminen ja oppimispäiväkirjat, joilla on 

merkitystä Mezirowin määrittelemälle kriittisen reflektion prosessille (emt.). Bar-

row (1996: 201) esittää eksplikoinnin menetelmäksi ”kirjeen”, jossa yksilö joutuu 

pohtimaan käsityksiään omia käsityksiään vastakkaisella tavalla, jonka lisäksi 

käsitekartoilla ja samankaltaisuutta ilmentävillä analogioilla voidaan herättää 

yksilön tietoisuus omista käsityksistään (Tynjälä 2000: 85–93). Syrjälä ym. (1996: 

137) esittävät Knowlesin näkemyksen, jonka mukaan elämänkerralliset persoo-

nalliset dokumentit, jotka ovat erilaisia kirjoitettuja ja kirjallisia koosteita, ovat 

merkityksellisiä ajatusmaailmaa eksplikoivia välineitä opettajaksi opiskeleville. 

Hakala ym. (1995: 108–111) kuvailevat eräänä eksplikoimisen välineenä harjoit-

telupäiväkirjojen käytön niin opiskelijan, kuin ohjaavan opettajan praktisen 

osaamisen näkyväksi tekemisessä. Päiväkirjoilla opiskelija konstruoi näkyväksi 

oman kasvuprosessinsa ja merkitysrakennelmansa, jossa yhdistyvät ammatillisen 

ulottuvuuden kaikki tekijät. Hakala ym. (1995: 108–111) näkevät prosessin näky-

väksi tekemisen luovan mahdollisuuden opettajan ajattelun ja toiminnan jatkuval-

le ja syklimäiselle kehittymiselle.  

Sosiaalinen vuorovaikutuksen näkökulma, jota käsiteltiin korkeakoulun osal-

ta kollaboraation ja dialogisuuden näkökulmista, on olennainen uskomusten ja 

käsitysten muutoksessa (ks. Heikkilä & Heikkilä 2001: 79–81) kognitiivisten ja 

varsinkin sosiokognitiivisten dissonanssin kautta. Sosiaalisessa interaktiossa luo-

daan reflektiivinen omien käsitysten tarkastelupaikka ja keskustelufoorumi, jossa 

tuetusti ja ohjatusti luodaan yhteneviä ja erilaisia näkökulmia käsityksistä. (mm. 

Barrow 1996: 208–209.) Parhaita keinoja tällaisille kokemuksia, käsityksiä ja 

uskomuksia käsitteleville keskusteluille ovat erilaiset pienryhmät (Tynjälä 2000: 

93–95). Mayer-Smith ja Mitchell (1997: 129) esittävät tutkimustuloksia usko-

muksia ja käsityksiä käsittelevästä kurssista opintojen alkuvaiheessa, joka lisäsi 

merkittävästi opiskelijoiden ymmärrystä opettamiseen ja oppimiseen. Nummen-

maa ja Ruponen (1996: 186) näkevät ryhmäohjauksen erinomaiseksi ohjauskei-

noksi varsinkin aikuisopiskelijoille. He puolustavat myös yksilöohjauksen merki-

tyksellisyyttä varsinkin identiteettiin liittyvien asioiden käsittelyssä, joka on kes-

keistä opettajaksi kehittymisen alkuvaiheessa (emt. 186).  
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Barrow (1996: 176–206) tarkastelee aiempien kokemusten ja uusien ajatusten 

käsittelemistä muutosprosessissa terapiatyyppisen ohjauksen avulla. Aiempien 

kokemusten ja käsitysten käsitteleminen voi sisältää henkilökohtaisia, eettisesti 

sensitiivisiä ja arkaluontoisia asioita, joiden osalta on syytä keskittyä niiden posi-

tiivisiin puoliin. Ristiriitaisilla tehtävillä ja ristiriitaisia ajatuksia herättävillä 

kommenteilla ja ajatuksilla herätetään opiskelijaa pohtimaan omia käsityksiään ja 

kyseenalaistamaan niitä. Omien uskomusten ja käsitysten käsittelyssä ohjaaja voi 

myös siirtää opiskelijan roolia. Myös uskomuksiin, käsityksiin ja kokemuksiin 

liittyvät tunteet tulisi huomioida. (Barrow 1996: 181–194, Korthagen 2001a: 4–6.)  
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4 Viitekehys ja tutkimusongelmat 

Tässä luvussa luodaan nivelkohta tutkimuksen teoreettisen tarkastelun ja empiiri-

sen toteuttamisen välille. Ensin esitellään tutkimuksen teoreettis–empiirinen vii-

tekehys, jossa konkretisoidaan tutkimuksen teoreettisen osuuden ja käsitemäärit-

telyjen näkökulmat. Viitekehyksen kautta muodostetaan ensimmäisen tutkimus-

vaiheen (luku II) tarkat tutkimusongelmat alaongelmineen. Luvussa esitetään 

myös toisen tutkimusvaiheen (luku III) tutkimusongelmat, vaikka tutkimuspro-

sessissa ne konkretisoituivat vasta ensimmäisen tutkimusvaiheen tulosten suun-

taamana. 

4.1 Pedagogiikan konstruktivistinen ja opettajuuden persoonallista 
ulottuvuutta kehittävä orientaatio  

Tutkimuksen teoreettisen osuuden synteesi on kuvattu viitekehyksessä (kuvio 7). 

Kuviossa 7 kiteytetään tutkimuksen teoreettisessa osuudessa käsitellyt pedagogi-

sen orientaation lähtökohdat, niistä johdetut käsitteet ja käsitteiden väliset yhtey-

det. Raportin alussa esitellyt tieteenfilosofiset perusteet ja näkökulmat opettajuu-

teen toimivat pohjana opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation ja opetta-

juuden persoonallisen ulottuvuuden piirteille.  
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Kuvio 7. Tutkimuksen viitekehys. 
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4.2 Tutkimusongelmat 

Tutkimusongelmien tulee vastata tutkimuksen teoreettiseen taustaan ja tutkimuk-

sen tarkoitukseen, olla yhdensuuntaisia tutkimustyypin kanssa, muodostaa järkevä 

kokonaisuus sekä olla ymmärrettäviä ja eri tasolla olevia. Keskeistä tutkimuson-

gelmissa on myös yhdensuuntaisuus tutkimusjoukon, metodin ja analysoinnin 

kanssa. Seuraavaksi esitellään tutkimuksen neljä tutkimusongelmaa, jotka on 

jaettu omiin lukuihinsa kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusvaiheen mukai-

sesti. Tutkimusongelmien esittelyn yhteydessä kuvataan niiden muodostamisen 

taustaa ja havainnollistetaan niiden suhdetta tutkittavaan ilmiöön kuvioilla. 

4.2.1 Kvantitatiivinen tutkimusvaihe (II) 

Tutkimusongelmaan 1 vastataan luvussa 6.1 ja tutkimusongelmaan 2 luvuissa 

6.2–6.4. Opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation tulee viitekehyksen (ku-

vio 7) mukaisesti olla yhdensuuntainen tieteenfilosofisten näkemysten kanssa ja 

kehittää opettajaopiskelijoiden persoonallista ulottuvuutta, jonka vuoksi orientaa-

tion tulee olla konstruktivistinen. Konstruktivistisuuden monet piirteet ja reflek-

tiivisyys näkyvät opiskelijoiden roolissa, menetelmällisissä ratkaisuissa, ilmapii-

rissä ja ohjaajien toiminnassa. Tieteenfilosofian ja opettajuuden, konstruktivismin 

moninaisten piirteiden sekä pedagogiikan useiden osa-alueiden perusteella opetta-

jankoulutuksen pedagogisen orientaation tutkiminen on merkityksellistä. 

Korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen opiskelija-aines on hyvin hetero-

geenista taustoiltaan ja tarpeiltaan. Taustamuuttujien, kuten iän, sukupuolen, kou-

lutustaustan ja työkokemuksen merkitys on todettu teoreettisessa osuudessa vai-

kuttavaksi tekijäksi esimerkiksi opiskelutekniikoihin, itseohjautuvuuden tasoon 

sekä erilaisen ohjauksen ja ohjaajan roolin tarpeeseen. Opettajankoulutuksen 

aikana tapahtuvan opettajan ammatillisen kasvun prosessin merkityksiä pedagogi-

sen orientaation kokemisessa on syytä tutkia vuosikurssien avulla. Ensimmäiseksi 

pääongelmaksi ja alaongelmiksi edellisten perustelujen pohjalta muotoutuivat: 

1. Millainen on opettajankoulutuksen pedagogiikan konstruktivistinen orientaa-

tio luokanopettajaksi opiskelevien näkökulmasta? 

a) Millainen on menetelmien ja ilmapiirin orientaatio? 

b) Millainen on ohjaajien orientaatio? 

c) Millaisia yhteyksiä opiskelijoiden taustamuuttujilla on pedagogisen 

orientaation kokemiseen? 



 96

Kuvio 8. Kvantitatiivisen tutkimusvaiheen (II) ongelmanasettelu. 

Toisen tutkimusongelman kautta tarkennetaan opettajankoulutuksen pedagogisen 

orientaation näkökulma luokanopettajaksi opiskeleviin. Kvantitatiivisen tutki-

musvaiheen ongelmanasettelussa (kuvio 8) opiskelijoiden näkökulma muodostuu 

tieteenfilosofisista ja opettajuuteen liittyvistä merkityksellisistä tekijöistä. Siten 

opettajankoulutuksen keskeiseksi pedagogisen orientaation kohteeksi muodostuu 

itseohjautuvuuden ja reflektion kehittäminen sekä kokemusten, käsitysten ja us-

komusten pedagoginen eksplikointi. Myös toisessa tutkimusongelmassa selvite-

tään opiskelijoiden taustamuuttujien yhteyksiä pedagogisen orientaation kokemi-

seen.  

PEDAGOGIIKAN KONSTRUKTIVISTISET ORIENTAATIOT  

- yksilökonstruktivistinen orientaatio: mm. itsenäinen opiskelija, kirjoittamisen   

  menetelmät, neuvova ja palautetta antava ohjaaja 

- sosiokonstruktivistinen orientaatio: mm. dialoginen ja kollaboratiivinen   

  osallisuus, oppimiskumppanuus, yhteistoiminnallinen oppiminen

PEDAGOGISEN ORIENTAATION TAVOITTEET 

OPETTAJANKOULUTUKSEN PEDAGOGINEN ORIENTAATIO 

ITSEOHJAUTUVUUS 

-tila ja prosessi 

-väline ja päämäärä 

-itseohjautuvan oppijan ominaisuudet 

REFLEKTIO 

-muutoksen väline 

-tapa toimia 

-itsereflektio ja  reflektiivisyys 

-eri tasoilla 

-toiminnan eri vaiheissa

KOKEMUKSET, KÄSITYKSET JA 

USKOMUKSET 

-ohjaavat uuden oppimista 

-eksplikoitava 

-oppimis-, opettaja- ja oppilaskäsitykset 

Tutkimusongelma 2: 

Miten pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio kehittää 

opettajuuden persoonallista ulottuvuutta?

Tutkimusongelma 1: 

Millainen on pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio opettajankoulutuksessa? 
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2. Miten opettajankoulutuksen pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio ke-

hittää opettajuuden persoonallista ulottuvuutta luokanopettajaksi opiskelevien 

näkökulmasta? 

a) Miten pedagoginen orientaatio kehittää itseohjautuvuutta? 

b) Miten pedagoginen orientaatio kehittää reflektiota?  

c) Miten kokemuksia, käsityksiä ja uskomuksia eksplikoidaan pedagogisesti? 

d) Millaisia yhteyksiä opiskelijoiden taustamuuttujilla on opettajuuden per-

soonallisen ulottuvuuden kehittämisen kokemiseen? 

4.2.2 Kvalitatiivinen tutkimusvaihe (III) 

Tutkimusongelmiin 3 ja 4 vastataan luvuissa 7.1–7.3. Kuviossa 9 esitetään kvali-

tatiivisen tutkimusvaiheen tutkimusasetelma, jolla syvennetään ymmärrystä kvan-

titatiivisessa tutkimusvaiheessa kokonaisvaltaisesti selvitetystä pedagogisesta 

orientaatiosta. Tähän pyritään luokanopettajaksi opiskelevien kokemusten ja nii-

hin liittyvien merkitysten kautta. Opiskelijoita ohjataan kertomaan kokemuksia 

kvantitatiivisen tutkimusvaiheen perusteella pedagogisen orientaation ongelmalli-

siksi osoittautuneista osa-alueista (ks. 6.1–6.3), joita käytetään haastattelun tee-

moina (ks. 5.3.2). Kuviossa 9 on esitetty läpikulkevalla nuolella situaation raken-

netekijöiden eli haastatteluteemojen erillinen, mutta myös tiiviisti toisiinsa liittyvä 

luonne. Lisäksi nuolen kulkusuunta kuvaa teemahaastattelun pääasiallista etene-

misjärjestystä. Viitekehyksen yhteys kvalitatiiviseen tutkimusvaiheeseen on kvan-

titatiivisen tutkimusvaiheen ja sen tulosten välittämä. Kvalitatiivisen tutkimusvai-

heen ensimmäiseksi ja koko tutkimuksen kolmanneksi pääongelmaksi muotoutuu: 

3. Millaisia kokemuksia ja merkityksiä luokanopettajaksi opiskelevilla on opet-

tajankoulutuksen pedagogiikan konstruktivistisen orientaation ongelmakoh-

dista? 

Kolmen ensimmäisen tutkimusongelman tarkoituksena on lähinnä pedagogisen 

orientaation ja sen kokemisen deskriptio. Kuvausta voidaan pitää myös pedagogi-

sen orientaation evaluointina, jonka vuoksi kvalitatiivisessa tutkimusvaiheessa 

selvitetään opiskelijoiden ajatuksia pedagogisen orientaation kehittämisestä. 

4. Miten luokanopettajaksi opiskelevat kehittäisivät opettajankoulutuksen peda-

gogiikan konstruktivistista orientaatiota? 
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Kuvio 9. Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen (III) ongelmanasettelu. 

 

Tutkimusongelma 3: 

Millaisia kokemuksia ja merkityksiä luokanopettajaksi 

opiskelevilla on pedagogiikan konstruktivistisesta 

orientaatiosta? 

Tutkimusongelma 4: 

Miten luokanopettajaksi opiskelevat kehittäisivät  

pedagogiikan konstruktivistista orientaatiota? 

Vuorovaikutus Osallisuus

Kokemuksellisuus

Vastuun ja ohjauksen suhde

Palaute ja arviointi 

Yksilöllisyys 

Motivointi Tavoitteiden määrittely Teoria ja käytäntö 

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSVAIHEEN (II) TULOKSET 

Tutkimusongelmat 1 & 2 

VIITEKEHYS (I) 

PEDAGOGIIKAN KONSTRUKTIVISTISEN ORIENTAATION  

ONGELMALLISET RAKENNETEKIJÄT 
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5 Metodologia ja metodiikka 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusta tieteenfilosofian, paradigman, metodologian 

ja metodi-käsitteiden kautta. Tutkimuksen filosofisia perusteita eli ontologisia ja 

epistemologisia käsityksiä on käsitelty jo luvuissa 2.2.1 ja 2.2.2, mutta niitä käsi-

tellään vielä tarkemmin metodologian näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on 

käytetty kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmetodologiaa, jotka pohjautuvat 

lähtökohdiltaan erilaisiin, historiallisiin tieteentraditioihin ja -filosofioihin. Lu-

vussa käsitelläänkin näiden erilaisten tutkimustraditioiden historiaa ja filosofisia 

perusteita sekä niistä johdettavia kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen 

metodologioita (Bogdan & Biklen 2007: 35). Kvantitatiivisen tutkimusmetodolo-

gian taustafilosofiana esitellään empiiris-analyyttisen tieteentradition perusteita ja 

kvalitatiivisen tutkimusmetodologian perustana esitellään fenomenologisen ja 

hermeneuttisen filosofian piirteitä. Lisäksi luvussa tarkastellaan triangulaatiota eli 

metodologioiden yhdistämistä samassa tutkimuksessa. Metodologinen tarkastelu 

viedään sen jälkeen empiiriselle tasolle, jolloin käsitellään tutkimuksessa käytet-

tyjä tiedonhankintametodeja ja kuvataan empiirisen tutkimusprosessin etenemi-

nen metodien suunnittelusta analysointiin. Metodologista luotettavuutta koskevat 

perusteelliset tarkastelut koko tutkimuksen osalta tehdään luvun 8.2 alaluvuissa. 

Joitakin metodien luotettavuuteen liittyviä seikkoja käsitellään jo metodi-

esittelyjen yhteydessä luvuissa 5.2 ja 5.3. 

5.1 Tutkimuksen tieteenfilosofinen ja metodologinen tarkastelu 

Paradigma voidaan nähdä Kuhnin mukaisesti laajana tieteellistä tutkimusta tai 

vallitsevia teorioita määrittelevänä käsitteenä (Kuhn 1994). Metodologia-käsitettä 

voidaan käyttää eräänlaisena synonyyminä paradigmalle tarkoittaen tutkimus-

kokonaisuutta yleisesti hyväksyttyine piirteineen ja sääntöineen. Metodologia-

käsite kattaa muun muassa näkemyksen tiedon ja teorian luonteesta sekä käytettä-

vistä tiedonhankintametodeista ja analysointimenetelmistä. (Bogdan & Biklen 

2007: 35, Kyrö 2004: 57–71, Niiniluoto 1997: 31–35, Nummenmaa 2004: 19, 

Paavola 2003: 34–35, Raatikainen 2004: 47.) Cohenin ja Manionin (1994: 39) 

mukaisesti metodologia paitsi määrittelee tutkimuksen tekemisen rajoja, auttaa 

myös ymmärtämään tutkimusprosessin kokonaisuutta osiensa kuvaamisen kautta. 

Taulukossa 5 esitellään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen metodologian sekä tä-

män tutkimuksen piirteitä tieteenfilosofian ja empiiristen elementtien kannalta. 
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Taulukko 5. Metodologioiden vertailu (mm. Guba & Lincoln 2005, Cohen & Manion 

1994). 

 Kvantitatiivinen Kvalitatiivinen Tämä tutkimus 

Ontologia kriittinen realismi idealismi/relativismi neorealismi; 

subjektiivisesti ja 

sosiaalisesti 

konstruoituva todellisuus 

Epistemologia objektiivinen, ulkoinen ja 

mahdollisimman tarkka 

tieto 

subjektiivisesti 

konstruoituva tieto 

subjektiivisesti ja 

sosiaalisesti 

konstruoituva tieto 

Ihmiskäsitys voluntarismi determenismi eksistentiaalis-

humanististisuus 

Metodologia nomoteettisuus; 

falsifikaatio; 

kvantitatiivisuus 

idiografisuus; 

tulkinnallisuus; 

kvalitatiivisuus 

metodologinen 

triangulaatio 

Tutkimuksen tarkoitus peittävät ja yleiset lait, 

kausaliteetti, selittäminen 

ja kuvailu 

moninaisuus; ilmiöiden 

kuvailu ja 

ymmärtäminen; 

rekonstruktio 

kuvailu ja 

ymmärtäminen; yleisyys 

ja rekonstruktio 

Tutkimuksen kohde ulkoinen toiminta, syyt sisäiset merkitykset, 

tarkoitukset ja tavoitteet 

pedagoginen toiminta, 

kokemukset ja 

merkitykset 

Päättelytapa deduktio induktio deduktio ja induktio 

Tutkimuksen taso makrotaso: yhteiskunta, 

instituutiot, kokonaisuudet  

mikrotaso: yksilöt ja 

sosiaalinen interaktio 

makro- ja mikrotaso: 

opettajankoulutus ja 

opiskelijat 

Tutkimustraditio empiiris-analyyttinen fenomenologinen, 

hermeneuttinen, 

narratiivinen jne. 

empiiris-analyyttinen ja 

fenomenologis-

hermeneuttinen 

5.1.1 Yleinen tieteenfilosofinen pohdinta 

Hirsjärvi ym. (1997, 117–168) ja Kyrö (2004, 61–66) tarkastelevat tutkimuksen 

tekemiseen liittyviä päätöksiä ja tutkijan valintoja. Aiemmissa luvuissa on tehty 

teoreettisen ymmärryksen ja ongelmanasettelun tasolla olevia valintoja, joiden 

lisäksi on pohdittava niiden kanssa koherentteja eli yhteensopivia tieteenfilosofi-

sia ja tutkimusstrategisia valintoja. Tieteenfilosofiset näkemykset, joita käsiteltiin 

jo teoriaosuuden yhteydessä (luku 2.2.1 ja 2.2.2), kiteytyvät ontologiseen ja epis-
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temologiseen näkemykseen. (Hirsjärvi ym. 1997, Kyrö 2004, Paavola 2003, Raa-

tikainen 2004.) Ontologiaa edustava humanistinen ja eksistentiaalinen ihmiskäsi-

tys sekä konstruktivismiin pohjautuva epistemologinen tietokäsitys korostavat 

yksilöllisyyttä, ainutkertaisuutta ja ainutkertaisia kokemuksia (Järvinen & Järvi-

nen 1994: 115). Siksi esimerkiksi objektiivisen todellisuuden yleiseen selvittämi-

seen rinnastettavan kvantitatiivisen tutkimusstrategian valintaa voidaan pohtia 

kriittisesti (Paavola 2003: 35–36, Hirsjärvi & Hurme 2001: 22). Tämän luvun 

tärkeimpänä tehtävänä onkin määritellä tutkimuksen ontologiset, epistemologiset 

ja tutkimusmetodologiset käsitykset sekä sitoumukset, joista muodostetaan niin 

tieteenfilosofisesti kuin metodologisesti kestävä kokonaisuus. 

Tutkimuksen peruskäsitteistö ja viitekehys koostuvat tieteenfilosofisesti la-

tautuneista käsitteistä, jotka jo siten suuntaavat tutkimuksen ontologisia ja epis-

temologisia näkemyksiä. Oikeastaan tutkimus perustuu tieteenfilosofisille näke-

myksille ja niiden tarkastelulle pedagogisessa kontekstissa. Tutkimuksen eräänlai-

sena metakäsitteenä toimii konstruktivismi, josta tutkimuksen muut käsitteet on 

johdettu. On siis johdonmukaista, että konstruktivismi toimii myös tutkimuksen 

ontologiaa määrittävänä näkemyksenä. Konstruktivismin mukaan todellisuus 

konstruoituu yksilöiden tajunnassa tai sosiaalisessa interaktiossa. Tällöin reaalista, 

objektiivista todellisuutta ei ole olemassa, vaan yksilölliset ja sosiaaliset konstruk-

tiot luovat ja muokkaavat todellisuutta kielessä ja kielen välityksellä. Todellisuu-

den konstruoiminen tapahtuu yksilön tajunnan ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

lisäksi myös aina jossakin ajallisessa, paikallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa. 

Samassa kontekstissa olevat yksilöt muodostavat näin ollen sen kontekstin raken-

teen ja yhteiset merkitykset. Konstruktivistisuus tuo käsitykseen todellisuudesta 

kolme merkityksellistä tasoa – tajunnallisuuden, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

kontekstin. (Raunio 1999: 78–84.) 

Tutkimuksen ontologinen käsitys ei kuitenkaan ole täysin konstruktivistinen 

ilman ulkoista objektiivista todellisuutta, koska se merkitsisi todellisuuden relati-

vistisuutta (Cohen & Manion 1994: 6–7). Tynjälän ym. (2005) mukaan konstruk-

tivistinen epistemologia ja oppimisteoreettisuus eivät tarkoita automaattisesta 

konstruktivistista ontologiaa ja antirealismia. Sen sijaan kantilaisen transsendenti-

aalisuuden mukaisesti on olemassa mielemme ulkopuolinen todellisuus, joka 

suodattuu universaalien mielen kategorioiden kautta. Tässä mielessä ontologiseksi 

periaatteeksi nousisi realismi. Konstruktivistisuuden ja realistisen ontologian 

yhdistävästä käsityksestä voidaan käyttää käsitettä neorealismi. (emt. 20–23.) 

Ongelmalliseksi keskustelun tutkimuksen ontologiasta tekee kaksi erilaista tutki-

mustraditiota, joilla on erilainen näkemys ontologiasta ja epistemologiasta. Vaa-
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tiiko empiiris-analyyttisyys käsityksen reaalisesta maailmasta ja toisaalta feno-

menologis-hermeneuttisuus konstruktivistisen maailmakuvan?  

Habermasin tiedonintressit on yleinen epistemologinen luokittelu tutkimuk-

sen tekemisessä, jonka jaottelusta tässä tutkimuksessa kyseessä lienevät lähinnä 

kriittinen ja emansipatorinen sekä Niiniluodon (1997) Habermasia täydentävä 

teoreettinen tiedonintressi. Tutkimuksella pyritään kriittiseen ja reflektiiviseen 

todellisuuden kuvaamiseen, jonka myötä olisi mahdollista vapautua aiemmista 

käytänteistä ja toimintatavoista. Teoreettisuus näkyy todellisuuden kuvaamisena 

ilman selittämistä teoreettisiin malleihin pohjautuen. (Kyrö 2004: 62–63, Niini-

luoto 1997: 72–73.)  

Edellistä tarkastelua voidaan vertailla Raatikaisen (2004) tekemään tieteenfi-

losofiseen pääjaotteluun, jossa filosofisiksi suuntauksiksi nähdään positivismi, 

relativismi ja realismi. Järvinen ja Järvinen (1994: 112) jaottelevat tieteenfilosofi-

an positivismiin, hermeneuttiseen filosofiaan ja marxismiin. Niiniluoto ja Saari-

nen (2002: 16–18) taas näkevät tieteenfilosofian jakautuvan analyyttiseen filoso-

fiaan, fenomenologis-eksistentiaaliseen filosofiaan ja marxismiin. Filosofisia 

koulukuntia on kuitenkin syntynyt lisää, eikä edellisen jaottelun pohjalla olevia 

maantieteellisiä perusteita pystytä enää nykyään käyttämään. Monet koulukuntia 

erottelevat näkemykset sisältävät myös hyvin samantyyppisiä elementtejä (emt. 

18–23). 

5.1.2 Empiiris-analyyttinen traditio ja kvantitatiivinen metodologia (II) 

Empiiris-analyyttisyys -käsite kuvaa ja summaa lukuisten vaiheiden kautta kehit-

tynyttä tieteentraditiota (Siljander 1991). Niiniluoto ja Saarinen (2002: 23–24) 

pitävätkin analyyttistä filosofiaa hyvin epäyhtenäisenä filosofisena suuntauksena, 

jonka konseptiot ovat ennemmin metodologisia kuin filosofisia. Analyyttisen 

filosofian kehityskaareen kuuluvat kiinteästi luonnontieteet, looginen positivismi, 

uuspositivismi ja kriittinen rationalismi (mm. Cohen & Manion 1994, Raunio 

1999, Mason & Bramble 1997: 10–16). Analyyttinen filosofia kattaa kuitenkin 

myös joitakin antipositivistia suuntauksia (Niiniluoto & Saarinen 2002: 24). Posi-

tivismin, varsinkin Wienin piirin (mm. Himanka 2002: 86–104, Sintonen 2002: 

55–60) kehittelemän loogisen positivismin vaiheen, voidaan nähdä olevan jyrkkä 

tieteellinen suuntaus, joka on todettu toimimattomaksi sen perustana olleiden 

havaintojen puhtauden ja todentamisen sekä induktiivisen verifioinnin mahdotto-

muuksien vuoksi (Sintonen 2002: 46, Raunio 1999). Loogisen positivismin jälki-

mainingeissa syntyi antipositivistisia piirteitä sisältävä looginen empirismi, joka 



 103

toimii nykyisin formaalista perinnettä kantavan empiiris-analyyttisen tutkimuksen 

perustana (Sintonen 2002: 45–46).  

Empiiris-analyyttinen tiede näkee maailman havainnoinnin, järkeilyn tai ko-

keellisten tutkimusasetelmien kautta erilaisin metodein todennettavana, yksilön 

ulkoisena ja objektiivisena todellisuutena (ks. taulukko 5). Todellisuus ja tieto 

muodostuvat tämän todellisuuden produktina. (Guba & Lincoln 2005: 203.) To-

dellisuutta ja tietoa on kuitenkin mahdotonta tavoittaa puhtaana ja peittävästi 

havaintojen teoriapitoisuuden ja falsifikaatioperiaatteen vuoksi. Koettelemalla 

todellisuutta empiiriseen tutkimukseen perustuvien sekä hermeneuttisesti ja ratio-

naalisesti muodostettujen hypoteettis-deduktiivisten väitelauseiden kautta, sitä on 

kuitenkin mahdollista lähestyä. (Siljander 1991, Cohen & Manion 1994: 4–37.) 

Siljander (1991: 78–80) sekä Cohen ja Manion (1994: 12–13) esittävät, että ih-

mistieteissä ei pystytä muodostamaan peittäviä ja deterministisiä lakeja, vaan 

todennäköisyyksiin perustuvia, probabilistisia teorioita. Teorian rooli onkin kahta-

lainen – todellisuutta kuvaaviin ja selittäviin teorioihin pyritään sekä niitä toisaal-

ta käytetään uusien tutkimusten perustana (Cohen & Manion 1994: 14–15, 20).  

Analyyttisen filosofian keskeisimpinä piirteinä ovat metodologinen ja meto-

dinen eksaktius, selkeys ja argumentointi (Niiniluoto & Saarinen 2002: 24, 33, 

Sintonen 2002: 66–69). Analyyttisyys-käsite kuvaa tradition kehityksen myötä 

mukaan tulleita piirteitä, jotka erottavat sen olennaisesti puhtaasta positivismista 

ja empirismistä. Analyyttisyys tarkoittaa lähinnä Popperilaisen kriittisen rationa-

lismin positivismiin tuomia piirteitä, kuten deduktiivisuutta, falsifiointia sekä 

järkeen ja havainnointiin perustuvaa tiedon muodostamista. (mm. Raunio 1999, 

Siljander 1991, Mason & Bramble 1997.) Empiirisyys tarkoittaa nykyisinkin 

tutkimukseen kuuluvaa tutkimuksen kokemusperäisyyttä, jossa erilaisin metodein 

havainnoimalla pyritään tavoittamaan todellisuus (mm. Cohen & Manion 1994: 

13).  

Empiiris-analyyttiseen tieteentraditioon pohjautuvan kvantitatiivisen tutki-

musstrategian keskeisinä piirteinä voidaan pitää sen deduktiivista suhdetta teori-

aan, tutkimusjoukon valintaan liittyviä tyypillisiä piirteitä ja aineiston määrällistä 

luonnetta. Kvantitatiiviselle tutkimukselle on ominaista teorian ohjaava vaikutus, 

joka näkyy siitä muodostettuina käsitteinä ja hypoteeseina sekä olemassa olevan 

teorian testaamisena ja kehittämisenä. Tutkimusjoukon valinnassa huomioidaan 

perusjoukon ja mahdollisen otoksen tai näytteen perusteet sekä edustavuus. Ai-

neisto muodostuu määrällisestä tiedosta, joka käsitellään tilastollisin menetelmin. 

(mm. Kyrö 2004, Hirsjärvi ym. 1997, Holopainen & Pulkkinen 2002, Nummen-

maa 2004, Nummenmaa ym. 1997, Paavola 2003, Cohen & Manion 1994: 37.) 
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Tämän tutkimuksen nomoteettinen ja deduktiivinen luonne näkyy mittareiden 

operationaalistamisessa alussa käsiteltyjen teoreettisten näkökulmien ja käsite-

määrittelyjen kautta (Cohen & Manion 1994: 7–9, 20–21).  

Alkula ym. (1994: 187–188) toteavat tutkimuksissa olevan usein piirteitä eri-

laisista tutkimustyypeistä, kuten kuvailevasta ja selittävästä tutkimuksesta. Tut-

kimus voi pohjautua empiiriseen eli havainnoituun kokemusperäiseen aineistoon, 

jolloin se luokitellaan ei-kokeelliseksi koekäsittelyn puuttumisen perusteella (Ho-

lopainen & Pulkkinen 2002: 18–19). Tätä tutkimusta voidaan pitää kartoittavana, 

kuvailevana ja poikittaisena survey-tutkimuksena (Nummenmaa ym. 1997: 20, 

Holopainen & Pulkkinen 2002: 18–19). Määrittelyä voidaan perustella kartoitta-

van piirteen osalta tutkimuksen eksploratiivisuuden vuoksi (ks. Hirsjärvi ym. 

1997: 136). Deskriptiivisyys ja poikittaisuus näkyvät kerran mitattavien tutkitta-

vien mielipiteissä, joilla kuvaillaan opettajankoulutuksen pedagogista orientaatio-

ta. Tutkimuksessa on myös piirteitä evaluaatiotutkimuksesta, jossa yhteisön toi-

mintaa arvioidaan sen osapuolien näkökulmasta (Tanskanen & Tanskanen 2003, 

Mason & Bramble 1997: 57–59). Osapuolina ovat opiskelijat heidän mielipi-

teidensä kuulemisen ja tutkimuksen rajaamisen vuoksi. Kvantitatiivisen tutkimus-

strategian valintaa voidaan perustella myös mielipiteiden selvittämisellä ja holisti-

sen kuvan saamisella koulutuksen pedagogiikasta.  

5.1.3 Fenomenologis-hermeneuttinen traditio ja kvalitatiivinen 

metodologia (III) 

Henkitieteellinen, ihmistieteellinen ja tulkinnallinen traditio, mannermainen filo-

sofia (Himanka 2002), rekonstruktiivinen tiede (Latomaa 2005: 20–25) ja lukuisat 

muut käsitteet kuvaavat tutkimussuuntausta, joka syntyi kritiikkinä analyyttiselle 

filosofialle ja sen tavalle tarkastella maailmaa. Analyyttinen tiede ei pystynyt 

vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joita ihmistieteellinen tutkimus esitti. Pelkän 

syy-seuraussuhteita kuvaavan kausaalisen, mekanistisen ja nomotettisen selittä-

misen ohella tarvittiin välineitä ihmisyyden ja ihmisen toiminnan ymmärtämiseen 

vapauden, valinnanmahdollisuuksien ja yksilöllisyyden kautta (taulukko 5). Mo-

nimutkaista ihmisyyttä ei voida kuvata luonnonlakien tapaisina kausaliteetteina 

tai operationaalistaa kattavasti mitattavaan muotoon. (Tuomi & Sarajärvi 2006: 

27–28, Cohen & Manion 1994: 22, Silverman 1993: 21). Keinoksi nähtiin Wienin 

piiristä täysin poiketen filosofisten periaatteiden, kuten fenomenologian tai her-

meneutiikan, nostaminen tieteen ja ajattelun keskiöön (Himanka 2002: 91–92, 

Tuomi & Sarajärvi 2006: 31). Husserl (1995: 24–26) näki objektiivisen todelli-
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suuden eli transsendenssin sijaan keskeiseksi yksilön sisäisen maailman eli im-

manenssin sekä immanenssi-transendenssi -suhteen tarkastelun.  

Mason ja Bramble (1997: 347) pitävät fenomenologiaa parhaiten kvalitatiivi-

sen tutkimuksen näkökulmaa kuvaavana traditiona. Myös Tesch (1990: 68) pitää 

fenomenologiaa naturalistisen tutkimuksen kuvaajana, vaikkakin määrittelee fe-

nomenologian filosofiasta juontuvaksi omaksi paradigmakseen. Toisena ihmistie-

dettä kuvaavana filosofisena suuntauksena voidaan pitää hermeneutiikkaa (Tuomi 

& Sarajärvi 2006: 32). Fenomenologiaa käytetään erityisesti sosiologiassa, psyko-

logiassa, terveystieteissä ja kasvatustieteissä (Creswell 1998: 52), joista Tesch 

(1990: 33) nostaa keskeiseksi psykologian. Tämä on ymmärrettävää fenomenolo-

gian filosofisten taustojen vuoksi ja tutkimuskohteen psykologisten elementtien 

vuoksi (ks. Latomaa 2005). Sitä voidaan pitää myös tämän tutkimuksen perusta-

vanlaatuisena, vaikkakaan ei ainoana tai puhtaana näkökulmana. Kasvatustieteel-

lisessä, laadullisessa tutkimuksessa viitataan usein fenomenologis-

hermeneuttiseen traditioon, jolloin sitä käytetäänkin melko yleisellä tasolla oleva-

na laadullisen tutkimuksen periaatteiden kuvaajana (ks. Bogdan & Biklen 2007: 

26). Tesch (1990: 68) näkeekin fenomenologian ja hermeneutiikan läheisiksi laa-

dullisen tutkimuksen prosessissa, jossa hermeneutiikka traditionsa mukaisesti tuo 

analyysiin analyyttisen ja synteettisen tulkinnan.  

Cohen ja Manion (1994: 29–31) esittävät fenomenologian kaksi erilaista 

suuntausta, transsendentiaalisen ja eksistentiaalisen fenomenologian, joiden kes-

keisiksi nimiksi myös Bogdan ja Biklen (2007: 25–27) mainitsevat Edmund Hus-

serlin ja Alfred Schutzin. Teschin (1990: 33–41) kuvailut fenomenologiasta osoit-

tavat, että fenomenologiasta on olemassa lukuisia koulukuntia. Husserlia voidaan 

pitää fenomenologian perustajana, jonka tavoitteena oli ilmiöiden (the phenome-

non) olemuksellisuuden (essence) mahdollisimman puhdas kuvaaminen ilman 

vääristävää ja yksilöihin kumuloitunutta kulttuurista esiymmärrystä eli luonnollis-

ta asennetta (natural attitude) (mm. Husserl 1995, Bogdan & Biklen 2007: 25, 

Perttula 2000: 429, Himanka 2002: 18–19, Creswell 1998: 52). Ilmiön puhdas 

tavoittaminen on Husserlin mukaan mahdollista epookkisen reduktion (epochè, 

reduction) avulla, jossa sulkeistamalla (bracketing) ennakkokäsitykset asioista 

päästään asioiden itsensä äärelle (zu den zachen selbst) (mm. Husserl 1995: 59–63, 

Himanka 2002: 19, 100, Creswell 1998: 52–55). Luonnollisen asenteen hylkää-

minen vaatii ensiksi skeptistiseen ajatteluun liittyvän epookkisen teon eli kieltäy-

tymisen väittämästä mitään ilmiöitä koskien (Husserl 1995: 22, 46–51, Himanka 

2002: 19, 100). Tämän jälkeen pyritään saavuttamaan ilmiön puhdas olemus irrot-

tautumalla kaikesta transsendenssista fenomenologisella reduktiolla (mm. Husserl 
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1995: 59–64). Transsendenssi ja luonnollinen asenne siis sulkeistetaan eli sulje-

taan pois ilmiön olemuksen tavoittamiseksi esimerkiksi reflektoimalla (Latomaa 

2005: 50). 

Fenomenologisuus tarkastelee ulkoisen ja objektiivisen todellisuuden sijaan 

ihmismieltä ja sen sisäistä maailmaa koskevia konstruktioita eli merkityksiä (ks. 

Himanka 2002: 43). Tutkimuskohteena on ihmisen ulkoiseen elämismaailmaan 

intentionaalisesti (intention) suuntautunut tajunnallisuus (conciousness) (mm. 

Creswell 1998: 52–53, Husserl 1995: 24–26, 74–75, Latomaa 2005: 47, Saarinen 

2002: 218–221). Tajunnallisuus on aina intentionaalinen eli suhteessa johonkin 

ulkoiseen objektiin eli elämismaailman osaan, josta voidaan käyttää esimerkiksi 

käsitettä situaation rakenneosa tai komponentti (ks. luku 2.2.1). Tämä intentionaa-

linen suhde näyttäytyy situaation merkityksellistymisenä ja todellistumisena eli 

konstituoitumisena (Husserl 1995: 90, Himanka 2002: 13–21, 139–153, Perttula 

2005: 116, Creswell 1998: 52–53.) Käytännölliseksi fenomenologian tutkimus-

kohteeksi muotoutuu täten tietyn sosiaalisen kontekstin piirteiden ja vuorovaiku-

tussuhteiden merkityksellistyminen yksilölle tutkimalla kokemuksia (Bogdan & 

Biklen 2007: 25). Kokemusten ja niihin liittyvien merkitysten tutkimiseen tarvi-

taan Latomaan (2005: 21) mukaan ymmärtävää tieteellistä orientaatiota. Merki-

tysten voidaan nähdä olevan myös ihmisyyteen kuuluvien sosiaalisten suhteiden 

vuoksi intersubjektiviisesti muodostettuja ja ymmärrettävissä (Tuomi & Sarajärvi 

2006: 34).  

Schutzin näkemys fenomenologiaan oli sosiaalisten situaatioiden vaikutus ta-

paamme ymmärtää ja jäsentää todellisuutta. Todellisuus sisältää useita eri situaa-

tioita, joista yksilölle tutut muokkaavat näkemystämme todellisuudesta. Tämän 

kautta yksilöille muodostuu puhtaiden ilmiöiden sijaan luonnollinen asenne, joka 

on kulttuurisesti latautunut esiymmärrys ilmiöistä (Cohen & Manion 1994: 30–31, 

Schostak 2006: 78, Latomaa 2005: 50.) Tämän voidaan nähdä olevan eräänlainen 

symbolisen interaktionismin tai etnometodologian periaate, jossa yksilön merki-

tykset ovat yhteydessä sosiaalisessa kontekstissa interaktiivisesti syntyneisiin 

merkityksiin ja symboleihin (Bogdan & Biklen 2007: 27–29, Cohen & Manion 

1994: 32–33, Creswell 1998: 53, Tuomi & Sarajärvi 2006: 34). Sosiaalisen kon-

tekstin jaetut ja yksilön psyykkiset merkitykset ovat toisiinsa vuorovaikutukselli-

sessa suhteessa, jolloin yksityinen muuttuu sosiaaliseksi sen muuttuessa jaetuksi 

ja sosiaalinen vaikuttaa yksilön kokemukseen (Latomaa 2005: 24).  

Puhtaan kokemuksen ja merkitysten tavoittaminen on mahdotonta niiden tul-

kinnallisuuden vuoksi – kuvaillessaan kokemuksiaan ja merkityksiään tutkittava 

itse sekä tutkijan ja tutkittavan dialogisuus vääristävät kokemusten ja merkitysten 
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puhtautta. Fenomenologisen puhtauden pyrkimystä pehmentää hermeneuttisuus, 

joka tarkoittaa tulkinnallisuuden olemassaolon myöntämistä ja käyttämistä osana 

tutkittavan ilmiön ymmärtämistä sekä tulkintaa. (Bogdan & Biklen 2007: 26–27, 

Perttula 2000: 429, Tuomi & Sarajärvi 2006: 34–36.) Myöskään teoreettista sul-

keistamista ei ole mahdollista tehdä täydellisesti, vaikka sitä voidaan pitää ihan-

teellisena tavoitteena ja siihen voi pyrkiä esimerkiksi teoreettisen kirjallisuuden 

mahdollisimman vähäisellä lukemisella (Creswell 1998: 86).  

Hermeneutiikka yhdistetään läheisesti fenomenologiaan ja niiden välinen 

suhde nähdään usealla eri tavalla. Hermeneutiikka on fenomenologiaa vanhempi 

traditio, joka syntyi alun perin tulkitsemaan vanhoja uskonnollisia tekstejä (Tesch 

1990: 37, 68, Wulf 2003: 22–23, Niskanen 2005, Rauhala 1990: 106). Her-

meneutiikan keskeinen piirre onkin tulkinnallisuus, joka liitettiin ihmisen toimin-

taa ja sen kautta myös sosiaalisen kontekstin ymmärtämistä edistäväksi välineeksi 

muun muassa Schleiermacherin, Diltheyn ja Heideggerin työn kautta (Tesch 1990: 

37, Wulf 2003). Hermeneutiikka yhdistääkin yksilön ja sosiaalisen kontekstin, 

subjektin ja objektin sekä analyyttisyyden ja synteettisyyden elementit. Her-

meneuttisen kehän mukaisesti yksilön kokemusten ja merkitysten tulkinnassa 

kaivataan myös kontekstin kokonaisuuden ymmärtämistä ja päinvastoin (Schos-

tak 2006: 76–78, Niskanen 2005: 96, Betti 2005). Sosiaalisen kontekstin merkitys 

toiseuteen eläytymisen kautta on myös yksilön olemassaolon edellytys (Himanka 

2002: 208–210). Ymmärtämisen korkeimpana muotona pidetään eläytymistä eli 

uudelleen elämistä (re-experiencing), jossa empatialla luodaan rekonstruktio ob-

jektiivisesta hengestä eli kulttuurisesta kokonaisuudesta (Niskanen 2005: 96–97). 

Hermeneuttisessa ymmärtämisessä ei kuitenkaan Kanniston (2002: 338–340) 

mukaan ole kyse tulkitsijan omasta näkökulmasta tai tulkittavan eläytyneestä 

reprodusoinnista, vaan niiden intersubjektiivisesta dialogista sekä siitä syntynees-

tä ”enemmästä”. 

Niskasen (2005), Rauhalan (1990: 104) ja Bettin (2005) mukaan hermeneutti-

sessa perinteessä ymmärtämisen ja tulkitsemisen keskeisenä edellytyksenä on 

historiallisen kontekstin huomioiminen. Tämä tarkoittaa yksilön tajunnallisuuden 

ominaisuutta, jossa mieli tulkkiutuu yksilön kokemushistorian muodostaman 

esiymmärtäneisyyden tai tulkintahorisontin kautta ja luo siten rajat ja perustan 

uusien asioiden ymmärtämiselle sekä maailmankuvaan liittämiselle (mm. Kannis-

to 2002: 340–341). Esiymmärtäneisyys on vahva eksistentiaalinen Heideggerin 

käsite, jonka mukaan eksistenssin muodot luovat primaarit ja rajalliset todellisuu-

den tulkkiutumisen rakenteet (Rauhala 1990: 104–115, Betti 2005). Näitä käsittei-

tä voidaan pitää verrattavana fenomenologian luonnolliseen asenteeseen, joka on 
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kulttuurisesti rakentunut ja tulkitsee ilmiöitä ilman niiden alkuperäisen olemuksen 

saavuttamista. (ks. luku 2.2.1) 

Saarinen (2002: 214–217) pitää fenomenologiaa ja eksistentialismia keskeisi-

nä 1900-luvun filosofisina suuntauksina, joiden eräänlaisena yhdistäjänänä voi-

daan nähdä Martin Heidegger. Tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä Martin 

Heideggerin eksistentiaaliseen ihmisyyteen ja hermeneuttiseen ulottuvuuteen sekä 

Lauri Rauhalan Husserlia sekä Heideggeriä syntetisoivaan eksistentiaaliseen fen-

menologiaan (Latomaa 2005: 47–48, Niskanen 2005: 106–110). Tällöin kokemus-

ten ja merkitysten tutkiminen sisältää deskriptiivisen ja hermeneuttisen ulottu-

vuuden sekä eksistentiaalisen ihmisyyden eri reaalistumismuotojen (ks. luku 2.2.1) 

huomioimisen osana merkitysten muodostumista. Tutkimuksen tarkoituksena on 

tarkastella situaation spesifeihin rakennetekijöihin liittyviä kokemuksia, eikä 

niinkään puhdasta kokemusta, jolloin eksistentiaalisen fenomenologian lähesty-

mistapaa voidaan pitää osuvimpana (Latomaa 2005: 41). Lisäksi eksistentiaalinen 

fenomenologia pyrkii ilmiön reduktioon, mutta tunnustaa sen mahdottomuuden 

esiymmärryksen ja tulkinnan erottamattomuuden vuoksi. Eksistentiaalisesta fe-

nomenologiasta voidaankin käyttää käsitettä hermeneuttinen fenomenologia (La-

tomaa 2005: 47–48, Niskanen 2005: 103–105), jolloin se sisältää juuri reduktion 

ja tulkinnallisen ulottuvuuden. Myös merkitysten yksilöllinen ja sosiaalinen luon-

ne vaativat kummankin tutkimusotteen synteesiä ja käyttämistä yhdessä (Perttula 

1995: 54).  

Jokaisen yksilön historiallinen kehityskaari on yksilöllinen niin situationaali-

suuden, kehollisuuden kuin myös tajunnallisuuden osalta, eikä siitä ole mahdollis-

ta luoda nomoteettisia ja peittäviä lakeja tai intersubjektiivisia yleistyksiä, vaik-

kakin ihmisyyteen kuuluu paljon sosiaalisia konventioita ja yhteneviä kulttuurisia 

situaatioita (Rauhala 2005: 194, Perttula 1995: 31, Lehtovaara 1994: 20–22). 

Perttulan (1995: 30) mukaan yksilöllisten kokemusten yleistäminen jättää huomi-

oimatta monia kokemuksellisuuden perustekijöitä, kuten situaation moninaisuu-

den, esiymmärtäneisyyden ja horisonttien aktualisoitumisen. Yksilöiden situatio-

naalisuuden, kehollisuuden ja tajunnallisuuden ainutkertaisuus luo osaltaan vaa-

teen ihmistieteen idiografisuudelle (mm. Rauhala 1990: 53).  

Vaikka Rauhala (2005: 111–114) korostaa situationaalisen säätöpiirin yksilöl-

lisyyttä, on hänen mukaansa mahdollista tarkastella tämän idiografisen tietouden 

yleisyyttä. Tähän tulokseen on tullut myös Lehtovaara (1994: 20–22). Yleistämi-

nen edellyttää kuitenkin ensin tapahtuvaa yksilöllisen eksistenssin holistista ja 

ainutkertaisuutta arvostavaa analyysiä. Myös situaatioiden samankaltaisuus sa-

mantyyppisissä kulttuureissa, kuten tässä tutkimuksessa koulukulttuurissa, luo 



 109

perustaa sille, että situaation faktisuus ja sen kautta muodostuvat tajunnalliset 

merkitykset ovat samansuuntaisia. Yksilöiden historiallinen konteksti luo kuiten-

kin tässäkin tapauksessa erilaiset situationaaliset säätöpiirit. (ks. Rauhala 2005: 

140, Lehtovaara 1994: 22–23.) Rauhalan (2005: 35) tulkitseman Heideggerin 

mukaan ihmisten situaation perusstruktuuri on samanlainen kaikille, mutta sen 

faktisuus poikkeaa yksilöllisesti.  

Monopluralistisessa ihmiskäsityksessä syntetisoituu filosofian idealistiset, ra-

tionalistiset kuin materialistiset näkemykset (Rauhala 2005: 97–99). Ihmisyys on 

tällöin enemmän kuin kokonaisuus tai vain sen erilliset osat, joka on pakko konk-

retisoida ja ottaa huomioon tutkimuksessa. Tämän tulee näkyä analyyttisyytenä ja 

synteettisyytenä sekä ihmisyyden eri puolet huomioivina teoreettisina ja metodo-

logisina valintoina, jotka ovat vaikuttamassa siitäkin huolimatta, että tutkimus 

rajataan koskemaan vain tiettyä olemismuotoa. Tämän voidaan nähdä johtavan 

tieteen kentässä monitieteellisyyden vaateeseen ja empiirisessä tutkimuksessa eri 

teorioiden synteettiseen käyttämiseen sekä metodologiseen triangulaatioon.  

Bogdanin ja Biklenin (2007: 2) mukaan termiä kvalitatiivinen tai laadullinen 

tutkimus (qualitative research/inquiry) käsitettä alettiin käyttää sosiaalitieteissä 

vasta 1960-luvun lopulla, vaikka sen mukaista tutkimusta oli tehty jo pitkään. Sitä 

käytetään nykyään eräänlaisena sateenvarjoterminä kuvatessa ihmistieteellisiä 

tutkimustraditioita, jotka omaavat samantyyppiset peruspiirteet (Bogdan & Biklen 

2007: 2, Silverman 1993: 23, Tesch 1990: 43–44). Tesch (1990: 43) käyttää kvali-

tatiiviisen tutkimuksen synonyyminä myös naturalistista tutkimusta (naturalistic 

inquiry) ja Stake (2005) kuvaa laadullista tutkimusta eräänlaisena tapaustutki-

muksena (case study). Tämän tutkimuksen sidonnaisuus Kajaanin opettajankoulu-

tusyksikköön tekee siitä tapaustutkimuksen ainakin kontekstin tasolla. Näistä 

yhteisistä piirteistä huolimatta traditioiden erilaisuus ja tutkimusprosessin sisäinen 

ainutlaatuisuus tekevät kvalitatiivisesta tutkimuksesta metodologialtaan idiografi-

sen sekä siten eksaktisti hankalasti kuvailtavan (mm. Mason & Bramble 1997: 38). 

Kvalitatiivisuuden voidaan enemminkin kuvaavan tutkimuksen näkökulmaa kuin 

kattavaa metodologiaa (Mason & Bramble 1997: 334). 

Kvalitatiivinen tutkimus edustaa idiografista, tulkitsevaa paradigmaa, joka 

korostaa yksilöä ja todellisuuden subjektiivista kokemista. Tämän kokemuksen 

kautta pystymme paitsi ymmärtämään yksilöä, myös ymmärtämään ihmisyyttä ja 

sosiaalista todellisuutta, joka rakentuu yksilöiden merkitysten verkostoista. (Co-

hen & Manion 1994: 8–9, 26–37.) Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii siis ymmärtä-

mään ihmisen intentioita ja toimintaa tulevaisuuteen liittyvistä teleologisista tai 

finalistisista lähtökohdista menneisyyteen liittyvien kausaliteettien sijaan (Cohen 
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& Manion 1994: 36, Tuomi & Sarajärvi 2006: 27–28). Tätä päättelyn tapaa voi-

daan kutsua finaalineksukseksi luonnontieteiden kausaalineksuksen sijaan. Lisäk-

si kokemusten ja merkitysten ymmärtämiseksi tarvitaan hermeneuttista johtamista. 

(Rauhala 1990: 103.) (ks. taulukko 5.) 

Ihmistieteiden näkökulma on siis yksilön sisäisestä maailmasta kohti ulkoista 

todellisuutta (mm. Bogdan & Biklen 2007: 2, 7–8). Kvalitatiivinen tutkimus to-

teuttaakin induktiivisuuden periaatetta, jossa yksityisen avulla ymmärretään yleis-

tä. Teoria seuraa ja on toissijainen suhteessa yksilön kokemuksiin. (Cohen & 

Manion 1994: 8–9, 26–37, Creswell 1998: 77.) Yksilöt kokevat maailman hyvin 

eri tavalla ja yksilöllisesti omista lähtökohdistaan, vaikka yhteinen kulttuuri ja 

yhteiset sosiaaliset kontekstit luovatkin yksilöitä yhdistäviä kokemuksia ja merki-

tyksiä. Nämä lähtökohdat, jotka ovat sosiaalisten ja kulttuuristen kontekstin värit-

tämiä, aiheuttavat sen, että yksilöt kokevat asiat eri tavalla. Siksi todellisuutta 

tulisi tarkastella näiden merkitysten kautta, ei kaikille samanlaisena ilmenevän, 

ulkoisen ja objektiivisen todellisuuden kautta (ks. Bogden & Biklen 2007: 25, 

Himanka 2002: 43).  

Tutkimuksen tarkoituksen tasolla kvalitatiivinen tutkimus pyrkii dialogin 

avulla tekemään jo tiedettyä ja olemassa olevaa paremmin tiedostetuksi, ymmär-

tämään asioiden ilmenemistä toisille tai toimimaan uutta kartoittavana lähestymis-

tapana. Tämä lisää ymmärrystä ja mahdollistaa kehittämisen (Creswell 1998: 99–

100, Bogdan & Biklen 2007: 5). Warren (2001: 97) näkee kvalitatiivisen tutki-

muksen keskeiseksi tarkoitukseksi toisten merkitysten muodostamisen taustojen 

ja prosessien ymmärtämisen (Bogdan & Biklen 2007: 6, 43). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisenä piirteenä ja erona kvantitatiiviseen 

tutkimukseen voidaan pitää sen dialogista luonnetta. Tutkimustilanteessa tutkija ja 

tutkittava muodostavat yhdessä dialogisen interaktion, jossa kummankin osallisen 

oma ja yksilöllinen elämismaailma kohtaavat. Tässä vuorovaikutustilanteessa 

pyritään siirtymään tutkimustilanteen ulkopuolelle tarkastelemaan tutkimusaihetta 

tutkittavan kokemuksen kautta. Tutkimustilanteen kannalta on keskeistä se, miten 

tutkittava pystyy kuvaamaan kokemuksensa tutkittavasta aiheesta mahdollisim-

man vähäisellä tutkimustilanteen interaktion vaikutuksella. (ks. Warren 2001: 98.) 

Bogdan ja Biklen (2007: 26–27) sekä Silverman (1993: 90) pohtivat myös tutki-

jan empiiristä roolia tutkimustilanteessa ja tutkijan subjektiviteetin vaikutusta 

tulosten ”totuudellisuuteen”. Tutkija on samanlainen todellisuutta konstruoiva 

subjekti kuin tutkittavakin ja täten tulkitsee saatua dataa oman perspektiivinsä 

kautta. Myös saatu aineisto on ennemminkin yksi tulkinta todellisuudesta kuin 

objektiivinen totuus. (emt. 26–27.) Ongelmallista dialogisessa suhteessa tässä 
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tutkimuksessa on tutkimuksen aihepiirin ja kontekstin läheisyys tutkijalle (emt. 

57).  

5.1.4 Metodologisen triangulaation käyttö ja perustelu (II + III) 

Tutkimusmetodologiat jaetaan edellisten lukujen esittelyn ja taulukon 6 mukaises-

ti usein toisistaan eri tasoilla eroavaan kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen meto-

dologiaan, strategiaan tai tutkimusotteeseen (mm. Hirsjärvi ym. 1997, Paavola 

2003: 34–39, Cohen & Manion 1994: 39). Cohen ja Manion (1994: 5) mainitsevat, 

että kasvatuksellinen tutkimus on ottanut molemmat traditiot omakseen ja pyrki-

nyt sulauttamaan ne yhteen niiden eroista huolimatta. Paavola (2003: 35–41) ja 

Hammersley (1992) esittävät, että kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen paradigman 

dikotomisesta ja jyrkästä vastakkainasettelusta sekä metodologian tiukasta norma-

tiivisuudesta suhteessa tutkimuksen ainutkertaiseen luonteeseen tulisi luopua. 

Paradigmat ovat päällekkäisiä ja samassa tutkimuksessa, kuten tässäkin tutkimuk-

sessa, voi olla piirteitä kummastakin tutkimusotteesta (Lehto 1998: 212, Mason & 

Bramble 1997: 38). Tärkeintä on erilaisten näkemysten tiedostaminen ja tutki-

muksen ainutkertaisiin tarpeisiin vastaaminen (mm. Silverman 1993: 22). Ana-

lyyttinen ja mannermainen filosofia sisältävät yhteneväisyyksiä, mutta myös eroja, 

joiden perusteella ne näkevät todellisuuden, tiedon ja tieteen eri tavoin (Heinämaa 

2002). 

Erilaisiin filosofisiin taustoihin pohjautuvia tutkimusmetodologioita voidaan 

yhdistää eri tavoilla ja tasoilla eli trianguloida. Triangulaatiolla tarkoitetaan eri-

laisten tutkimusmetodien tai metodologioiden yhdistämistä samassa tutkimukses-

sa. (mm. Cohen & Manion 1994: 233–237, Bogdan & Biklen 2007: 115.) Trian-

gulaation etymologian ja alkuperän mukaisesti sillä pyritään esimerkiksi luomaan 

kokonaisvaltaisempi ja eheämpi kuva tutkittavasta ilmiöstä kuin mitä yhdellä 

metodilla olisi mahdollista tavoittaa. Metodi pystyy tavoittamaan aina vain osan 

tutkittavasta ilmiöstä ja varsinkin ihmistieteiden kohdalla todellisuuden komplek-

sisuus lisää tätä ongelmallisuutta. Triangulaatiolla saavutettavalla kokonaisem-

malla kuvalla voidaan myös tukea toisen metodin tuloksia, jos ne ovat yhtenäisiä. 

(Cohen & Manion 1994: 233–237, Bogdan & Biklen 2007: 115.) Tämän tutki-

muksen osalta triangulaatiota hyödynnetään kvantitatiivisen tutkimusvaiheen 

ohjaavuuden avulla, joka näkyy kvalitatiivisen tutkimusvaiheen haastatteluteemo-

jen suuntaamisessa (ks. Bryman 1992: 60). 

Triangulaation tyyppejä on useita (Cohen & Manion 1994: 235–237, Cres-

well 1994), kuten ajallinen, paikallinen, eri tasojen, teoreettinen, tutkija- ja meto-
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dologinen triangulaatio. Bogdan ja Biglen (2007: 115–116) näkevät tyyppien 

moninaisuuden ongelmalliseksi triangulaatio -käsitteen yksiselitteisyyden kannal-

ta ja toivovat sen sijaan eksaktia metodien kuvausta tutkimuksissa. Yleisimmin 

kasvatuksen tutkimuksessa käytetty ja tämän tutkimuksen kannalta keskeisin on 

metodologinen triangulaatio (methodological triangulation), mutta piirteitä on 

löydettävissä myös eri tasojen triangulaatiosta (combined levels of triangulation), 

koska tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla (Co-

hen & Manion 1994: 235–239, Bryman 1992: 61). Metodologisen triangulaation 

tyypeistä tässä tutkimuksessa käytetään metodien välistä ja jaksottaista triangulaa-

tiota (ks. Cohen & Manion 1994: 236–239, Creswell 1994). Tutkimuksen meto-

dologista triangulaatiota ja sen vaiheiden rooleja ei voida kuitenkaan kuvata yksi-

selitteisesti Creswellin (1994: 174–190) esittämien triangulaatiotyyppien mukaan, 

joiksi hän mainitsee vaiheittaisen (two-phase design), painottuneen (dominant-

less dominant design) ja sekoitetun (mixed-methodology). Tutkimus on eräänlai-

nen sekoitus kaikista tyypeistä, mutta on kuitenkin perusluonteeltaan enemmän-

kin metodologioita erotteleva kuin niitä mixed-methods tyyliin prosessin joka 

vaiheeseen sekoittava (emt. 174–190).  

Kvantitatiivista tutkimusvaihetta voidaan pitää eräällä tavalla painottuneem-

pana, koska se on suoraan yhteydessä tutkimuksen viitekehykseen ja toimii myös 

kvalitatiivista tutkimusvaihetta suuntaavana. Toisaalta tutkimuksen viitekehys 

toimii myös kvalitatiivisen tutkimusvaiheen teoreettisena taustana, vaikkakin 

kvantitatiivisen tutkimusvaiheen empiirisen osuuden suodattamana (ks. luku 4.2, 

kuviot 9 ja 10). (Creswell 1994: 177–190.) Tutkimus jakautuu toisiaan seuraaviin, 

mutta tiiviisti toisiinsa liittyviin kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimusvai-

heeseen tai jaksoon (sequential triangulation) omine metodisine ratkaisuineen. 

Eräällä tavalla kvalitatiivinen tutkimusvaihe lähtee melkein alusta, mutta käyttää 

viitekehyksenään kvantitatiivista tutkimusvaihetta sen eri osineen. Lisäksi teoreet-

tinen tarkastelu tehdään induktiivisesti tutkimusvaiheen lopuksi. (emt. 177–190.) 

Kvalitatiivinen vaihe voidaan nähdä siten kvantitatiivista vaihetta syventävänä, 

mutta myös itsenäisesti käsitettävänä kokonaisuutena, vaikka se ei olekaan pää-

tarkoituksena tässä tutkimuksessa.  

Tutkimusvaiheiden yhteys näkyy niitä läpäisevässä viitekehyksessä ja yhtey-

den merkityksellisyys kokonaisvaltaisemmassa ja syvemmässä ilmiön kuvaami-

sessa sekä ymmärtämisessä. Tutkimuksen vaiheita on helpompi ymmärtää koko-

naisuuden kautta eli niillä voidaan nähdä olevan tutkimuksen ontologisen eritte-

lyn mukaisesti toisiaan konstituoiva ja ehdollistava suhde. (Creswell 1994: 174–

190.) Tutkimustulosten esittäminen ja suhde on jaksottainen, mutta yhteys eri 
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tutkimusvaiheiden tuloksille luodaan lopun meta-analyysissä, jossa tarkastellaan 

tuloksia analyyttisesti syntetisoiden (emt. 184). Tämä tarkoittaa kummankin tut-

kimusvaiheen tulosten tarkastelua yhdessä niitä kuitenkaan yhdistämättä.  

Triangulaation yhteydessä joudutaan käymään tässä luvussa käytyä pohdintaa 

metodologioiden yhteensopivuudesta ja mahdollisuuksista niiden yhdistämiseen 

(mm. Bryman 1992: 63–64, Guba & Lincoln 2005: 200–201). Triangulaation eri 

tyypeistä suurimman kiistan synnyttää tässä tutkimuksessa käytettävä metodolo-

ginen triangulaatio. Triangulaatio polarisoi tutkijoita koulukuntakeskusteluun 

metodologisesta fundamentalismista ja eklektismistä. (mm. Viinamäki 2007: 178–

185, Tuomi & Sarajärvi 2006: 62–70, 140–146.) Fundamentalistit ja dogmaatikot 

eivät näe eri metodologioiden yhdistämistä mahdollisena samassa tutkimuksessa 

niiden erilaisten ontologisten ja epistemologisten näkemysten vuoksi (mm. Guba 

& Lincoln 2005: 200–201, Bryman 1992: 63–64). Heidän näkemystään voidaan 

pitää tiukan paradigmaattisena ja filosofisesti ensisijaisena. Eklektikkojen ja 

pragmaatikkojen näkemys palvelee kunkin tutkimuksen yksilöllisiä tarpeita, jol-

loin on mahdollista soveltaa samassa tutkimuksessa eri tutkimusmetodologioita 

niiden perustavanlaatuisista filosofisista eroista huolimatta. Tutkimuksen tarkoitus 

on tällöin ensisijainen filosofisiin periaatteisiin verrattuna (Creswell 1994: 189–

190, Cohen & Manion 1994: 242).  

Tässä tutkimuksessa ei sitouduta eklektismiin tai metodologiseen fundamen-

talismiin, vaan pyritään rakentamaan tieteenfilosofisen ja empiirisen tarkastelun 

kestävä kokonaisuus. Tutkimuksessa käydään filosofista ja metodologista dialogia 

kahta eri ”ääripäätä” olevan metodologisen suuntauksen välillä, joiden yhdistämi-

nen nähdään kahtalaisesti ongelmalliseksi (mm. Tuomi & Sarajärvi 2006: 66–70, 

144–146) tai toisiaan täydentäväksi tavaksi tehdä tutkimusta. Triangulaation käyt-

töä tukee esimerkiksi yhdysvaltalainen koulutusta tutkiva järjestö American Edu-

cational Research Association, joka asetti yhdeksi tutkimuksen tavoitteeksi mo-

nimetodisten tutkimusten tekemisen, jolla pystyttäisiin tavoittamaan paremmin 

opettajankoulutuksen kompleksinen ja moniulotteinen luonne (Cochran-Smith & 

Zeichner 2005: 33). 

Metodologista triangulaatiota voidaan tarkastella Latomaan (2005: 20–25) 

esittämästä positiosta. Tutkimuksen kahdessa eri tutkimusvaiheessa tutkitaan 

todellisuutta eri tasoilla – sosiaalista toimintaa ja yksilöiden merkityksiä. Tutki-

muksessa on tehty nämä erilaiset ontologiset tasot näkyviksi ja tietoisiksi, jonka 

jälkeen on valittu niiden suhteen yhdensuuntaiset metodologiset ja metodiset 

ratkaisut. Sosiaalisen todellisuuden kuvauksessa sitä havainnoidaan struktu-

roidussa muodossa ja käsitteellistetään teoreettisen viitekehyksen avulla. Yksilöl-
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listen merkitysten osalta kuunnellaan yksilöiden kokemuksia ja niihin liitettyjä 

merkityksiä melko vapaasti. (emt. 22–25.) 

Triangulaation käyttöä ja perustelua voidaan tarkastella myös tutkimuksen 

tarkoituksen ja tieteenfilosofisen kehikon kautta (ks. luku 2.2.1). Ensimmäinen 

tutkimusvaihe selvittää kokonaisvaltaisesti pedagogisen orientaation tilaa ja ra-

kennetta opettajankoulutuksen kontekstissa eli tutkittavien elämismaailmassa sekä 

vahvasti tutkijan ohjaamista näkökulmista eli elämismaailman rakennetekijöistä 

lähtien (ks. Cohen & Manion 1994: 7, 39, Bryman 1992: 60). Näitä situaation 

rakennetekijöitä voidaan pitää luonteeltaan melko faktisina ja kaikille opiskelijoil-

le välttämättömästi esiintyvinä situaation osina. Siksi näiden rakennetekijöiden 

selvittäminen on perusteltua ja tärkeää. (Perttula 1995: 31.) Tulokset kertovat siis 

opiskelijoiden mielipiteistä heidän situaatiotaan koskien, mutta strukturoidusti ja 

valmiiksi situaation komponentit määritellen (ks. Huhtinen ym. 1994: 163). 

Tutkimustulokset herättivät lisäkysymyksiä tiettyjen elämismaailman raken-

netekijöiden tai aiheiden osalta, joihin vastausten saaminen vaatii opiskelijoiden 

äänen kuulemista. Haastattelemalla opiskelijoita näiden tutkijan valitsemien elä-

mismaailman rakennetekijöiden osalta, on tarkoitus syventää näkemystä siitä, 

miten he kokevat ne ja millaisia merkityksiä he luovat niille. Tätä voidaan pitää 

fenomenologisen tutkimuksen keskeisenä intentiona. (Cohen & Manion 1994: 39, 

Bogdan & Biklen 2007: 25.) Opiskelijoiden kokemukset ja merkitykset tuovat 

tarkasteluun pedagogisen orientaation prosessuaalisuuden (Bryman 1992: 60). 
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Kuvio 10. Pedagogisen orientaation ilmiö ja tutkimusmetodologiat ontologisessa 

kontekstissa. 

Tutkimuksen lähestymistavat tukevat toisiaan ja tarkastelevat samaa ilmiötä hie-

man eri näkökulmista, mutta esimerkiksi tutkimuksen ihmiskäsityksen holisti-

suutta tukien (kuvio 10). Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa keskitytään enemmän 

opiskelijoiden situaatioon ja toisessa vaiheessa opiskelijoiden tajunnallisuuteen. 

Vaikka ensimmäistä tutkimusvaihetta voidaan pitää lähestymistavaltaan ja meto-

deiltaan objektiivisen todellisuuden kuvauksena, sisältää se kuitenkin myös tajun-

nallisuuden komponentin kyselyssä selvitettyjen opiskelijoiden mielipiteiden 

muodossa (Huhtinen ym. 1994: 163). Myös kvalitatiivisessa tutkimusvaiheessa 

ovat mukana ihmisyyden eri puolet. Vaikka selvitettävänä on pääasiallisesti tajun-

nallisuuden taso, on tajunnallisuus aina yhteydessä elämismaailmaan eli tässä 

tapauksessa pedagogisen orientaation situaatioon. Luvussa 8.1 olevassa taulukos-

sa 12 yhdistetään tutkimusvaiheiden tulokset tutkijan reflektion kautta. Tässä 

synteesissä tulkitaan pedagogisen orientaation rakennetekijöitä ja niitä koskevia 

tajunnallisia kokemuksia ja merkityksiä. 

KVALITATIIVINEN  

TUTKIMUSVAIHE III 

TAJUNNALLISUUS    

-kokemukset 

-merkitykset 

-opettajuuden persoonallinen 

ulottuvuus 

-itseohjautuvuus 

-reflektio 

-käsitykset ja uskomukset 

KVANTITATIIVINEN  

TUTKIMUSVAIHE (II)                           

 

SITUAATIO 

-opettajankoulutusyksikkö 

-opettajankoulutuksen makro-ohjaus 

-opetushenkilöstö 

-opiskelijat 

-ilmapiiri 

-opetusmenetelmät 

KEHOLLISUUS 

-orgaaninen keho 

-elintoiminnot 

 

 

 

PEDAGOGINEN 
ORIENTAATIO 

TUTKIMUSTULOSTEN 

SYNTEESI IV 
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Kuviossa 10 kuvataan tutkittavan ilmiön eli pedagogisen orientaation, sen 

teoreettiseen jäsennykseen liittyvien käsitteiden sekä tutkimusvaiheiden sijoittu-

mista ontologiseen avaruuteen. Kuviolla halutaan tehdä näkyväksi tutkittava ilmiö 

kontekstissaan, koska inhimillinen ilmiö ei pysty todentumaan irrallisena ajalli-

sesti, paikallisesti, historiallisesti ja sosiaalisesti määräytyneistä yhteyksistä. Tut-

kimuksen ontologisena käsityksenä toimii monopluralistinen näkemys ihmisestä 

ja sen reaalistumisesta kolmella toisiaan ehdollistavalla ja konstituoivalla tavalla 

– tajunnallisesti, kehollisesti ja situaationaalisesti (ks. 2.2.1).  

Pedagogisen orientaation näkökulma, siihen liittyvät käsitteet ja tutkimusvai-

heet painottuvat tässä tutkimuksessa lähinnä tajunnallisuutta ja situaatiota koske-

viksi. Opettajuuteen kasvaminen voidaan nähdä ennen kaikkea tajunnallisena ja 

situaationaalisena tapahtumana, vaikka esimerkiksi käytännölliset opinnot ovat 

vahvasti sidoksissa yksilön keholliseen kokemiseen. Pedagoginen orientaatio 

nähdäänkin tässä tutkimuksessa lähinnä tajunnallisuuden ja situaation väliseksi 

suhteeksi. Situaatioon sijoittuvat pedagogisen orientaation faktuaaliset käytänteet 

syntyvät ulkoisten makrotekijöiden, kuten opetussuunnitelman ja opettajankoulu-

tusyksikön yhteisötason seurauksena. Tämä tarkoittaa esimerkiksi pedagogisen 

orientaation sisällöllisiä ja menetelmällisiä ratkaisuja sekä opettajien ja opiskeli-

joiden intersubjektiivisia suhteita. Pedagogisen orientaation situaation rakenne 

muodostuu myös yksilön tajunnallisuuden kautta. Situaation eri rakennetekijöihin 

suhteessa olevan yksilön kokemukset ja merkitykset muodostavat intersubjektii-

visuuden kautta pedagogisen orientaation sosiaalisia käytänteitä ja merkityksistä 

rakentuvaa todellisuutta.  

Taulukossa 6 esitellään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen metodologian meto-

diset ominaispiirteet yleensä ja tämän tutkimuksen näkökulmasta. Näiden piirtei-

den tarkempi kuvaus ja konkretisointi empiirisiksi käytänteiksi tapahtuu luvuissa 

5.2 ja 5.3.  
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Taulukko 6. Metodiset piirteet eri tutkimusmetodologioissa ja tässä tutkimuksessa. 

 Kvantitatiivinen metodologia Kvalitatiivinen metodologia Tämä tutkimus 

Teoria tutkimusta deduktiivisesti 

ohjaava; teorian testaus ja 

kehittely 

teoreettinen esiymmärrys; 

teoriaa muodostava 

II = deduktiivinen 

III = välillisesti ohjaava 

Tulosten taso objektiivinen totuus 

todellisuudesta 

tulkittu subjektiivinen kokemus 

todellisuudesta 

II = objektiivinen 

sosiaalisen todellisuuden 

kuvaus 

III = kuvattu ja tulkittu 

subjektiivinen kokemus 

todellisuudesta  

Tutkimuksen 

luonne 

dualistinen; 

passiivinen ja neutraali tutkija;  

objektiivinen tutkimuskohde 

dialoginen;  

aktiivinen ja osallistuva tutkija; 

aktiivinen ja merkityksiä 

tuottava yksilö 

II = ulkopuolinen, 

neutraali tutkija, 

objektiivinen 

tutkimuskohde 

III = osallistuva, neutraali 

tutkija; merkityksiä melko 

vapaasti tuottava yksilö 

Ilmiön 

tavoittamisen 

taso 

abstraktit ja kattavat 

todellisuutta kuvaavat käsitteet 

ja operationalisoidut mittarit 

ilmiötä ja kontekstia kuvaavat 

määritelmät 

II = operationalisoidut 

mittarit 

III = ilmiötä kuvaavat 

määritelmät 

Metodit esim. strukturoitu kysely, 

kokeellinen tutkimus 

esim. haastattelu, observointi II = strukturoitu kysely 

III = teemahaastattelu 

Tutkittavien 

määrä 

yleensä suuri;   

edustava tai kattava otos 

perusjoukosta 

yleensä pieni; 

teoreettinen tai 

harkinnanvarainen näyte 

II = kokonaistutkimus  

(N = 240) 

III = harkinnanvarainen 

näyte (n = 16) 

Raportointi tarkka normatiivisten sääntöjen 

noudattaminen ja kuvaaminen 

tarkka subjektiivisen ja 

yksilöllisen prosessin kuvaus 

II = tarkka normatiivinen 

kuvaus 

III = tarkka yksilöllisen 

prosessin kuvaus 

II = Kvantitatiivinen tutkimusvaihe, III = Kvalitatiivinen tutkimusvaihe 

5.2 Kvantitatiivisen tutkimusvaiheen metodiikka (II) 

Seuraavien alalukujen tarkoituksena on viedä edellä esitelty laajempi metodologi-

nen tarkastelu tutkimuksen metodiselle tasolle. Metodien tulee olla yhdensuuntai-
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sia muun metodologisen kokonaisuuden kanssa (Bogdan & Biklen 2007: 35). 

Seuraavissa alaluvuissa esitellään kvantitatiivisen tutkimusvaiheen metodiikka 

tutkimusjoukon ja aineistonhankinnan osalta, kyselylomakkeen laatiminen ja 

operationalisointi sekä aineiston analyysitavat. 

5.2.1 Tutkimusjoukko ja aineiston hankinta 

Tutkimuksen perusjoukkona toimivat kaikki tiettyyn ryhmään kuuluvat havainto- 

tai tutkimusyksiköt (Heikkilä 2001: 14, Uusitalo 1996: 70, Nummenmaa ym. 

1997: 20, 35). Tämän tutkimuksen perusjoukkona toimivat Kajaanin opettajan-

koulutusyksikön luokanopettajaksi opiskelevat. Perusjoukon ollessa suhteellisen 

pieni (N = 240) ja hyvin tavoitettavissa oleva, koko perusjoukko voidaan tutkia 

ilman edustavaa otosta tai näytettä (Nummenmaa ym. 1997: 35). Kokonaistutki-

muksen suorittamista voidaan perustella myös otosvaihtoehtona olevan ositetun 

otoksen suuren koon perusteella. Jokaiseen ositteeseen (vuosikurssi) olisi otettava 

vähintään 30 tutkittavaa, jolloin kaikkien tutkittavien lukumäärä olisi puolet pe-

rusjoukosta. (ks. Holopainen & Pulkkinen 2002: 27–32.) Koko perusjoukon tut-

kimusta puoltaa myös tutkimuksen luonne. Jokaisen korkeakoulun kulttuuri poik-

keaa toisistaan, joten otoksen avulla luotavaa yleistettävyyden vaadetta ei ole. 

Mahdollisimman suurella vastausprosentilla voidaan saavuttaa mahdollisimman 

kokonaisvaltainen kuva opettajankoulutusyksikön toiminnasta, jonka lisäksi suuri 

tavoitettavuus helpottaa tilastollisten analyysien tekemistä, lisää niiden luotetta-

vuutta ja täyttää esimerkiksi faktorianalyysien ohjeelliset tutkittavien vähim-

mäismäärät (Nummenmaa 2004: 342–343).  

Kysely tehtiin kontrolloituina kyselyinä 16.11.2005–23.11.2005. Kontrol-

loidun kyselyn valintaan vaikuttivat perusjoukon lähellä oleminen ja kadon mi-

nimoinnin tavoite. Kajaanin opettajankoulutusyksikön opiskelijoiden tavoittami-

nen ja kyselyn tekeminen oppitunnin alussa oli suhteellisen helppoa ja mahdollisti 

kadon minimoinnin. Kontrolloitu kysely ja kadon minimointi onnistui hyvin en-

simmäisen ja toisen vuosikurssin osalta, joilla oli ryhmäkohtaista kontaktiopetusta 

aineiston hankinnan aikana. Kolmannen ja neljännen vuosikurssin osalta aineiston 

hankinnan ajankohta oli ongelmallinen ja tutkijan tiedossa jo etukäteen. Kolman-

nen vuosikurssin hajanaisten ja päällekkäisten sivuaineryhmien sekä neljännen 

vuosikurssin opintojen vähäisyyden vuoksi heitä oli vaikea tavoittaa. Neljännen 

vuosikurssin päättöharjoittelu mahdollisti kuitenkin tavoittamisen luennolta. 

Kolmannen vuosikurssin osalta oli tyydyttävä muutaman harjoitusryhmän lisäksi 

henkilökohtaisesti jaettuihin yksittäisiin kyselylomakkeisiin, jotka vastaajat pa-
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lauttaisivat koululle sovittuun paikkaan. Vuoden 2005 loppuun mennessä palaut-

taneita näistä oli vain muutamia. Vuoden 2006 alussa oli mahdollisuus tavoittaa 

kolmannen vuosikurssin opiskelijoita kontrolloidusti oppitunneilla, jolloin saatiin 

välttävä määrä vuosikurssilaisia kiinni. 

Tutkimusaineistoon tavoitettujen tutkittavien kokonaismäärä on 159, jonka 

prosenttiosuus on viralliseen opiskelijamäärän suhteutettuna kyselylomaketutki-

mukselle varsin tavallinen 66,3 %. Aineiston sukupuolijakauma on opettajankou-

lutukselle tyypillisesti vino. Opiskelijoista naisia on 110 (69,2 %) ja miehiä 49 

(30,8 %). Opiskelijoiden ikä vaihtelee 19-vuotiaista 52-vuotiaisiin, joka kertoo 

luokanopettajaksi opiskelevien laajasta ikärakenteesta. Yliopiston ikäjakauman 

muutos kohti keski-ikäistä opiskelijamateriaalia ei näy aineistossa (vrt. Moore 

2000). Opiskelijoista 83 % on 24-vuotiaita tai nuorempia, ikäkeskiarvo on hieman 

yli 23 vuotta, keskihajonta 4,26 vuotta ja yleisin ikäluokka 23 vuotta. Suorat ja-

kaumat, hajontaluvut sekä iän ja vuosikurssin välinen ristiintaulukointi osoittaa, 

että opettajankoulutukseen tullaan heti ylioppilastutkinnon tai muutaman välivuo-

den jälkeen. Iän ja sukupuolen välisestä ristiintaulukoinnista nähdään, että miehet 

tulevat opettajankoulutukseen hieman naisia vanhempana. Yksittäisten ja laajalle 

hajonneiden ikähavaintojen vuoksi sekä keskiarvovertailuja varten jatkuvasta ikä-

muuttujasta muodostetaan kategorinen ikäluokat -muuttuja. Luokkien määrittele-

misen perusteena on mahdollisimman samankokoisten ja järkevällä tavalla jakau-

tuneiden ryhmien muodostaminen. Kategorisen muuttujan ikäluokat ovat seuraa-

vat: 19–21-, 22–23- ja yli 24-vuotiaat. 

Aiemman koulutuksen osalta jakauma on myös odotetusti vino. Opiskelijois-

ta 140 (88,1 %) on aiemmalta pohjakoulutukseltaan ylioppilas. Aineistosta löytyy 

myös muita opiskelijoita, joilla on muu koulutustaso – ammatillinen tutkinto on 

yhdellä, opistotasoinen tutkinto 7:llä, ammattikorkeakoulututkinto 10:llä ja aiem-

pi yliopistotutkinto 1:llä opiskelija. Epätasaisen jakauman vuoksi aiemman koulu-

tuksen suhteen tehtävien keskiarvovertailujen osalta on oltava kriittinen. Ja-

kauman epätasaisuuden vuoksi alkuperäisestä aiempi koulutus -muuttujasta muo-

dostetaan dikotominen koulutusluokka -muuttuja (ylioppilaat–muut). 

Aiempien yliopistollisten arvosanojen suhteen aineisto jakautuu melko tasan 

kahtia. Opiskelijoista 93 (58,5 %) on suorittanut ennen luokanopettajaopintojaan 

jonkin yliopistollisen arvosanan. Tämä tukee osaltaan opiskelijoiden sisääntu-

loikää. Merkittävä osa opiskelijoista hankkii yliopistollisia arvosanoja lukion 

jälkeen ennen opettajankoulutukseen pääsemistään. Eräänä syynä lienee oppilai-

tokseen sisään pääsemisen vaikeus ja yliopistollisista arvosanoista saatavat lisä-

pisteet. Yliopistollisten arvosanojen hankkimisessa naiset ovat ristiintaulukoinnin 
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mukaan miehiä huomattavasti aktiivisempia. Naisista yliopistollisen arvosanan on 

hankkinut 65,5 %, kun miehillä vastaava prosenttiosuus on 42,9 %. Miesten pas-

siivisempaan arvosanojen hankkimiseen vaikuttanee miesten lukion jälkeinen 

varusmiespalvelus.  

Opiskelijoista 55:llä (34,6 %) ei ole työkokemusta, joka liittynee opiskelijoi-

den ikäjakaumaan sekä lukiosta valmistumisen, yliopistollisten arvosanojen suo-

rittamisen ja opettajankoulutukseen pääsemisen prosessiin. Vuoden työkokemus 

on 36:lla (22,6 %) opiskelijalla ja opiskelijoista 56:lla (35,2 %) on yli vuoden 

työkokemus. Työkokemuksen määrä kasvaa yksittäisten tapausten myötä aina 20 

vuoteen, joka on luontevaa aineiston ikäjakauman vuoksi. Työkokemus-

muuttujasta muodostetaan myös kategorinen työkokemusluokka-muuttuja, jossa 

on kolme melkein yhtä suurta ryhmää. Uuden kategorisen muuttujan mukaisesti 

työkokemus luokitellaan 0 kuukauteen, 4–12 kuukauteen ja yli 18 kuukauteen. 

Keskeinen taustamuuttujaryhmien keskiarvovertailuissa käytettävä muuttuja 

on vuosikurssi. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita on 53 ja toisen vuosikurs-

sin 44. Kontrolloimattomien kyselyjen kadon vuoksi pienempinä ryhminä ovat 

kolmas vuosikurssi, jossa on 29 opiskelijaa ja neljäs vuosikurssi, jossa on 33 

opiskelijaa. Jakauma ja ryhmien koot ovat ryhmien välisten vertailujen suhteen 

tarpeeksi tasaisia ja suuria. 

5.2.2 Kyselylomake ja operationaalistaminen 

Ensimmäinen tutkimusvaihe voidaan määritellä pedagogista orientaatiota kartoit-

tavaksi ja kuvailevaksi survey-tutkimukseksi. Tutkimusmenetelmän valinnassa on 

yleisesti otettava huomioon tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet, jotka määrittävät 

pitkälti metodin valinnan. Kyselylomakkeen käyttäminen on perusteltua ensim-

mäisen tutkimusvaiheen kokonaisuutta kuvailevan luonteen ja tavoitteiden vuoksi, 

koska kysely on keskeisin metodi kartoittavien ja kuvailevien survey-tutkimusten 

tiedonhankinnassa. (Alkula ym. 1994: 118, Ary ym. 1985: 337–342, Fink 1995: 1, 

Nummenmaa ym. 1997: 19.) Kyselymuotoja on useita, joiden määrittelyssä kes-

keisenä tekijänä on niiden interaktiivisuuden taso (mm. Alkula ym. 1994: 69–70, 

137, Fink 1995: 1, Hirsjärvi ym. 1997: 192–193). Tässä tutkimuksessa käytetään 

kontrolloitua kyselyä, joka tarkoittaa tutkijan mukana olemista kyselyn täyttämis-

tilanteessa. Kontrolloidun kyselyn käyttämisellä pyritään minimoiminen kato, 

joka on kyselyn keskeisimpiä heikkouksia ja voi aiheuttaa ongelmia tutkimuksen 

luotettavuuteen yleistettävyyden ja reliabiliteettiin systemaattisen virheen kautta 

(ks. Ary ym. 1985: 344–345, Hirsjärvi ym. 1997: 191). Kyselyn suorittamisen 
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yhteydessä tutkija voi myös selventää tutkimusaihetta ja tarvittaessa antaa ohjeis-

tusta epäselviin asioihin, kuten tässä tutkimuksessa tehtiin. 

Tämän tutkimuksen kannalta kyselyn keskeisinä vahvuuksina voidaan pitää 

sen kykyä kerätä tietoa nopeasti, laajasti ja halvasti sekä kontrolloimisesta huoli-

matta saavutettavaa anonymiteettiä (Ary ym. 1985: 344, Tähtinen & Kaljonen 

1996: 20). Kyselyn heikkoutena voidaan pitää aineiston tiettyä pinnallisuutta ja 

laadinnan haasteena operationaalistamisen universaalin ymmärtämisen vaadetta 

(ks. Tähtinen & Kaljonen 1996: 20, Fink 1995: 22). Kokonaisuutta ja tutkimusai-

hetta kartoittavassa sekä kuvailevassa mielessä määrällinen aineisto on kuitenkin 

perusteltua ja sitä täydentää osaltaan kyselylomakkeessa oleva avoin kysymys. 

Universaaliuden saavuttamista helpottanee jonkin verran taustojen erilaisuudesta 

huolimatta oleva tietty perusjoukon homogeenisuus – kaikki tutkittavat opiskele-

vat samalla alalla ja samassa koulutusyksikössä.  

Kyselylomakkeen laadintaprosessi oli haastava ja vaati aikaa sekä kokonai-

suuden yhdensuuntaisuuden hahmottamista (ks. Tähtinen & Kaljonen 1996: 22). 

Lomake laadittiin tarkasti teoriaan pohjautuen ja tulevat analysointimenetelmät 

tiedostaen, mutta silti joihinkin lomakkeen osioihin voidaan suhtautua kriittisesti 

analysointivaiheen perusteella (ks. luku 9.2.2). Tähtinen ja Kaljonen (1996: 22–

23) esittävät kyselylomakkeen laadinnalle kolme eri vaihetta, suunnittelu-, laati-

mis- ja esitestausvaiheen, joilla jokaisella on tärkeä osa kyselylomakkeen laadin-

nassa. 

Kyselyn suunnitteluvaiheeseen kuuluvat tutkimuksen tavoitteet ja tutkimus-

ongelmat tiedostettiin jo hyvissä ajoin ennen kyselylomakkeen laatimista, jonka 

lisäksi käsitteiden tarkalla määrittelemisellä ja viitekehyksen rakentamisella pyrit-

tiin lomakkeen laatimisen samansuuntaisuuteen (ks. Alkula ym. 1994: 120, Tähti-

nen & Kaljonen 1996: 22). Käsitteiden operationalisoinnissa pyrittiin käsitteiden 

kattavaan ja eksaktiin muuntamiseen sekä huomioimaan tutkimusongelmiin vas-

taaminen. Kyselylomakkeen tiukkaa strukturoimista perustellaan muuttujien suu-

rella määrällä, jolla ehkäistiin lomakkeen venyminen liian pitkäksi sekä suunnitel-

luilla syventävillä haastatteluilla. Suunnitteluvaiheessa ja mittareiden laatimisessa 

tiedostettiin myös käytettävät analysointitavat (ks. luku 5.5). 

Laadintavaiheessa huomioidaan kyselylomakkeen rakenteelliset ja kieliasua 

koskevat seikat (Tähtinen ja Kaljonen 1996: 23). Kyselylomakkeen (liite 1) alussa 

on lyhyt instruktio-osa, jossa kerrotaan tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet, luotetta-

vuus ja tulosten julkistaminen. Tällä pyritään lisäämään vastaajien motivaatiota 

kyselyn tekemiseen ja luottamusta tutkimuksen eettisyyteen. (mm. Alkula ym. 

1994, Tulamo 1994.) Instruktion jälkeisessä identifikaatio-osassa kartoitetaan 
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vastaajien demografiset taustatiedot (Heikkilä 2001: 55, Tähtinen & Kaljonen 

1996: 23, Fink 1995: 77). Tutkimusaiheen monimutkaisuuden, taustamuuttujien 

merkityksellisyyden ja kyselyyn orientoitumisen vuoksi identifikaatio-osa on 

asetettu tässä tutkimuksessa perinteiseen tyyliin kyselyn alkuun. (ks. Ary ym. 

1985: 349, Heikkilä 2001: 48.) 

Identifikaatio-osaa seuraa tieto-osa (Ary ym. 1985: 349, Tähtinen & Kaljonen 

1996: 23), joka sisältää varsinaiset tutkimusaihetta koskevat kysymykset. Tieto-

osan konstruoimisessa on huomioitu ohjeistus, kysymystyypit, kyselyn pituus, 

universaalius, kysymysten muoto ja koodaaminen. Kyselylomake on jaoteltu 

tutkimusaiheen käsitteiden mukaisesti omiin kokonaisuuksiinsa, joita edeltää 

lyhyt instruktio kysymysten sisällöstä ja vastaamistavasta. Ohjeissa on myös 

huomioitu mahdolliset ongelmat kysymysten universaaliuden ja selvyyksien suh-

teen (ks. liite 1). Erityyppisten kysymysten asettelu on huomioitu sijoittamalla 

pariväittämät viimeiseksi Likert-asteikkojen jälkeen. Hieman kriittisesti voidaan 

suhtautua kokonaisuuksien järjestykseen, joka olisi voinut edetä pedagogisen 

orientaation kokonaisuuden käsittelemisestä yksityiskohtaisempaan opettajuuden 

persoonallisen ulottuvuuuden kehittämisen selvittämiseen. (ks. Ary ym. 1985: 349, 

Tähtinen & Kaljonen 1996: 23.)  

Kyselyn pituus voi vaikuttaa katoon, vastaajien motivaatioon vastata ja kes-

kittymiskykyyn, joten sen tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja selkeä kokonaisuu-

tena ja yksittäisten kysymysten osalta (Aryn ym. 1985: 345, Tähtinen & Kaljonen 

1996: 23). Tutkimusaiheen laajuus näkyy kyselylomakkeessa, joka on varsin pitkä. 

Määriteltyjen käsitteiden vuoksi osioiden määrä on kuitenkin perusteltu ja jopa 

liian vähäinen tarpeellisen käsitteiden peittävyyden saavuttamiseksi. Yksittäisten 

osioiden pituus ja kieliasu on pyritty pitämään mahdollisimman lyhyenä, neutraa-

lina ja yksinkertaisena, jolla ehkäistään vastaajien johdatteleminen ja universaali 

ymmärtäminen (ks. Ary ym. 1985: 345–347, Holopainen & Pulkkinen 2002: 40). 

Kysymykset on numeroitu selkeällä, jatkuvalla ja vastausvaihtoehtojen vasem-

malla puolella olevalla numeroinnilla läpi kyselyn, joka estää kysymysten sekoit-

tamisen ja helpottaa koodaamisvaihetta. Numeroinnin merkitys ja suunta on sama 

koko kyselyn läpi kaikissa mitta-asteikoissa. Vastauskategorioiden vertikaalisuu-

della selkeytetään vastausvaihtoehtoja ja estetään valinta väärältä puolelta. (Ary 

ym. 1985: 350–351, Tähtinen & Kaljonen 1996: 23.)  

Esitestauksella (Tähtinen & Kaljonen 1996: 23) tai pilottitutkimuksella (Hirs-

järvi ym. 1997: 200) saadaan tietoa esimerkiksi tutkimuksen teorian, tutkimuson-

gelmien ja analysoinnin toimivuudesta, lomakkeen kysymysten selkeydestä ja 

ymmärrettävyydestä sekä vastaamisen motivaatiosta ja vastausajasta. Kysymysten 
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ja varsinkin summamuuttujien suhteen voidaan tarkentaa niiden homogeenisuutta 

eli yhtenäisyyttä. Kyselylomakkeen ensimmäinen versio esitestattiin 3.11.2005 

tutkijan omassa pro gradu -projektiryhmässä, jolloin paikalla oli kahdeksan luo-

kanopettajaksi opiskelevaa ja ohjaava opettaja. Projektiryhmässä tarkasteltiin 

tutkimuksen teoreettista taustaa, tutkimusongelmia ja kyselyn ensimmäistä versio-

ta sekä niiden välistä yhtenäisyyttä. Lisäksi opiskelijat, jotka kuuluvat tutkimuk-

sen perusjoukkoon, täyttivät kyselylomakkeen ja kommentoivat sen rakennetta 

(ks. Ary ym. 1985: 351–352, Fink 1995: 25).  

Kyselylomakkeen pituus ja vaativuus oli opiskelijoiden mielestä kohtuullinen. 

Yksittäisten osioiden suhteen opiskelijat ja ohjaava opettaja esittivät parannuseh-

dotuksia ja tarkennuksia, joista oli hyötyä muun muassa ymmärrettävyyden ja 

selkeyden parantamisessa. Epäkohtana opiskelijat näkivät osioiden yleistettävyy-

den ongelman varsinkin opettajia koskevien osioiden 95–111 kohdalla. (ks. Tähti-

nen & Kaljonen 1996: 23.) Palaute otettiin huomioon kyseisten osioiden instruk-

tiossa ja kontrolloidun aineistonhankinnan ohjeistuksessa. Kyselylomakkeen ke-

hittämisessä käytettiin apuna myös tutkijan graduohjaajan ja opettajankoulutuslai-

toksen opettajien näkemyksiä (ks. Ary ym. 1985: 351–352, Fink 1995: 25). 

Käsitteiden operationalisointi 

Abstraktilla tasolla olevat käsitteet on operationalisoitava vastaamaan konkreettis-

ta reaalimaailmaa, joka mahdollistaa niiden mittaamisen (mm. Metsämuuronen 

2003: 79, Uusitalo 1996: 39, Cohen & Manion 1994: 20–21). Uusitalon (1996: 39) 

mukaan validissa operationalisoinnissa on säilytettävä konkretisoitavan käsitteen 

sisältö ja merkitys mahdollisimman samana ja kattavana. Metsämuuronen (2003: 

80) kuitenkin muistuttaa, että kvantitatiivisella mittarilla saadaan selville vain se 

osa ilmiöstä, joka on operationalisoitu mittariin. Mittarien muodostamiseen vai-

kuttaa tutkimusstrateginen valinta tavoitteineen sekä käytettävät analysointimene-

telmät. Mittarien mittaustasot luokitellaan tarkkuutensa ja mittauskykynsä mu-

kaan yleensä luokittelu-, järjestys-, välimatka- ja suhdeasteikkoon. (Nummenmaa 

2004: 34–35, Uusitalo 1996: 78, Heikkilä 2001: 81–82, Holopainen & Pulkkinen 

2002: 13, Nummenmaa 2004: 35–37, Nummenmaa ym. 1997: 177–179, Uusitalo 

1996: 82–83, Valli 2001: 20–27.) Opiskelijoiden taustamuuttujien operationali-

soinnissa käytetään muutamia yleisimpiä mittareita. Varsinaisina tutkimuksen 

operationalisoitavina käsitteinä ja ilmiöinä ovat opettajankoulutuksen pedagogii-

kan konstruktivistiset orientaatiot, itseohjautuvuuden kehittäminen, reflektion 
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kehittäminen sekä kokemusten, käsitysten ja uskomusten pedagogisen ekplikoin-

nin kehittäminen.  

Sukupuolen ja aiempien opintojen muuttujat ovat luokittelutasoisia, jotka 

voivat saada dikotomisesti kaksi erilaista arvoa (mm. Alkula ym. 1994: 84, Holo-

painen & Pulkkinen 2002: 13). Peruskoulutuksen mittari on vertikaalisesti asetel-

tu useampiluokkainen kategorinen mittari, josta vastaaja valitsee korkeimman 

käymänsä koulutuksen. Luokitteluasteikon analysointimahdollisuuksista käyte-

tään tyyppiarvoa eli moodia (ks. Erätuuli ym. 1994: 42). Ikä, työkokemus ja vuo-

sikurssi kysytään suhdeasteikollisesti tiedon katoamisen välttämiseksi, jota tapah-

tuu esimerkiksi kategorisella mittarilla – vuosikurssi olisi toisaalta voitu kysyä 

kategorisestikin. Suhdeasteikon analyysimenetelmistä käytetään keskiarvoa ja 

keskihajontaa (Alkula ym. 1994: 85–87, Erätuuli ym. 1994: 42). 

Varsinaiset tutkimusaihetta koskevat käsitteet on operationalisoitu likert-

asteikoiksi, jotka ovat viisiportaisia ja sanalliselta muodoiltaan yleisesti käytetyk-

si. Asteikon pariton määrä ja selkeät sanalliset muodot ovat likert-asteikossa kes-

keisessä osassa (mm. Heikkilä 2001: 53, Fink 1995: 52–53, Metsämuuronen 

2003). Likert-asteikko määritellään tässä tutkimuksessa yleisen tavan mukaan 

järjestysasteikon sijasta välimatka-asteikolliseksi, joka mahdollistaa aineiston 

monipuolisemman käsittelyn – mediaanin ja kvartiilipoikkeaman lisäksi voidaan 

käyttää keskiarvoja ja keskihajontoja. (Tähtinen & Kaljonen 1995: 12, Erätuuli 

ym. 1994: 40–43, Nummenmaa ym. 1997: 178).  

Mittareiden konstruoimisessa abstrakteista käsitteistä konkreettisiksi mitta-

reiksi käytetään Nummenmaan ym. (1997: 213) ja Metsämuurosen (2003: 79–87) 

mukaisia malleja. Opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation mittari (kuvio 

11) pohjautuu lukuun 3.1, jonka mukaan konstruktivistinen pedagogiikka jakau-

tuu yksilö- ja sosiokonstruktivistiseen orientaatioon. Yksilö- ja sosiokonstrukti-

vistisessa orientaatiossa tarkastellaan menetelmiä, ilmapiiriä ja ohjaajan toimintaa. 

Menetelmiä, ilmapiiriä ja ohjaajan roolia koskevia osa-alueita käytetään muiden 

käsitteiden mittareissa olevien vastaavien osa-alueiden selvittämisessä. Pedago-

giikan konstruktivistista orientaatiota mittaavat osiot 55–111.  
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Kuvio 11. Konstruktivistista orientaatiota kartoittava mittari osioineen. 

Itseohjautuvuutta kehittävän pedagogiikan mittarin (kuvio 12) perustana on luku 

3.2. Luvussa 3.2.1 määriteltiin pedagogiikan kohteena olevat itseohjautuvan oppi-

jan ominaisuudet ja luvussa 3.2.2 itseohjautuvuutta kehittävän pedagogiikan pe-

rusteita. Itseohjautuvuutta kehittävän pedagogiikan mittari rakentuu lukujen myö-

tä kolmeen eri osa-alueeseen – itseohjautuvan oppijan kehittämiseen, ohjausme-

netelmiksi ja ilmapiiriksi sekä itseohjautuvuutta kehittävän ohjaajan toiminnaksi. 

Osa-alueet jakautuvat operationaalistetuiksi kyselylomakkeen osioiksi, jotka on 

johdettu luvusta 3.2. Itseohjautuvan oppijan kehittämistä selvittävät kyselylomak-

keen osiot 7–26 ja muita osa-alueita osiot 55–111. 

 

 

KONSTRUKTI- 

VISTINEN 

ORIENTAATIO 

Menetelmien 

orientaatio 

Menetelmien ja 

ilmapiirin 

orientaatio 

Sosiokonstrukti-

vistinen 

orientaatio 

Yksilökonstruk-

tivistinen 

orientaatio 

Ohjaajien 

orientaatio 

Ohjaajien 

orientaatio 

itsenäinen opiskelija 55,79 

tehokkaat yksilötehtävät 60,64,66, 

70,72 

yksilöllisyys 56,62,76,77,79,82, 93,94 

ohjeistaja, neuvoja 61,96,99 

palautteen antaja 78,81,106 

aktiivinen opiskelija 57 

osallisuus 59,65,67,68,73,80 

oppimiskumppanuus 58 

dialoginen ilmapiiri 83,90 

kollaboraalinen ilmapiiri 84,88 

yhteistoiminnallisuus 63,69,71,74,75,80 

tasavertainen 58,95,109 

pedagogisesti pätevä 110,111 

kuunteleva 102 

esimerkki oppimisesta 104,107, 108 

kannustava, motivoiva 100, 101, 105 
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Kuvio 12. Itseohjautuvuutta kehittävän pedagogisen orientaation mittari osa-alueineen 

ja kyselylomakkeessa olevine osioineen. 

Reflektiota kehittävän pedagogiikan mittarin (kuvio 13) konstruoimisessa on 

edetty samoin kuin edellä esitetyissä mittareissa. Mittari jakautuu kolmeen eri 

osa-alueeseen, joista ensimmäisenä on luvussa 3.3.1 käsitellyn reflektion suuntai-

nen pedagogiikka. Muut mittarin osa-alueet muodostuvat reflektiota kehittävien 

menetelmällisten ratkaisujen, ilmapiirin ja ohjaajan toiminnan pohjalta. Reflektio-

ta kehittävää pedagogiikkaa selvittävät kyselylomakkeen osiot 27–43, jonka li-

säksi menetelmällisiin ja ohjaajan toimintaan liittyviä osa-alueita selvittävät kyse-

lylomakkeen loppupuolella olevat osiot 55–111. 

Menetelmien ja 

ilmapiirin 

orientaatio 

Ohjaajien 

orientaatio 

itsensä hyväksyminen 7,10 

suunnitelmallisuus 8,9,10 

sisäinen arviointi 12,26 

vastuullisuus 13,14,15 

sisäinen motivaatio 15,16,17 

avoimuus 18 

joustavuus 19,24 

itsenäisyys 11,22 

kyky yhteistyöhön 20,23 

itsenäistä 55,60,64,66,70,72,79 

dialogisuus 58,63,69,71,74,75 

yksilöllisyys 56,62,77,78,82,93,94 

osallisuus 59,61,65,67,68,73,80 

kokemuksellisuus 76 

kunnioitettava 90 

kiireetön 86 

tukeva 92 

joustava 91 

kannustava 100,101,105,107 

tasavertainen 97,109 

dialoginen 95,96,98,102,103,106 

 

 

 

 

 

 

 

ITSEOHJAUTU- 

VUUTTA 

KEHITTÄVÄ 

PEDAGOGIIKAN 

KONSTRUKTI-

VISTINEN 

ORIENTAATIO 

Itseohjautuva 

oppija 
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Kuvio 13. Reflektiota kehittävän pedagogisen orientaation mittari. 

Luvussa 3.4.1 käsiteltiin luokanopettajaksi opiskelevien kannalta keskeisiä aiem-

pia kokemuksia, käsityksiä ja uskomuksia. Määritellyt käsitteet on lisäksi ekspli-

koitava näkyviksi opettajankoulutuksen pedagogisilla ratkaisuilla. Näin ollen 

mittariksi (kuvio 14) muodostuu eksplikoitavien asioiden sekä ohjausmenetelmi-

en ja oppimisympäristön osa-alueista koostuva mittari ja niiden operationaaliste-

tut osiot. Luokanopettajaksi opiskelevien kannalta keskeiset kokemukset, käsityk-

set ja uskomukset muodostavat mittarin ensimmäisen osa-alueen. Luvussa 3.4.2 

käsiteltiin eksplikoinnin pedagogisia perusteita, joiksi todettiin lähinnä erilaiset 

kirjoittamisen muodot sekä yksin ja ryhmässä tapahtuva reflektiivinen toiminta. 

Eksplikoitavien kokemusten, käsitysten ja uskomusten osioina ovat kyselylomak-

keen osiot 44–54 ja eksplikoimisen pedagogisia menetelmällisiä ratkaisuja tarkas-

tellaan kyselylomakkeen osioissa 55–111. 

 

Menetelmien ja 

ilmapiirin 

orientaatio 

Ohjaajien 

orientaatio 

itsereflektio 27,28,38 

reflektiivisyys 30,40 

kognitiiviset dissonanssit 31,41,42 

perspektiivin muutos 32,43 

toiminnan eri vaiheet 33,34,35 

reflektion eri tasot 29,36,37 

tunteet 39 

yksilölliset menetelmät 60,66,72 

vuorovaikutus 69,74,75 

palaute ja arviointi 77,78,79,80,81 

sensitiivisyys, sallivuus. kriittisyys 

87,88,90 

peilaava 103,106 

aidosti kuunteleva 102 

malli reflektiosta 104,108 

kriittisyyteen tukeminen 107 

 

 

 

 

 

REFLEKTIOTA 

KEHITTÄVÄ 

PEDAGOGIIKAN 

KONSTRUKTIVIS-

TINEN 

ORIENTAATIO 

Reflektio 
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Menetelmien ja 

ilmapiirin 

orientaatio 

koulukokemukset 45,48,50,53 

opetuskäsitykset 44,47,49,51,52,54 

opetuskokemukset 46 

aktivoivat tehtävät 66,72 

vuorovaikutus 63,69,71,74 

kokemuksellisuus 76 

sensitiivisyys 87,90 

 

 

KOKEMUSTEN, 

KÄSITYSTEN JA 

USKOMUSTEN 

PEDAGOGINEN 

EKSPLIKOINTI 

 

 

Eksplikoitavat 

kokemukset, 

käsitykset ja 

uskomukset 

Kuvio 14. Kokemusten, käsitysten ja uskomusten pedagogisen eksplikoinnin mittari. 

5.2.3 Kyselyaineiston analysointi 

Analysointi tapahtuu SPSS for Windows -ohjelman versiolla 10.0. Analysoinnissa 

käytetään taustamuuttujien ja osioiden osalta kuvaavia ja suuntaa antavia sijainti-

lukuja, kuten frekvenssejä ja keskiarvoja sekä hajontaluvuista keskihajontaa. Ai-

neiston tiivistämisessä ja analysoinnissa käytetään faktorianalyysiä, summamuut-

tujien muodostamista ja keskiarvojen vertailuihin käytettäviä analysointimene-

telmiä.  

Faktorianalyysin keskeisenä tarkoituksena on tiivistää aineistossa olevat sa-

maa asiaa mittaavat muuttujat muutamaan mahdollisimman hyvin tulkittavaan 

muuttujaan. Faktorianalyysiä voidaan käyttää myös osamittareiden rakentamises-

sa, kuten tässäkin tutkimuksessa tehdään. (Bernstein 1988: 157, Metsämuuronen 

2003: 517, Nummenmaa 2004: 333.) Faktorianalyysi voidaan jakaa eksploratiivi-

seen ja konfirmatoriseen (ks. Bernstein 1988, Metsämuuronen 2003, Erätuuli ym. 

1994, Nummenmaa ym. 1997, Toivonen 1999), joista tässä tutkimuksessa käyte-

tään eksploratiivista otetta. Käsitteet ja niiden ohjaaminen mallinnettiin ja yksit-

täiset osiot konstruoitiin varsin eksploratiivisesti, jonka vuoksi eksploratiivinen 

lähestymistapa on perusteltua. Toisaalta teorian pohjalta rakennettu mittaristo on 

eräänlaisen konfirmatorisen tarkastelun kohteena (ks. Bernstein 1988: 11–12, 157, 

Toivonen 1999: 336), vaikka menetelmällisesti siitä ei olekaan kyse. 

Metsämuuronen (2003), Nummenmaa (2004) ja Nummenmaa ym. (1997) 

mainitsevat aineiston tiivistämisen mahdollisuudeksi pääkomponenttianalyysin 

(principal components), joka muodostaa Bernsteinin (1988: 187) määrittelemän 

faktorianalyysin (common factor model) kanssa eräänlaisen faktorianalyysiper-

heen. Kyseessä on taustoiltaan kaksi erilaista menetelmää, vaikka tavoitteet ja 
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toteutustavat ovat varsin samantyyliset. Keskeiseksi eroksi Nummenmaa (2004: 

344) ja Nummenmaa ym. (1997: 235) mainitsevat sen, että pääkomponenttiana-

lyysillä pyritään ryhmittelemään muuttujia, eikä löytämään faktorianalyysin ta-

voin muuttujien taustalla olevia latentteja eli piileviä ominaisuuksia. Latentteja 

muuttujia etsitään tässä tutkimuksessa itseohjautuvuuden piirteiden ja ohjaajien 

orientaation osalta, jolloin niiden faktorianalyyseissä käytetään pääkomponentti-

analyysin sijaan muita ekstraktointimenetelmiä. 

Parasta tulkittavuutta ja luotettavinta faktorianalyysiratkaisua haetaan teke-

mällä useita eri faktorianalyysin ajoja vaihtelemalla ekstraktointi- ja rotatointime-

netelmiä sekä laskemalla faktorien perusteella syntyvien summamuuttujien Cron-

bachin alfa reliabiliteettikertoimia. Faktorianalyyseissä noudatetaan yleisiä peri-

aatteita muun muassa ekstraktointimenetelmien, rotatoinnin, tulkinnallisuuden, 

faktorien lukumäärien etsimisen, ominaisarvojen, kommunaliteettien ja latausten 

osalta (ks. Bernstein 1988, Yli-Luoma 2004, Nummenmaa ym. 1997, Nummen-

maa 2004).  

Summamuuttujat muodostetaan faktorianalyysien perusteella. Summamuuttu-

jia käytetään painotettujen faktoripisteiden sijasta helpomman tulkittavuuden ja 

tulosten luettavuuden kannalta. Summamuuttujista otetaan keskiarvot niihin latau-

tuneiden osioiden määrän mukaisesti, joten ne ovat vertailtavissa alkuperäisellä 

likert-asteikolla 1–5. (mm. Nummenmaa 2004: 151.) Summamuuttujien keskiar-

voja käytetään taustamuuttujien välisten erojen vertailuissa. Tässä tutkimuksessa 

keskiarvoja vertaillaan ja analysoidaan myös summamuuttujien yksittäisiä osioita, 

koska summamuuttujan muodostamisen takia kadotetaan yksityiskohtaista ja 

mielenkiintoista tietoa yksittäisten muuttujien osalta (emt. 151–152).  

Taustamuuttujaryhmien keskiarvojen vertailuissa käytetään niihin tarkoitettu-

ja testejä. Keskiarvotestien käyttämiseen Nummenmaa (2004: 163, 182) ja Num-

menmaa ym. (1997: 77) esittävät neljä oletusta, joiden tulisi täyttyä parametristen 

t-testin ja varianssianalyysin osalta. Nummenmaan (2004: 182) mainitsema riip-

pumattomien muuttujien (taustamuuttujat) laatueroasteikollisuus ja riippuvien 

muuttujien (osiot 7–111) välimatka-asteikollisuus toteutuvat tässä aineistossa (ks. 

Tähtinen & Kaljonen 1995: 12, Erätuuli ym. 1994: 40, 43). Jokaisen vertailtavan 

ryhmän koon on oltava Nummenmaan (2003: 182) mukaan vähintään 20, joka 

toteutuu tärkeimpien taustamuuttujien osalta.  

Ongelmakohdat aineistossa parametristen testien käytössä ovat lähinnä nor-

maalijakaumaoletuksen, populaatiovarianssien ja vertailtavien ryhmien saman-

suuruisuuden kanssa (ks. Nummenmaa 2004: 182, Metsämuuronen 2003: 646–

647). Tutkimuksen aineiston ollessa kontekstisidonnainen tapaustutkimus, ei 
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edustavan otoksen normaalijakautuneisuutta voida olettaa olevan. Normaalijakau-

tuneisuutta mittaavien Kolmogorov-Smirnovin testien (Nummenmaa 2004: 144, 

Nummenmaa ym. 1997: 84–85) ja muuttujia kuvaavien histogrammien tarkaste-

lun perusteella normaalijakautuneisuus jääkin muuttujien osalta toteutumatta. 

Varianssien homogeenisuusoletus toteutui useimmiten SPSS:n Homogeneity-of-

Variance testeissä. 

T-testi ja varianssianalyysi ovat Nummenmaan (2004: 182) ja Metsämuuro-

sen (2003: 656) mukaan varsin vakaita (robust) menetelmiä edellä esitettyjen 

oletusten suhteen, mutta oletusten vain osittaisen toteutumisen vuoksi keskiarvo-

vertailuissa käytetään vaihtoehtoisia ei-parametrisia menetelmiä. Kahden riippu-

mattoman ryhmän keskiarvojen erojen merkitsevyydet testataan Mann-Whitneyn 

U-testillä, jonka tuloksista raportoidaan otoksen suuruuden vuoksi normaalija-

kauma-approksimaatiota kuvaava Z-arvo ja merkitsevyystasoa mittaava approk-

simoitu p-arvo (mm. Metsämuuronen 2003). Useampia kategorioita sisältävien 

taustamuuttujien osalta käytetään varianssianalyysin ei-parametrista vastinetta 

Kruskall-Wallis -testiä, jonka tuloksissa raportoidaan x2-jakauman arvo, vapaus-

asteet (df) ja merkitsevyystasoa tarkoittava p-arvo. Useampikategoristen muuttu-

jien eri ryhmien välisiä keskiarvoeroja testataan yksitellen Mann-Whitneyn testil-

lä. Ei-parametriset menetelmät ovat sallivampia oletusten suhteen, mutta myös 

heikompia löytämään keskiarvojen välisiä eroja (Nummenmaa 2003: 248). Kes-

kiarvojen merkitsevissä eroissa noudatetaan yleisiä raja-arvoja (ks. Nummenmaa 

ym. 1997: 42–43, Metsämuuronen 2003: 369, Holopainen & Pulkkinen 2002: 

157), joiden esittämisessä käytetään p-arvoja ja asteriskiä (*). 

5.3 Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen metodiikka (III) 

Tässä luvussa käsitellään toisen tutkimusvaiheen metodisia ratkaisuja. Kvalitatii-

visen vaiheen metodina käytettiin teemahaastattelua, jonka yleisiä piirteitä kuva-

taan melko tarkastikin metodin sitomiseksi muun muassa tutkimuksen tavoittei-

siin, ontologiaan ja fenomenologis-hermeneuttiseen tradition vaateisiin. Haastat-

teluteemojen taustoja käsiteltiin jonkin verran tutkimustehtävien yhteydessä lu-

vussa 4.2.2, mutta nyt niiden muodostamista tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. 

Lisäksi luvussa esitellään aineistonhankinnan ja analysoinnin prosessit, joista 

jälkimmäinen kuvataan tarkasti laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti. 
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5.3.1 Tutkimusjoukko 

Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen informanttien, osallistujien tai haastateltavien (ks. 

Hirsjärvi & Hurme 2001: 58) perusjoukko määrittyi ensimmäisen tutkimusvai-

heen perusteella koskemaan Kajaanin opettajankoulutusyksikön luokanopettajaksi 

opiskelevia (ks. Volante & Earl 2004, Loughran 2004: 21–22). Opiskelijoiden 

valinta on yhteydessä siihen, että todellisuuden koetaan muodostuvan yksilöllises-

ti ja sosiaalisesti, jonka vuoksi heidän kuulemisensa on tärkeää todellisuuden 

ymmärtämiseksi (Tierney & Dilley 2001: 458–459, Loughran 2004: 21–22). 

Myös kvalitatiivisessa tutkimusvaiheessa huomioitiin haastateltavien taustamuut-

tujat (ks. Johnson & Weller 2001: 496), vaikka kvalitatiivisessa tutkimusmetodo-

logiassa perusjoukon edustavuuden tai otoksen kattavuuden sijaan etsitään yksi-

löitä, joilla on kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä (Creswell 1998: 54, 111, 118, 

Åstedt-Kurki & Nieminen 1998: 155, Warren 2001: 87). Syynä tähän oli huma-

nistisen ja eksistentiaalisen ihmiskäsityksen sekä fenomenologisen tieteen näke-

mykset yksilöllisesti ja historiallisesti muodostuvien situaatioiden merkityksestä 

ihmisyyttä ja kokemuksia määrittävinä tekijöinä (ks. 5.1.3). Haastateltavat valit-

tiin siten taustamuuttujiltaan mahdollisimman erilaisiksi heterogeenisen opiskeli-

ja-aineksen kokemusten moninaisuuden saavuttamiseksi.  

Haastateltavien valinnassa huomioitiin lukumäärän lisäksi ensimmäisessä 

tutkimusvaiheessa olleista taustamuuttujista vuosikurssi ja sukupuoli, jotka mää-

rittivätkin osaltaan haastateltavien lukumäärää (Eskola 2007: 40–41). Muita taus-

tamuuttujia, kuten koulutustaustaa tai aiempia tutkintoja, ei otettu huomioon lä-

hinnä niiden selvittämisen vaikeuden vuoksi. Haastateltavien valinnasta voidaan 

edellä kuvatun perusteella käyttää nimityksiä harkinnanvarainen näyte, teoreetti-

nen näyte tai kriteerinäyte, jossa teoreettisten ja tutkimuksen muiden tarpeiden 

mukaan käytetään joitakin valintaa suuntaavia tekijöitä (mm. Tierney & Dilley 

2001: 461, Johnson & Weller 2001: 496, Warren 2001: 87, Creswell 1998: 112). 

Vaikka fenomenologisen tutkimuksen ja ilmiöiden ymmärtämisen kannalta 

haastateltavien lukumäärällä ei ole niinkään merkitystä, pyrittiin aineistoa hank-

kimaan tarpeeksi tutkimuksen tavoitteiden mukaisen kokemusten erilaisuuden ja 

yleisyyden löytämiseksi (Giorgi 1996: 19, Warren 2001: 87, Hirsjärvi & Hurme 

2001: 58). Creswell (1998: 54, 122) mainitsee Polkinghornen suosittelevan feno-

menologiseen tutkimukseen osallistuvien määräksi 5–25 haastattelujen syvälli-

syyden vuoksi, mutta pitää itse järkevänä noin kymmentä haastateltavaa juuri 

aineiston syvällisyyden vuoksi. Tavoitteiden ja haastateltavien taustamuuttujien 

rikkauden perusteella päädyttiin valitsemaan 16 haastateltavaa – neljä jokaiselta 
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vuosikurssilta, puolet miehiä ja puolet naisia. Tämän voidaan nähdä olevan sopiva 

määrä myös käytettyjen kriteerien suhteen (Eskola 2007: 40–41). 

Haastateltavien etsiminen alkoi huhtikuussa 2007 usealla eri tavalla. Opiske-

lijoiden ilmoitustaululle laitettiin kehittämisellä suostutteleva tiedote (mm. Mäki-

nen 2006: 87–88) tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista sekä ilmoittautumis-

lomakkeet (liite 2). Tutkimuseettisten periaatteiden mukaisesti tiedotteessa mai-

nittiin myös haastattelun arvioitu kesto (ks. Bogdan & Biklen 2007: 50). Lisäksi 

kaikille opiskelijoille lähetettiin vastaavat tutkimuksen tiedot sisältävä sähköposti 

oppilaskunnan sisäisellä järjestelmällä. Apuna käytettiin myös muutamaa opetta-

jankoulutusyksikön opettajaa, jotka tiedottivat asiasta opiskelijoilleen.  

Haastateltavien löytäminen vapaamuotoisesti osoittautui ennakoitua vaike-

ammaksi. Ilmoitustaululla oleviin ilmoittautumislomakkeisiin ilmestyi vain 3 

nimeä ja muut keinot eivät tuottaneet yhtään haastateltavaa. Suurimpana syynä 

heikkoon osallistumiseen lienee ollut loppukevät, jolloin opiskelijoilla on kiireistä 

ja pitkä opiskeluvuosi takanaan – opiskelun ulkopuolisiin asioihin ei riitä voima-

varoja. Lisäksi neljännen vuosikurssin opiskelijoilla oli enää vähän opintoja jäljel-

lä ja he olivat sen vuoksi pois paikkakunnalta. Suurin osa haastateltavista löytyi 

menemällä yliopistolle ja lumipallo-otannalla. Neljä haastateltavaa suostui mu-

kaan tutkijalle entuudestaan tuttuina ja muutama sähköpostilla sekä henkilökoh-

taisesti kysymällä. Tutkittavien hankinnassa kunnioitettiin haastateltavien vapaa-

ehtoisuutta ja esimerkiksi kieltäytymistä kunnioitettiin eettisesti ilman suurempia 

suostutteluja (mm. Bogdan & Biklen 2007: 48, Mason & Bramble 1997: 404, 

Kuula 2006: 102). Suurin apu oli loppujen lopuksi lumipallo-otannan soveltami-

sesta, jossa tiedustellaan informanteilta mahdollisia tutkimukseen osallistujia (ks. 

Creswell 1998: 119, Johnson & Weller 2001: 496, Hirsjärvi & Hurme 2001: 59–

60). Saatujen yhteistietojen ja haastateltavien oman kyselytyön tuloksena löydet-

tiin loputkin haastateltavat. Haastateltavien hankalan löytämisen ja kesän vuoksi 

haastattelut suoritettiin kahdessa erässä 9.5.–7.6. ja 21.9.–24.10.2008. 

Warrenin (2001: 88) mukaan haastateltavat saattavat ja voivat olla haastatel-

tavalle tuttuja, jos kyseessä on etenkin tutkijan omaa kontekstia koskeva etnogra-

finen tutkimus. Hirsjärvi ja Hurme (2001: 72) sekä Bogdan ja Biklen (2007: 57) 

pitävät tuttujen haastattelemista ongelmallisena. Mahdollinen eettinen ja luotetta-

vuuteen liittyvä ongelma lienee tässä tutkimuksessa tutkijan ja haastateltavien 

vertaisuuden näkyminen tulosten kriittisyytenä koulutusta kohtaan (ks. Bogdan & 

Biklen 2007: 57). Toisaalta vertaisuudella pystytään estämään tutkijan ja haasta-

teltavien välille mahdollisesti syntyvä statusero, jolla voisi myös olla negatiivinen 
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vaikutus haastateltavien luottamukselliseen ja avoimeen asenteeseen (Miller & 

Glassner 1997: 105–106, Kvale 1996: 126). 

Haastateltaviksi valikoitui siis jokaiselta vuosikurssilta 4 haastateltavaa, joista 

ensimmäiseltä vuosikurssilta kaikki olivat miehiä, toiselta kaikki naisia sekä kol-

mannelta ja neljänneltä puoliksi miehiä ja naisia. Ikäjakauma painottui opettajan-

koulutuksen ja ensimmäisen tutkimusvaiheen ikäjakauman mukaisesti melko 

nuoriin. 21- ja 22-vuotiaita oli kumpiakin 3, 23-vuotiaita 5, 24-vuotiaita 2, 25- ja 

26-vuotiaita kumpiakin 1 ja mukana oli myös yksi 45-vuotias. Kuudella infor-

manteista oli ennen yliopistoon tuloa suoritettuja yliopistollisia arvosanoja, kol-

mella oli pohjalla aiempi tutkinto ja kahdeksalla oli alalle verrattavaa työkoke-

musta.  

5.3.2 Teemahaastattelun käyttö 

Teemahaastattelun perusteita 

Aineisto on kerätty haastattelemalla, jota pidetään laadullisen tutkimuksen kes-

keisenä tiedonhankintamenetelmänä pääasiallisesti sen joustavuuden ja syvälli-

seen tietoon mahdollistavan luonteen vuoksi (Hirsjärvi ym. 1997: 200–201) Haas-

tattelumetodin rooli on keskeinen varsinkin kasvatuksen ja opetuksen tutkimuk-

sessa. Sitä käytetään tämän tutkimuksen tavoin esimerkiksi opetuksen sosiaalisen 

kontekstin ja siihen liittyvien vuorovaikutussuhteiden kuvaamiseen ja ymmärtä-

miseen sekä koulutuksen kehittämiseen. (Tierney & Dilley 2001: 453–457.) Haas-

tattelua voidaan käyttää lisäksi tutkittavien tietojen, mielipiteiden tai asenteiden 

tutkimiseen, hypoteesien testaamisen tai keksimiseen ja muiden metodien vahvis-

tamiseen (mm. Kvale 1996: 97–98, Cohen & Manion 1994: 272–273). Tärkein ja 

kokoavin kuvaus haastattelun tarkoituksista lienee yksilöiden elämismaailman ja 

siihen liittyvien suhteiden aiheuttamien kokemusten kuvaaminen ja ymmärtämi-

nen (Kvale 1996: 29, 105). Keskeisen syy haastattelun valintaan ja käyttämiseen 

tutkimuksen toisessa vaiheessa on myös sen syventävä (Cresswell 1998: 17), 

mutta myös kehittämisen mahdollistava ulottuvuus. 

Hirsjärvi ja Hurme (1991: 24–28), Kvale (1996: 27) sekä Walford (2001: 87–

89) määrittelevät haastattelemisen suunnitelmalliseksi ja intentionaaliseksi haas-

tattelijan vetämäksi toiminnaksi erotukseksi pelkästä keskustelusta. Walford 

(2001: 87–89) on kuitenkin kriittinen haastattelua kohtaan sen keinotekoisuuden 

vuoksi. Haastattelu voidaan, sen struktuurista riippuen, nähdä ennemminkin haas-
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tateltavan mahdollisuutena tuottaa merkityksiä, kuin tuoda esille faktatietoa (War-

ren 2001: 83, Bogdan & Biklen 2007: 39, Kvale 1996: 31–32). Struktuurin tasoa 

kuvaavalla jatkumolla tutkimushaastattelu voidaan jaotella strukturoiduksi loma-

kehaastatteluksi, teemahaastatteluksi, avoimeksi haastatteluksi tai syvähaastatte-

luksi. (Hirsjärvi & Hurme 1991: 28–38, Cohen & Manion 1994: 271–274, Hol-

stein & Gubrium 1997: 113.) Teemahaastattelua voidaan pitää puolistrukturoituna 

(semistructured) haastatteluna, jossa haastattelua ohjaavat teema-alueet ovat tie-

dossa, mutta tarkkoja ja tietyssä järjestyksessä olevia kysymyksiä ei ole (Hirsjärvi 

& Hurme 1991: 35–37, Kvale 1996: 27). Haastattelun useista eri muodoista ja 

sovelluksista huolimatta kaikkia niitä yhdistää haastatteluun kuuluva interaktio 

tutkijan ja tutkittavien välillä (Holstein & Gubrium 1997: 113, Cohen & Manion 

1994: 271).  

Teemahaastattelun valintaan keskeisenä syynä oli mahdollisuus vuorovaikut-

teiseen ja sitä kautta mahdollisimman syvään aineistoon (ks. Cohen & Manion 

1994: 272). Lisäksi tutkimuksen viitekehyksen, käsitteistön ja ensimmäisen tut-

kimusvaiheen tulosten kompleksinen luonne ei olisi mahdollistanut kirjoitelmien 

tai muun kirjoitettavan metodin käyttöä tehokkaasti. Teemoittelemalla haastattelu 

ehkäistiin keskustelun ajautuminen aiheisiin, jotka olisivat saattaneet olla vaikeas-

ti sidottavia tutkimuksen viitekehykseen ja ensimmäisen vaiheen tuloksiin (ks. 

Walford 2001: 149). Mahdollista olisi ollut lähteä selvittämään opiskelijoiden 

kokemuksia opettajankoulutuksen pedagogiikasta yleisesti, mutta silloin yhteys 

tutkimuksen viitekehykseen ja tarkoitukseen olisi saattanut jäädä irralliseksi 

(Bogdan & Biglen 2007: 104).  

Teemahaastattelun struktuurisuus ja haastattelun yleinen dialogisuus ovat on-

gelmallisia ilmiön mahdollisimman puhtaan tavoittamisen osalta (mm. Åstedt-

Kurki & Nieminen 1998: 156, Bogdan & Biklen 2007: 25–26). Teemahaastatte-

lussa olevat teemat johdattelevat tutkittavia kertomaan vain tietyistä elämismaa-

ilman rakennetekijöistä, jolloin vähennetään tutkittavan mahdollisuutta kertoa 

itselle todella merkityksellisiä kokemuksia (vrt. Åstedt-Kurki & Nieminen 1998: 

156, Warren 2001: 83, 86). Myös tutkijan tulisi Perttulan (2005: 140–143) mu-

kaan häivyttää itsensä tutkimustilanteesta, jolloin tutkittavalla olisi mahdollisim-

man neutraalit olosuhteet kertoa kokemuksiaan. Tämä tarkoittaa Creswellin (1998: 

133) mukaan metodin osalta johdattelemisen minimointia. Se on ongelmallista 

haastattelun dialogisen luonteen vuoksi, jossa tutkijan omat ennakkokäsitykset ja 

näkemykset saattavat aiheuttaa ohjailemista ja vastausten tulkitsemista tutkijan 

haluamalla tavalla (mm. Kvale 1996: 49, Cohen & Manion 1994: 281–282). 

Haastattelussa ei pystytä mitenkään välttämään sitä tilannetta, että tutkija ja haas-
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tateltava muodostavat yhdessä kuvan ilmiöstä, vaan korkeintaan minimoimaan 

tutkijan osuuden vaikutusta (ks. Walford 2001: 89–90, Silverman 1993: 90). Tut-

kijan vaikutusta pyrittiinkin minimoimaan sillä, että tutkija otti tietoisesti enem-

män tarkkailijan, seuraajan ja kiinnostuneen syventäjän kuin merkitysten luomi-

sen toisen osapuolen roolin (ks. Holstein & Gubrium 1997: 117).  

Warren (2001: 86), Creswell (1998) sekä Bogdan ja Biklen (2007: 76–77) 

pohtivat myös tutkimusaiheeseen liittyvään kirjallisuuteen tutustumisen sekä 

epistemologisen konstruktivismin merkitystä ohjailemisen näkökulmasta. Mikäli 

tutkija haluaa antaa tutkittaville tilaa kertoa merkityksistään ja häivyttää itsensä 

tutkimustilanteesta, se tarkoittaisi vähäistä tutustumista kirjallisuuteen ja metodi-

sesti mahdollisimman vapaata haastattelua (Warren 2001: 86, Creswell 1998: 

Bogdan & Biklen 2007: 76–77). Tätä voidaan kuitenkin pitää mahdottomana 

tietyntasoisen teoreettisen esiymmärryksen ollessa aina olemassa. On kuitenkin 

mahdollista minimoida luettavan kirjallisuuden määrä. (Walford 2001: 147.) Täs-

sä tutkimuksessa esiymmärryksen rooli oli korostunut haastattelun kuuluessa 

tutkimuksen toiseen vaiheeseen, joka johdettiin ensimmäisen vaiheen teoreettises-

ta ja empiirisestä osuudesta. Myös analyysivaiheessa tutkijan tulee huomioida 

subjektiviteetin mahdollisimman hyvä häivyttäminen, jotta analyysi kestää toistet-

tavuuden luotettavuusvaateet (mm. Bogdan & Biklen 2007: 37–38). Tähän pyrit-

tiinkin valitsemalla analyysimenetelmäksi fenomenologinen metodi (ks. 5.3.3).  

Kvalen (1996: 32–33) mukaan haastattelulla pyritään mahdollisimman hyvin 

ja monipuolisesti kuvaamaan tutkittavien kokemaa. Holstein ja Gubrium (1997: 

117), Schostak (2006: 15) sekä Walford (2001: 90) muistuttavat myös siitä, että 

haastateltavien kertomat faktat, kokemukset ja merkitykset muokkaantuvat jatku-

vasti – myös tutkimustilanteessa ja ajallisessa kontekstissa. Niiden ei voida siten 

nähdä olevan ”totuudellisia” ja pysyviä, vaan ennemminkin ajallisessa ja tutki-

mustilanteen kontekstissa syntyneitä tulkintoja sekä kuvauksia (Holstein & Gub-

rium 1997: 117; Schostak 2006: 15). Niiden totuudellisuuden ja oikeellisuuden 

suhteen on hankala löytää luotettavuuskriteerejä (ks. Walford 2001: 90). Haastat-

teluaineiston voidaan nähdä tuottavan tietoa todellisuudesta, joka rakentuu sub-

jektiivisten merkityksenantojen ja niiden intersubjektiivisen jakamisen kautta. 

Haastatteluaineisto on eräänlainen representaatio koetusta eli jo kerran tulkkiutu-

nut maailma todellistuminen. (Kvale 1996: 36–37.)  
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Haastatteluteemojen muodostaminen 

Cohen ja Manion (1994: 284) mainitsevat ensimmäiseksi varsinaiseksi teema-

haastattelurungon (interview guide) rakentamisen vaiheeksi teemojen muodosta-

misen, jota Hirsjärvi ja Hurme (2001: 66) pitävät hyvin keskeisenä vaiheena. 

Haastatteluteemat (ks. liite 3 ja luku 4.2.2) muodostettiin ensimmäisen tutkimus-

vaiheen tulosten perusteella, joita haluttiin lähteä tutkimaan tarkemmin (ks. Bog-

dan & Biklen 2007: 104). Teemat ovat siis fokusoituja ilmiön osatekijöitä (Kvale 

1996: 34), jotka on juonnettu teoreettisesta viitekehyksestä empiirisen tutkimus-

vaiheen välittäminä ja muokkaamina (Walford 2001: 149). Teemahaastattelun 

teemat johdetaan usein teoreettisesta ilmiön kuvaamisesta (mm. Hirsjärvi & Hur-

me 2001: 66–67), tutkimusongelmista, hermeneuttisesta keksimisestä (Eskola 

2007: 38–39) tai haastattelua lähdetään tekemään hyvin vähäisellä tutkimusaiheen 

selvityksellä (Kvale 1996: 95). Tästä poikkeamisen syynä on jo mainitun ensim-

mäisen tutkimusvaiheen syventämisen lisäksi myös metodologisen triangulaation 

käyttäminen ja erityisesti teoreettisen viitekehyksen kompleksisuus. Teemat olisi 

voinut johtaa teoreettisesta viitekehyksestä, mutta viitekehyksen peruskäsitteiden 

määrittelemisen hankaluus ja toisaalta niiden sisäinen moninaisuus olivat ongel-

mia. Peruskäsitteiden mukaan muodostettujen teemojen ymmärtäminen ja niihin 

liittyvien kokemusten kuvaileminen ei olisi onnistunut haastateltavilta. Toisaalta 

kaikkien käsitteiden mukaan ottaminen avatummassa muodossa olisi laajentanut 

teemojen määrän liian suureksi sekä sisäisesti liian strukturoiduksi ja moninaisek-

si.  

Edellä esitetyistä syistä päädyttiin valitsemaan syventävään tarkasteluun tee-

moja, jotka olivat yhteydessä viitekehyksen käsitteisiin joko operationaalistettuna 

käsitteen osana tai empiirisessä vaiheessa syntyneenä käsitteen ulottuvuutena. 

Keskeistä oli kuitenkin niiden painottuminen tai erottuminen ensimmäisen tutki-

musvaiheen tuloksissa (ks. luvut 6.1–6.4). Valintakriteerinä käytettiin lähinnä 

niiden empiirisesti todettua ongelmallista luonnetta, johon haluttiin saada li-

säselvyyttä opiskelijoiden kokemusten ja merkitysten kautta. Teemoiksi valikoitui-

vat vuorovaikutus, osallisuus, vastuun ja ohjauksen suhde, opiskelijoiden yksilöl-

lisyyden huomiointi, motivointi, tavoitteiden/oppimistarpeiden määrittely, teoria 

ja käytäntö, kokemuksellisuus sekä palaute ja arviointi. 

Teema-alueiden laajuus ja väljyys vaihteli aina hyvin yleisestä vuorovaikutus 

-teemasta melko yksityiskohtaista asiaa selvittävään oppimistavoitteiden ja -

tarpeiden asettaminen -teemaan. Yksityiskohtaisten teemojen osalta haastateltavi-

en kokemusten kuvaukset olivat siten tarkasti suunnattuja (vrt. Hirsjärvi & Hurme 
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2001: 66–67). Teemojen aihetta ja siihen johdattavaa avauskysymystä sekä lopun 

kehittämistä koskevaa kysymystä lukuun ottamatta haastattelu oli rakennettu 

melko väljäksi. Haastateltava pystyi kertomaan siten melko vapaasti kokemuksis-

taan ainoastaan pääteeman ohjaamana. (vrt. Lukkarinen 1999: 148–149.) Teemoja 

voidaan pitää toisiinsa tiiviisti yhteydessä olevina, mutta toisaalta myös pedagogi-

sen orientaation ilmiötä itsenäisesti jäsentävinä osina (ks. Perttula 1995: 112). 

Teemat järjestettiin niiden yleisemmistä yksityiskohtaisempiin ja vuorovaikutuk-

sellisuudesta enemmän opetus-oppimisprosessin tekijöitä koskeviin teemoihin.  

Aineiston hankinnan kuvaus 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001: 72–73) sekä Silvermanin (1993: 148) tärkeiksi 

kokemia esihaastatteluja ei tehty lähinnä aikaresursseista johtuvista syistä. Niillä 

ei todennäköisesti olisi ollut kuitenkaan vaikutusta esimerkiksi teemahaastattelu-

runkoon, koska se oli johdettu aiemmista tutkimustuloksista ja toimi sellaisenaan 

haastattelutilanteissa (Hirsjärvi & Hurme 2001: 72–73, Eskola 2007: 39). Haastat-

teluteemat olivat myös haastateltavien kontekstiin kuuluvia ja siten ymmärrettäviä. 

Tutkija avasi teemojen merkityksiä tarvittaessa samanlaisella, yleisellä ja mahdol-

lisimman neutraalilla tavalla. Haastattelut tehtiin kahdessa opettajankoulutusyksi-

kön opettajan työhuoneessa. Syynä haastattelujen tekemiseen kyseisissä paikoissa 

oli niiden rauhallisuus ja hiljaisuus, samanlaisuus, tuttuus haastateltaville ja ai-

heeseen orientoiva opettajankoulutusyksikön läsnäolo (ks. Poland 2001: 638, 

Warren 2001: 90). Kriittisesti voidaan pohtia opettajaosapuoleen vahvasti liitty-

vän ympäristön mahdollisia vaikutuksia haastateltaviin, jota tosin ei ollut huomat-

tavissa. Haastatteluajat sovittiin puhelimessa osapuolille sopiviksi ajoiksi (Hirs-

järvi & Hurme 2001: 73–74). 

Haastattelut aloitettiin lyhyellä vapaamuotoisella keskustelulla, jolla pyrittiin 

luomaan vapautunut ilmapiiri ja tutustumaan (Kvale 1996: 127–128, Bogdan & 

Biklen 2007: 103). Myös lopuksi käytettiin hieman aikaa keskusteluun ja haasta-

teltaville annettiin mahdollisuus kertoa haastattelusta heränneitä ajatuksiaan (liite 

2) (Kvale 1996: 128). Lisäksi haastateltaville kerrottiin lyhyesti ja joka kerta sa-

malla tavalla muun muassa tutkimuksen tarkoituksesta, aineiston käyttämisestä 

(ks. Creswell 1998: 132) sekä lyhyesti tulevan haastattelun etenemisestä ja sisäl-

löstä (informed consent). Näitä tekijöitä voidaan pitää myös tutkimuksen tärkeinä 

eettisinä periaatteina (mm. Christians 2005: 144, 48, Kuula 2006: 101–116). 

Haastattelut äänitettiin vapaamuotoisen keskustelun jälkeen digitaalisella tallen-

timella, kun haastateltavilta saatiin lupa haastattelun äänittämiseen (Poland 2001: 
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638; Hirsjärvi & Hurme 2001: 92). Kukaan haastateltavista ei kieltäytynyt äänit-

tämisestä, eikä äänittämisellä tuntunut olevan estävää vaikutusta esimerkiksi ne-

gatiivisten kokemusten kertomiseen (Warren 2001: 92, Cohen & Manion 1994: 

275). Ensimmäisenä kokonaisuutena ennen varsinaisen aihepiirin käsittelyä tie-

dusteltiin haastateltavien taustatietoja, joiden käyttämisestä mainittiin aineiston 

käyttämistavan yhteydessä. Taustatietojen selvittämisellä myös totuteltiin haasta-

teltava äänitettävään haastatteluun ja saatiin ehkä purettua suurin jännitys ennen 

aihepiirien käsittelyä. Haastattelujen kestot olivat hyvin yksilöllisiä ja vaihtelivat 

keskustelun rönsyilemisestä ja haastateltavan kerronnan runsaudesta riippuen 

reilusta tunnista aina kahteen ja puoleen tuntiin.  

Haastattelussa keskeisessä osassa on tutkijan joustavuus, verbaalinen ja non-

verbaalinen viestintä sekä kysymysten muoto ja esittämistapa, joilla on merkitystä 

aineiston laatuun, luotettavuuteen ja syvyyteen (Johnson & Weller 2001: 491, 

Kvale 1996: 125). Hyvässä haastattelussa tutkija käyttää tarkentavia ja haastatel-

tavien esittämiä asioita syventäviä kysymyksiä sekä on kiinnostunut tilanteesta 

esimerkiksi nyökäyttelemällä päätään ja käyttämällä ilmeitä (Bogdan & Biklen 

2007: 104–107). Kysymysten muotoon vaikuttaa muun muassa se, kysytäänkö 

tosiasioita vai mielipiteitä, haetaanko yksityiskohtia vai syvyyttä ja mikä on tut-

kimuksen aihepiiri (Cohen & Manion 1994: 284). Haastattelun yhteydessä tutkija 

käytti verbaalista ja nonverbaalista viestintää kiinnostuneisuutta ilmaisevana kei-

nona, mutta se oli enemmän tiedostamatonta kuin tietoista. Tutkijan oman esi-

ymmärryksen muodostama ymmärtävä ja asioita jo tiedostava asenne tuli esille 

haastattelussa, mutta sillä ei ollut todennäköisesti vastaajia passivoivaa ja testaa-

vaa vaikutusta (Johnson & Weller 2001: 496). Kysymysten muotoina olivat lähin-

nä ”miten”, ”millainen” ja ”mitä”, joilla pyrittiin saamaan haastateltava kuvaa-

maan kokemuksiaan pedagogisen orientaation käytänteistä ja niiden merkityksel-

lisyydestä hänelle. Kysymysten muoto myös haastoi haastateltavat pohtimaan ja 

vastaamaan ”kyllä” ja ”ei” vastauksia syvällisemmin. (ks. Bogdan & Biklen 2007: 

104–107.)  

Johdattelemisen minimoimiseksi teemoja koskevat aloituskysymykset (intro-

ducing questions) pyrittiin pitämään mahdollisimman yleisellä tasolla ilman suun-

taavia näkökulmia (mm. Holstein & Gubrium 1997: 116–117, Johnson & Weller 

2001: 496, Kvale 1996: 127). Teemoissa olevien aiheiden ymmärtämiseksi (John-

son & Weller 2001: 500) jouduttiin joidenkin haastateltavien kohdalla tekemään 

tarkentavaa ja alustavaa kuvailua, joka on ongelmallista johdattelun osalta. Var-

sinkin myöhemmissä haastatteluissa tutkijalla on vaarana suunnata teeman kuva-

usta aiemmissa haastatteluissa esiintyneisiin asioihin (Schostack 2006: 136). 
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Haastattelussa edettiin yleisistä, kaikille samoista ja aiheeseen suuntaavista tee-

man aloituskysymyksistä haastateltavien kuvauksia tarkentaviin ja syventäviin 

kysymyksiin (Johnson & Weller 2001: 497, 499, Warren 2001: 86–87, Hirsjärvi & 

Hurme 2001: 104–107). Tutkija teki pieniä muistiinpanoja avainsanojen muodos-

sa haastateltavan kuvatessa kokemuksiaan, jotta asioihin voisi palata tarkentavilla 

kysymyksillä. Haastateltavien kuvaukset etenivät teemojen puitteissa yksilöllises-

ti ja olivat yleisyystasoiltaan hyvin vaihtelevia aina yleisestä kuvauksesta yksi-

tyiskohtaisiin esimerkkeihin (mm. Johnson & Weller 2001: 499). Tutkija pyrki 

kuitenkin pääsemään syvemmälle pinnallisten vastausten kohdalla esittämällä 

tarkentavia kysymyksiä. 

Aktiivisuuden ja haastateltavan aktivoimisen ohella tutkijan tulee myös osata 

kuunnella, olla hiljaa sekä antaa täten tilaa tutkittavilla pohtia ja kertoa laveastikin 

kokemuksistaan. (Bogdan & Biklen 2007: 104–107.) Schostak (2006: 60) kuvaa-

kin tutkijan kyvyttömyyttä kuunnella ja antaa tilaa Bourdeaun käyttämällä sym-

bolisen väkivallan käsitteellä. Tilan antaminen näkyi haastatteluissa pitkinäkin 

hiljaisina hetkinä, jotka päättyivät usein haastateltavan kerronnan jatkumiseen tai 

haastattelijan syventävään kysymykseen. Näitä haastattelun ominaisuuksia voi-

daan pitää keskeisinä juuri tutkimuksen fenomenologis-hermeneuttiselle lähesty-

mistavalle (Kvale 1996: 135). 

Haastattelun jälkeen tutkija kirjoitti päiväkirjaan merkintöjä haastattelun ku-

lusta ja tekemistään huomioista. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki haastat-

telutilanteet olivat ilmapiiriltään avoimia ja rentoja. Haastateltavat pystyivät tutki-

jan tuntuman perusteella tuomaan esille avoimesti kriittisiäkin näkökulmia (ks. 

Cohen & Manion 1994: 283, Holstein & Gubrium 1997: 116) ja voittamaan mah-

dollisen haastattelutilan puolueellisuuden vaikutuksen (mm. Silverman 1993: 97). 

Muutaman haastattelun osalta oli huomioitavissa sekä haastattelijan että haastatel-

tavan väsyneisyyttä. Tämä saattoi näkyä huonona keskittymisenä, kerronnan rön-

syilemisenä tai etenemisen nopeutena. Suurimmaksi osaksi tutkija kuitenkin kes-

kittyi tiiviisti haastateltavien kerrontaan ja pystyi tarttumaan haastateltavien esit-

tämiin yksityiskohtiin syventäen niitä lisäkysymyksillä (ks. Bogdan & Biklen 

2007: 105).  

Huomioitavaa on teemojen käsittelyjärjestyksen vaihteleminen haastattelu-

kohtaisesti, vaikka tutkija pyrki etenemään haastattelurungon mukaisesti. Syynä 

tähän oli teemojen tiivis yhteys toisiinsa sekä tiettyjen teemojen yleisyys, joiden 

vuoksi haastateltavat saattoivat ajautua kertomaan vielä käsittelemättömästä tee-

masta. Sivuttua teemaa saatettiin käsitellä ainakin jonkin verran kokemuksen 

kertomisen jatkuvuuden takaamiseksi. Tutkija merkitsi tällöin myös haastattelu-
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paperiinsa (ks. Creswell 1998: 126–127) merkintöjä käsitellyistä teemoista ja 

niihin liitetyistä asioista, jotta niihin uudelleen palatessa olisi mahdollista palaut-

taa mieleen jo käydyt asiat. Teemojen järjestyksen muuttumisella saattaa olla 

jonkin verran merkitystä tiettyjen teemojen painottumiseen ja niihin liittyvän 

kerronnan syvällisyyteen.  

5.3.3 Haastatteluaineiston analysointiprosessi 

Haastatteluaineiston analyyttinen käsittely kesti pääosin lokakuusta 2007 loka-

kuuhun 2008, jonka jälkeenkin aineistoa on analysoitu, mutta enemmän synteetti-

sellä ja hermeneuttisella tasolla. Digitaalisesti äänitetyt haastattelut siirrettiin 

ensin tietokoneelle, josta ne litteroitiin eli transkriptoitiin melkein sanatarkasti ja 

ilman elekieltä tai intonaatiota kuvaavia koodeja tekstinkäsittelyohjelmalla (ks. 

Poland 2001, Bogdan & Biklen 2007: 131). Litteroinnista jätettiin pois asiat, jotka 

menivät täysin aiheen ulkopuolelle vapaamuotoisen dialogin yhteydessä, esimer-

kiksi harrastukset tai vapaa-aika. Lisäksi haastattelijan välikommentteja lyhennet-

tiin muun muassa puhekieleen liittyvien yksityiskohtien osalta. (ks. Bogdan & 

Biklen 2007: 132–133.) Peräkylä (1997: 206–207) on kriittinen transkriptoinnissa 

oikomiseen, koska tutkija voi tehdä rajauksen aineiston suhteen myöhemmässä 

tutkimuksen vaiheessa. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin toimittu tutkimuksen 

tarkoituksia palvelevan tarkkuuden mukaisesti (ks. Walford 2001: 92, Kvale 1996: 

166). Transkriptointiin käytettiin aikaa noin kuukausi, koska haastatteluaineistoa 

oli yhteensä noin 30 tuntia. Fonttikoolla 12, fontilla Times New Roman ja rivivä-

lillä 1,5 kirjoitettua tekstiä haastatteluista kertyi yhteensä noin 280 sivua. 

Analyysi toteutetaan aineistolähtöisesti eli induktiivisesti, joka tarkoittaa ana-

lyysin pohjautumista mahdollisimman paljon aineistoon ilman teoreettisia tai 

muita analyysiä ohjaavia tekijöitä (Tuomi & Sarajärvi 2006: 95–117, Hirsjärvi & 

Hurme 2001: 136). Aineistolähtöisyyttä käytetään teemahaastatteluaineiston ja 

teoreettisen viitekehyksen hyvin eri tasolla olevan struktuurisuuden vuoksi, jol-

loin viitekehystä ole järkevää käyttää aineiston analyysin perustana. Lisäksi haas-

tatteluaineistolla pyrittiin teemojen rajoissa mahdollisimman vapaaseen haastatel-

tavien merkitysten tuottamiseen kontrastina kyselylomakkeelle. Tämä vapaus 

haluttiin säilyttää myös analyysivaiheessa. Lisäksi teoreettinen yhteys pystytään 

luomaan analyysiprosessin loppuvaiheessa esitettäviin tuloksiin. 

Kvalitatiivisen aineiston analysoiminen on tutkimustraditioista riippumatta 

rakenteeltaan melko samantyyppistä sisällönanalyysiä (content analysis), vaikka 

tarkkoja ja yleistettäviä analyysitapoja ei ole olemassa. Sisällönanalyysi sisältää 
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eri vaiheissa tapahtuvaa aineiston analyyttistä pilkkomista ja pelkistämistä, luokit-

telua, ryhmittelyä ja tematisointia sekä syntetisointia ja käsitteellistä abstrahointia. 

(mm. Tuomi & Sarajärvi 2006: 93–121, Raunio 1999: 312–318, Hirsjärvi & 

Hurme 2001: 136–183, Creswell 1998: 138–165.) Tämän aineiston analyysi oli 

tarkoitus tehdä sisällönanalyysillä (ks. Perttula 1995: 111), jossa aineisto olisi 

analysoitu haastatteluteemakohtaisesti jakamalla aineisto osiin, luokittelemalla se 

ja muodostamalla niistä eritasoisia kategorioita (mm. Tuomi & Sarajärvi 2006: 

110–115). Transkriptoinnin yhteydessä kuitenkin huomattiin, että aineisto jää liian 

yksiulotteiseksi jakamalla osiin, luokittelemalla tarkkarajaisiksi kategorioiksi ja 

kuvaamalla se pelkästään muutamilla käsitteillä (ks. Giorgi 1996: 14–15, Kvale 

1996: 184). Aineistossa oli toisiinsa tiiviisti toisiinsa liittyvien haastatteluteemo-

jen vuoksi niin monitasoisia ja yhteenkietoutuneita merkityksiä (mm. Moilanen & 

Räihä 2001: 44–45), ettei niitä olisi ollut mahdollista kuvata ja tavoittaa pelkällä 

luokittelulla. Aineiston analysoiminen todettiin myös mahdolliseksi ja eniten 

antavaksi tekemällä se haastattelu- ja teemakohtaisesti sekä koko aineiston osalta.  

Sopivaa analyysimallia miettiessä (vrt. Kvale 1996: 177–178) tutustuttiin Ju-

ha Perttulan (1995; 1998; 2000) kehittelemään fenomenologiseen metodiin, jonka 

selkeä ja edellä esitettyihin aineiston tarpeisiin vastaava metodinen lähestymista-

pa tuntui luontevalta. Esimerkiksi Perttulan metodin mukainen yksilökohtaisten 

merkitysverkostojen muodostaminen ja deskriptio on itsessään arvokas tutkimus-

tulos lukijalle ja pystyy kattamaan merkitysten kokonaisuuden yleistä jatko-

analyysiä varten. Vaikka fenomenologisen metodin filosofiset ja metodiset vaati-

mukset olivat varsin tiukat ja osittain tavoittamattomat tämän tutkimuksen osalta, 

on metodia käytetty ennenkin esimerkiksi teemahaastatteluaineistoon (Perttula 

1995; 1998) ja metodologista triangulaatiota käyttävässä tutkimuksessa (Lukkari-

nen 1999: 2005). Lopullinen fenomenologisen metodin valinta tehtiin vasta ai-

neistoon tutustumisen, ensimmäisten analyysivaiheiden, muiden analyysimallien 

kokeilemisen sekä syvällisen reflektoinnin jälkeen. 

Fenomenologisesta metodista on olemassa erilaisia sovelluksia, vaikka ne 

kaikki perustuvat lähes identtisiin lähtökohtiin ja tavoitteisiin (mm. Perttula 1995; 

1998; 2000, Giorgi 1996, Cohen & Manion 1994: 293–296). Perttulan (1995; 

1998; 2000) kehittelemä eksistentiaalisen fenomenologian metodi kattaa useam-

pia alavaiheita sisältävät kaksi päävaihetta. Metodia sovellettiin tietyiltä osin 

tämän tutkimuksen tarpeisiin vastaavaksi, joka on suositeltavaa (Perttula 2000, 

Cohen & Manion 1994: 292–293) ja jopa toivottavaa (Huhtinen ym. 1994: 161). 

Analyysivaiheista jätettiin osa pois, niitä muunneltiin tai lisättiin. Lisäksi loppuun 

lisättiin yksi päävaihe. Seuraavaksi esitetään kuvaus metodin eri vaiheista, joiden 
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yhteyteen liitetään myös kuvauksia tämän tutkimuksen analyysiprosessista. Fe-

nomenologisen tutkimuksen raportoinnissa saatetaan käyttää autenttisia haastatte-

luesimerkkejä analyysin etenemisestä. Tässä työssä analyysiprosessia kuvataan 

liitteessä 4, jossa on esitetty lyhyesti esimerkkejä analyysin eri vaiheista. Esi-

merkki sijoitettiin liitteeksi varsinaisen tekstiosan sujuvamman ja tiiviimmän 

esittämisen vuoksi.  

I Yksilökohtaisen merkitysverkoston luominen 

Ensimmäisessä päävaiheessa muodostetaan jokaisen haastateltavan yksilöllisiä 

kokemuksia kuvaavat kokonaisuudet (Creswell 1998: 55), joista Perttula (1998) 

käyttää merkitysten toisiinsa kietoutuneisuuden vuoksi nimitystä yksilökohtaiset 

merkitysverkostot (individual experienced network). Tässä vaiheessa pyritään 

aineistolähtöiseen ja tutkijan esiymmärryksestä mahdollisimman vapaaseen ko-

kemusten deskriptioon.  

1. Tutkimusasenteen omaksuminen ja aineistoon tutustuminen 

Ensimmäisessä tutkimusvaiheessa tutkijan tulee omaksua fenomenologisen tut-

kimuksen keskeinen filosofinen piirre eli oman luonnollisen asenteen tiedostami-

nen sulkeistamisen kautta. Tämä tarkoittaa luonnollisen asenteen tiedostamista ja 

sen sulkeistamista haastateltavien perspektiivin ymmärtämiseksi mahdollisimman 

puhtaan. Tätä voidaan pitää haastavana tavoitteena. (Creswell 1998: 54–55, Tesch 

1990: 92–93, Cohen & Manion 1994: 293, Perttula 1998: 78, 87–88.) Luonnolli-

sen asenteen tiedostamista ja sulkeistamista helpottavana keinona voidaan käyttää 

esimerkiksi tutkijan kirjoittamaa kuvausta, jossa hän pyrkii eksplikoimaan luon-

nollisen asenteen piirteet. (Creswell 1998: 147, Tesch 1990: 92–93).  

Ensimmäisen ja toisen tutkimusvaiheen yhdistävänä vaiheena on syvällinen 

tutustuminen tutkimusaineistoon, jolla pyritään Teschin (1990: 93) ja Giorgin 

(1996: 10–11) mukaan saavuttamaan läheinen suhde aineistoon ja luomaan koko-

naiskuva siitä. Tämä vaihe toteutui tässä tutkimuksessa transkriptointivaiheessa, 

jossa jokainen aineiston lause tuli tutuksi useaan kertaan sekä auditiivisesti että 

kirjoittamisen kautta (ks. Perttula 1998: 87). Aineiston sisäistämisestä kertoo se, 

että transkriptointivaiheessa haastattelutilanne palautui muistiin hyvin yksityis-

kohtaisesti. Transkriptointivaiheessa tehtiin myös haastattelua koskevia komment-

teja ja huomioita erilliseen tekstitiedostoon seuraavia analyysivaiheita varten. 
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2. Merkityssuhteiden erottaminen toisistaan 

Creswellin (1998: 55) mukaan fenomenologisessa analyysissä aineisto jaetaan 

osiin. Tesch (1990: 93) ja Perttula (1995: 122) käyttävät näistä osista käytännöl-

listä käsitettä merkityksen sisältävä yksikkö (meaning units), joka tarkoittaa tiet-

tyä ja toisista merkityksistä erottuvaa merkityskokonaisuutta. Perttula (1998: 79) 

kuitenkin näkee filosofisesti parempana merkityssuhde-käsitteen (meaning relati-

on), joka viittaa merkityksen intentionaalista syntysuhdetta mielen ja situaation 

välillä. Merkityssuhteen sisältävän yksikön laajuus voi vaihdella muutamasta 

sanasta aina pitkiin kappaleisiin (Perttula 1995: 123). Tässä tutkimuksessa ei 

tehty tietoista päätöstä merkityssuhteiden jakamisen perustana olevasta näkökul-

masta (mm. Giorgi 1996: 10–14), mutta sen voidaan nähdä olevan pedagogiik-

kaan liittyviä merkityssuhteita koskeva ilman liikaa ohjaavuutta. Perttulan (1995: 

124) tapaan tässä tutkimuksessa nämä yksiköt pidettiin melko laajoina, etteivät eri 

asioiden väliset merkityssuhteet rikkoudu. Yksiköt saattoivat kattaa useita kappa-

leita ja puheenvuoroja. Tutkimuspäiväkirjan mukaan oli vaikeaa määritellä yksi-

kön laajuutta siinä mielessä, että sinällään selkeästi toisista erottuvan merkitys-

suhdetta kuvaavan yksikön sisällä saattoi olla useita merkitystihentymiä. Tämän 

tutkimuksen osalta koko aineisto jaettiin merkityssuhteen sisältäviin yksiköihin 

(vrt. Tesch 1990: 93, Cohen & Manion 1994: 294).  

3. Merkityssuhteiden muuntaminen tutkijan kielelle 

Jaetuille merkityssuhteen sisältämille yksiköille annettiin merkitystä tiiviisti ku-

vaava sisältö (Tesch 1990: 93, Giorgi 1996: 17–19, Perttula 1995). Tutkija yrittää 

mielikuvatasolla tapahtuvalla muuntelulla löytää merkityssuhdetta mahdollisim-

man hyvin kuvaavan ja yleisellä kielellä olevan merkityssisällön. Tämä vaihe on 

tärkein sulkeistamisella ja reduktiolla tapahtuvan ilmiön tavoittamisen kannalta. 

Lisäksi analyysivaihe vaatii tarkkaa ja keskittynyttä reflektiota sekä yhteyden 

säilyttämistä haastatteluaineistoon ja haastateltavaan. (Perttula 1995: 126–127.) 

Vaihe oli hyvin työläs ja oikea muunnoksen tason sekä muodon löytäminen oli 

vaikeaa (Giorgi 1996: 17). Muuntamisen onnistuneisuutta arvioitiin kuuntelemal-

la yksi haastattelu palauttaen samalla mieleen haastattelutilanne sekä seuraamalla 

tehtyjen muunnosten yhtenäisyyttä haastateltavien kokemusten kanssa. Vaikka 

sanamuodot saattoivat olla liiankin yksityiskohtaisia ja laajoja, ne kuitenkin pys-

tyivät varsin hyvin tutkijan kuvittelemana kuvaamaan haastateltavan esittämiä 

merkityssuhteita. Esiymmärrys oli auttamassa mielikuvan tasolla tehtävän muun-

telun variointia, mutta saattoi vaikuttaa muunnoksen suuntaamiseen. Jokaisen 
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muunnoksen alkuun merkittiin muutama koodaus, joilla kukin muunnettu merki-

tyksen sisältävä yksikkö olisi helppo tunnistaa ja löytää aineistosta myöhemmissä 

analyysivaiheissa. Esimerkiksi (H7/8.12) tarkoittaa haastateltavaa 7, merkitys on 

tullut esille haastatteluteemassa kokemuksellisuus ja on sen teeman 12. merkityk-

sen sisältävä yksikkö. 

4. Sisältöalueiden muodostaminen 

Edellisten vaiheiden kautta tutuksi tulleesta aineistosta muodostetaan tarpeeksi 

laajat sisältöalueet (classifying themes), jotka sisältävät aineistoa kuvaavan tietyn 

merkityksen (Perttula 1998: 78–79, 88). Sisältöalueet muodostettiin vasta tässä 

vaiheessa, jotta merkityssuhteita sisältävistä yksiköistä olisi vielä syvällisempi 

kuva. Sisältöalueet on pidettävä niin yleisinä ja laajoina, etteivät ne eivät rajoita ja 

pilko liikaa merkitysten välisiä yhteyksiä. Sisältöalueet muodostettiin koko ai-

neistoa kuvaaviksi ja hyvin laajoiksi, vaikka ne on mahdollista muodostaa myös 

jokaista haastattelua erikseen kuvaaviksi. (emt. 78–79, 88) Tutkimuspäiväkirjan 

mukaan jo tässä vaiheessa oli huomattavissa etenkin spesifien haastatteluteemojen 

vahva ohjaavuus merkityssuhteiden sisällöissä. Sisältöalueiksi muodostuivat opet-

tajaan liittyvät merkitykset, opiskelijaan liittyvät merkitykset, oppimisprosessin 

eri vaiheiden merkitykset, opiskelun ulkoisten puitteiden merkitykset ja käytän-

töön liittyvät merkitykset.  

5. Tehtyjen muunnosten sijoittaminen sisältöalueisiin 

Tutkijan kielelle muunnetut samantyyppiset merkitykset siirretään niitä kuvaaviin 

sisältöalueisiin. (Tesch 1990: 93, Perttula 1998: 80, 90). Sisältöalueiden laajuuk-

sien vuoksi suurin osa tutkijan kielelle muunnetuista merkityssuhteen sisältävistä 

yksiköistä pystyttiin sisällyttämään yhteen sisältöalueeseen, vaikka niillä oli yhte-

yksiä myös muihin sisältöalueisiin (ks. Perttula 1998: 80, 90). Kuitenkin osan 

kohdalla oli hankaluuksia päättää sopivin sisältöalue, jolloin ne sijoitettiin niihin 

kaikkiin tai eniten kuvaavaan. Tutkimuspäiväkirjan mukaan tässä vaiheessa huo-

mattiin ensimmäisten haastattelujen muunnosten olevan laajempia kuin muiden. 

Tämä johtuu todennäköisesti muuntamisprosessin kehittymisestä ja ehkä myös 

tutkijan uskalluksen lisääntymisestä tiivistämisen suhteen.  

6. Sisältöalueittaisten yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen 

Sisältöalueisiin siirretyt merkitykset syntetisoidaan sisältöalueittain. Sisältöalueit-

tain tehtävässä syntetisoinnissa huomattiin yksityiskohtaisuuden ja syntetisoinnin 

välinen ongelmallisuus. Sisältöalueisiin pyrittiin jättämään mahdollisimman pal-
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jon yksityiskohtaisia merkityksiä, koska yleisemmällä tasolla tehtävä tarkastelu 

tehdään myöhemmässä vaiheessa (ks. Perttula 1998: 80–82.) On myös mainittava, 

että kehittämistä koskeneet haastateltavien ajatukset syntetisoitiin sisältöalueiden 

sisällä, koska ne usein liittyivät haastateltavien muihin kuvauksiin. 

7. Sisältöalueiden syntetisointi yksilökohtaiseksi merkitysverkostoksi 

Viimeisessä yksilökohtaisten merkitysverkostojen analyysivaiheessa eri sisältö-

alueet syntetisoidaan keskenään yksilön kokemusta ja merkityksiä kuvaavaksi 

kokonaisuudeksi (Tesch 1990: 93, Perttula 1998: 81), Tarkoituksena on muodos-

taa aiemmissa vaiheissa analyyttisesti järjestellyistä merkityssuhteista niitä ja 

niiden välisiä yhteyksiä kuvaava kokonaisuus. Tämä vaihe oli haastava ja vaikea 

tämän tutkimuksen osalta, koska sisältöalueiden välillä oli yhteyksiä, mutta toi-

saalta sisältöalueet erottuivat selkeästi omiksi kokonaisuuksiksi. Itse asiassa tämä 

vaiheen järkevyyttä ja pois jättämistä mietittiin prosessin tässä vaiheessa. Synteesi 

kuitenkin nähtiin olennaiseksi yhtenevien merkitysten kuvaamisessa. Ratkaisuna 

oli eräänlainen keskitie, jossa pyrittiin säilyttämään toisaalta sisältöalueet ja yksit-

täiset merkitykset, mutta myös liittämään yhdistävät merkitykset mahdollisimman 

jouhevasti ja kokonaisuutta rikkomatta. (ks. Perttula 1998: 81–82.) Edellisen 

vaiheen tavoin ongelmallista oli merkitysten syntetisoinnin taso, joka olisi voinut 

olla rohkeampi ja selkeämmin deskription taakse menevä (Giorgi 1996: 20). Yksi-

lökohtaiset kuvaukset ovatkin melko yksityiskohtaisia ja laajoja.  

II Yleisen merkitysverkoston luominen 

Toisessa tutkimusvaiheessa edetään tulkitsemaan yksilöllisiä merkitysverkostoja 

ja muodostetaan aineistosta yleistä kokemusta kuvaava kokonaisuus (Creswell 

1998: 55). Tästä kokonaisuudesta Perttula (1998) käyttää käsitettä yleinen merki-

tysverkosto (general meaning network). Yksilöllisten merkitysverkostojen analy-

soiminen tarkoittaa sitä, että niitä käytetään eräänlaisena toisen tason aineistona. 

Merkitykset eivät ole enää tietyn yksilön elämismaailman kokonaisuutta ja sen 

osia kuvaavia, vaan ehdotuksia yleisestä kokemuksesta. Merkitysten väliset yh-

teydet sen sijaan pyritään säilyttämään toisessakin vaiheessa. (Perttula 1998: 82–

84.) Jo ennen tämä tutkimusvaiheen aloittamista oli tiedossa, ettei koko aineistoa 

kattavaan yhteen yleiseen deskriptioon ole mahdollista päästä säilyttämällä samal-

la järkevä yleisyystaso. Tämän huomion konkretisoituminen analyysin osalta 

tapahtui analyysin loppuvaiheissa. Vaiheet ovat hyvin samantyyppiset kuin en-
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simmäisessä analyysikokonaisuudessa, joten niitä ei kuvata niin tarkasti kuin 

ensimmäisiä. Toisen vaiheen erot ovat viimeisissä alavaiheissa.  

1. Merkityssuhteiden erottaminen ja muuttaminen merkityssuhde-ehdotelmiksi 

Kahdessa ensimmäisessä analyysivaiheessa edetään samalla tavalla kuin yksilö-

kohtaisten merkitysverkostojen osalta. Jokainen yksilökohtainen merkitysverkos-

to jaetaan merkityssuhteen sisältäviin yksiköihin samoin periaattein, mutta nyt ne 

ovat ehdotelmia yleisestä kokemuksesta. Tämä näkyy tutkijan kielelle muuntami-

sessa siten, että kieli on yleisessä muodossa häivyttäen yksilöllisyyden. (Perttula 

1998: 84, 117–120.)  

2. Sisältöalueiden muodostaminen 

Tässä analyysivaiheessa muodostetaan aineistoa jäsentävät sisältöalueet, mutta 

yksilökohtaisen merkitysverkoston luomisesta poiketen ne tehtiin jokaisen haas-

tattelun kohdalla erikseen ja tarkemmiksi (Perttula 1998: 84). Vaikka kaikilla 

haastateltavilla oli samansuuntaisia merkityksiä teemahaastattelun vuoksi, oli 

merkityksissä huomattavissa joitakin eroja. Suurinta osaa kuvaavia sisältöalueita 

olivat opettajan merkitys, kokemusten merkitys, osallisuus ja vaikuttaminen, 

opiskelun rakenteet, vuorovaikutus ja menetelmät, käytäntö ja teoria sekä arvioin-

tiin liittyvät merkitykset. Jälkikäteen tarkasteluna sisältöalueet olisi voinut tehdä 

hieman laajemmiksi ja koko aineistoa kuvaaviksi, koska myöhemmin kaikki mer-

kitykset pystyttiin sisällyttämään laajempiin ja kaikkia melko kattavasti kuvaaviin 

sisältöalueisiin.  

3. Merkityssuhde-ehdotelmien sijoittaminen sisältöalueisiin 

4. Sisältöalue-ehdotelmien muodostaminen 

Merkityssuhde-ehdotelmat sijoitetaan kuhunkin sisältöalue-ehdotelmaan haastat-

telukohtaisesti, jonka jälkeen niistä muodostetaan sisältöalueittain syntetisoidut 

ehdotelmat. (Perttula 1998: 84, 120–123.) 

5. Samanlaisten sisältöalue-ehdotelmien synteesi 

Tässä vaiheessa erottiin eniten Perttulan (1995; 1998; 2000) metodisista esityksis-

tä lähinnä kahdesta toisiinsa liittyvistä syistä. Sisältöalueiden keskinäinen yhdis-

täminen haastattelukohtaisesti ei tuntunut järkevälle, vaan keinotekoiselle ja ko-

konaisuutta sekoittavalle toimenpiteelle. Tässä vaiheessa analyysiprosessia, kuten 

edellisessäkin päävaiheessa, oli huomattavissa sisältöalueiden ja tutkittavan ilmi-

ön eri osa-alueiden sitoutuminen toisiinsa, mutta myös jakautuminen melko itse-



 147

näisiksi ilmiöikseen (ks. Perttula 1995: 112). Lisäksi jokaisen haastattelun sisällä 

olevien useiden eri ilmiöiden merkitykset tekivät jokaisesta haastattelusta hyvin 

yksilöllisen ja vaihtelevan kokonaisuuden. Yleisen tai yleisten kokonaisuuksien 

kuvaaminen olisi ollut melko mahdotonta tätä kautta. Siksi kaikkien haastattelu-

jen samat sisältöalue-ehdotelmat syntetisoitiin keskenään. Yksittäiset sisältöalue-

ehdotelmat, jotka eivät löytyneet kaikista haastatteluista, syntetisoitiin laajempien 

kokonaisuuksien yhteyteen niiden välisten merkitysten kautta. Yleisiksi merkitys-

kokonaisuuksiksi muodostui opiskelun ulkoisten ja sisäisten puitteiden merkitys, 

ohjauksen ja vastuullisuuden merkitys, tavoitteiden merkitys, osallisuuden ja 

vaikuttamisen merkitys, opettajan merkitys, teorian ja käytännön merkitys, mene-

telmien merkitys, kokemusten käyttämisen merkitys ja arviointiin liittyvät merki-

tykset. Kuten huomataan, osa merkityskokonaisuuksista on haastatteluteemojen 

mukaisia ja muutama aineiston pohjalta muodostunut sekä yhteen sulautunut. 

III Yleisen merkityksen tulkinta ja ymmärtäminen 

Koska edellä muodostetut merkityskokonaisuudet sisältävät laajempia ja toisiaan 

osittain yhdistäviä merkityksiä, nähtiin tarpeelliseksi vielä syntetisoida nämä 

merkityskokonaisuudet. Viimeisenä analyysivaiheena on yksityisten ja yleisten 

merkitysten synteettinen tulkinta, jossa tarkastellaan aineiston tasolla olevia mer-

kityksiä läpäiseviä ja laajempia, kontekstuaalisia merkityksiä (ks. Huhtinen ym. 

1994: 167, Perttula 1998: 128–130, Lehtomaa 2005: 189–193). Hermeneuttisen 

kehän mukaisesti yksilön kertomien merkitysten tavoittaminen on osa kontekstin 

kokonaisuutta, joita kumpiakin kaivataan toisen ymmärtämisessä. Tarkoituksena 

on ymmärtää ja tulkita aiemmissa vaiheissa melko puhtaasti aineistolähtöisesti 

tehtyä analyysiä ja tuloksia. Tässä analyysivaiheessa tuloksiin yhdistetään myös 

tutkimustietoa ja kirjallisuutta. (Lehtomaa 2005: 189–191, Kvale 1996: 47–48.) 
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II Kvantitatiivinen tutkimusvaihe 
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6 Pedagogiikan konstruktivistisen orientaation 
kuvailu 

Tässä luvussa esitellään kvantitatiivisen tutkimusvaiheen (II) analyysin etenemi-

nen ja tulokset. Tulokset käsitellään omina kokonaisuuksinaan tutkimusongelmi-

en (ks. 4.2.1) ja tutkimuksen käsitteiden suuntaisessa järjestyksessä. Ensimmäi-

seksi kuvataan kyselylomakkeen (liite 1) alussa selvitettyjen taustamuuttujien 

jakaumat. Jokaisen käsitteen osalta analysointi aloitetaan osioiden keskiarvojen ja 

-hajontojen lyhyellä tarkastelulla, jonka jälkeen tutkimusongelmiin 1a–b sekä 2a–

c vastataan faktorianalyysillä muodostettuilla summamuuttujilla. Tutkimusongel-

miin 1c ja 2d vastataan tarkastelemalla taustamuuttujaryhmien välisiä tilastollises-

ti merkitseviä eroja summamuuttujissa ja niihin sisältyvissä yksittäisissä osioissa. 

Jokaisen luvun viimeisessä alaluvussa tehdään tutkimusongelmien suuntainen 

tulosten syntetisointi, tulkinta sekä teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin vertailu. 

Tulosten analyysiä tuetaan ja syvennetään opiskelijoiden esittämillä mielipiteillä, 

jotka on poimittu kyselylomakkeen lopussa olevasta avoimesta kysymyksestä. 

Sitaattien yhteydessä mainitaan vastaajan keskeiset taustamuuttujat ja tiedot seu-

raavalla tavalla: (sukupuoli ja ikä/vuosikurssi/vastaajan numero havaintomatrii-

sissa). Aineisto analysoidaan ja tulokset esitetään tekstin ohella myös taulukoilla 

ja kuvioilla, joista keskeisimmät esitetään tekstin yhteydessä ja loput liitteinä. 

6.1 Pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio 

Tässä luvussa ja sen alaluvuissa analysoidaan ja käsitellään kyselylomakkeen 

osioita 55–111, jotka mittaavat konstruktivistisen pedagogiikan orientaatiota (tut-

kimusongelma 1). Pedagogiikan orientaatiota koskevat osiot voidaan jakaa kah-

teen eri osaan – menetelmien ja ilmapiirin orientaatiota mittaaviin osioihin 55–94 

sekä ohjaajien orientaatiota mittaaviin osioihin 95–111. Kyselylomakkeen jaottelu 

perustuu teoreettisesta osuudesta konstruoituun mittariin (ks. 5.2.2, kuvio 11), 

jonka mukaan opettajankoulutuksen konstruktivistista ja reflektiivistä orientaatio-

ta voidaan evaluoida menetelmien ja ilmapiirin sekä ohjaajan roolin kautta. Lu-

vun analyysi on merkityksellinen myös muiden tutkimuksen käsitteiden kannalta. 

Itseohjautuvuuden ja reflektion kehittämisessä sekä kokemusten, käsitysten ja 

uskomusten pedagogisessa eksplikoinnissa keskeisessä osassa ovat koulutuksen 

menetelmät, ilmapiiri ja ohjaajien orientaatio (myös 5.2.2). Tämä luku näin ollen 

täydentää tutkimuksen keskeisten käsitteiden mittareja. Analysointi etenee kes-

kiarvojen ja faktorianalyysien kautta taustamuuttujaryhmien erojen tarkastelemi-
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seen (tutkimusongelma 1c), jonka jälkeen luvun tuloksia tulkitaan ja syvennetään 

yhteenvetoluvussa 6.1.3. 

6.1.1 Menetelmät ja ilmapiiri sekä taustamuuttujaryhmien erot 

Kyselylomakkeen osiot 55–94 sisältävät useita mitattavia asioita, jotka liittyvät 

koulutuksen menetelmiin ja ilmapiiriin. Ilmapiiriä mittaavat osiot ryhmittyvät 

kyseisten osioiden loppupuolelle ja menetelmiä mittaavat osiot hajautuvat eri 

puolille lomaketta, johon osasyynä on pyrkimys hajottaa samaa asiaa mittaavat 

osiot erilleen. Mukana on muutama käänteinen osio, joiden toimivuuden ja ana-

lysoinnin ongelmista kertovat niiden poikkeavat keskiarvot ja suuret keskihajon-

nat (ks. liite 5: taulukko 14). Käänteiset osiot jätetään keskiarvotarkastelun jäl-

keen pois analyyseista niiden epävarman toimivuuden vuoksi.  

Menetelmien ja ilmapiirin osioiden keskiarvot ja -hajonnat  

Menetelmiä mittaavien osioiden 55–82, 91, 93 ja 94 keskiarvot vaihtelevat välillä 

3,91–2,20, joka kertoo koulutuksessa käytettävien menetelmien melkoisesta vaih-

televuudesta. Keskihajonnat ovat useassa osiossa varsin suuria (s > 1), joka ku-

vastaa mielipiteiden vaihtelua myös osiokohtaisesti (ks. liite 5). Kahdeksan kor-

keinta keskiarvoa mittaavat lähinnä menetelmien yksilöllistä tai sosiaalista painot-

tuneisuutta sekä niiden tehokkuutta. Opiskelijat kokevat niiden mukaan opetuksen 

sosiaaliseksi ja yksilöllistä oppimista sisältäväksi. Kyseisten toimintatapojen te-

hokkuuteen ollaan varsin tyytyväisiä. Osioiden 75 ”tunneilla käytävissä keskuste-

luissa todella oppii asioita” ja 60 ”kirjoittamistehtävissä yhdistetään teoria ja omat 

ajatukset” korkeat keskiarvot kertovat tehokkaista sosio- ja yksilökonstruktivisti-

sista opetusmenetelmistä. Mainittavan arvoinen on osion 93 ”kurssien suorittami-

nen vaatii sopivaa pinnistelyä” keskiarvo 3,72, joka kertoo lähikehityksen vyö-

hykkeellä olevasta kehittävästä opetuksen tasosta. Opettajien palautetta eri näkö-

kulmista tarkastelevat osiot ovat ristiriitaisia. Opettajien palautteen koetaan edis-

tävän oppimista varsin hyvin (osio 78; ka. 3,51), mutta opettajien palautteen mo-

nipuolisuus ei tyydytä opiskelijoita (osio 81; ka. 2,50).  

Kymmenen osion keskiarvo jää alle 3,0, joista yksi osio on käänteisesti muo-

dostettu. Edellä mainitun palautteen monipuolisuutta mitanneen osion lisäksi 

alhaisen keskiarvon saaneet muut väitteet kertovat opiskelijoiden yksilöllisyyden, 

osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuden ja kouluyhteisön dialogisuuden sekä 

joustavuuden puutteista. Opiskelu on vuorovaikutuksellista, kuten edellisessä 
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kappaleessa todettiin, mutta esimerkiksi osiot 58 ”opettajat ja opiskelijat ovat 

oppimiskumppaneita” sekä 67 ”opintojen tavoitteet määritellään yhdessä opettaji-

en kanssa” kertovat opiskelijoiden ja opettajien dialogisuuden ongelmista. Opis-

kelijoiden osallisuuden huonoista mahdollisuuksista kertoo edellisen osion 67 

lisäksi väitteen 59 ”opiskelussa pystyn vaikuttamaan opintojen sisältöihin” kes-

kiarvo 2,48.  

Ilmapiiriä mittaavat osiot 83–90 ja 92 kertovat koulutuksen ilmapiirin olevan 

toisia kunnioittava, salliva ja auttava. Yhtä väitettä lukuun ottamatta kaikki kes-

kiarvot ovat yli 3,39. Alhaisin keskiarvo on osiolla 84 ”oppimistilanteisiin liittyy 

kilpailua”, joka on tulkittava positiivisesti sosiaalisen oppimisen kannalta.  

Menetelmien ja ilmapiirin ulottuvuudet 

Seuraavaksi kuvataan osioille 55–82, 91, 93 ja 94 tehty faktorianalyysi, jolla pyri-

tään ryhmittelemään ja selkeyttämään useat osiot muutamaksi kuvaavaksi sum-

mamuuttujaksi. Taulukossa 7 esitetään syntynyt pääkomponenttiratkaisu keskeisi-

ne tietoineen, joka pohjautuu liitteestä 6 löytyvän taulukon 15 rotatoituun fakto-

rimatriisiin ja ominaisarvotaulukkoon 16. 

Ensimmäisen pääkomponentin (ORT1) muodostaa kuusi osiota. Osioilla on 

kaksi sisällöllistä merkitystä – opiskelijoiden osallisuus opiskelemiseen muun 

muassa luennoilla ja opintojen sisällöissä sekä dialoginen suhde opettajien kanssa. 

Pääkomponentti nimetään näillä perusteilla opiskelijoiden osallisuuden ja yhtei-

sön dialogisuuden ulottuvuudeksi. Toinen pääkomponentti (ORT2) nimetään ke-

hittäväksi palautteeksi, arvioinniksi ja ohjaukseksi. Osioiden sisällöt kuvaavat 

palautetta, arviointia ja ohjausta oppimista kehittävinä menetelminä ja tekijöinä. 

Kolmas ja neljäs pääkomponentti keskittyvät sisällöllisesti yksilö- ja sosiokon-

struktivistisiin menetelmiin. Kolmannen pääkomponentin (ORT3) osioista kaksi 

ensimmäistä mittaavat tehokkaita sosiokonstruktivistisia menetelmiä. Kaksi vii-

meistä osiota ovat sisällöltään enemmän yleistyksiä, mutta mittaavat osaltaan 

tehokasta konstruktivistista oppimista, jossa keskeisinä tekijöinä ovat kokemukset 

ja lähikehityksen vyöhyke. Pääkomponentti nimetään tehokkaiksi sosiokonstruk-

tivistisiksi menetelmiksi. Viimeiselle pääkomponentille latautui alun perin kolme 

yhdensuuntaista osiota, mutta osio 72 jätettiin kuitenkin pois reliabiliteettia huo-

mattavasti alentavana. Osion poistamisella saatiin alfa-arvo nostettua kohtuulli-

seen arvoon 0.68. Osioiden sisältöjen mukaisesti pääkomponentti nimetään te-

hokkaiksi yksilökonstruktivistisiksi menetelmiksi.  
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Taulukko 7. Menetelmien orientaatioiden pääkomponentit. 

Pk/osio Sisältö Cronbachin alfa 

ORT1 Opiskelijoiden osallisuus ja yhteisön dialogisuus .79 

osio 65 luennoilla opiskelijat osallistuvat opetukseen  

osio 59 pystyn vaikuttamaan opintojen sisältöihin  

osio 67 tavoitteet määritellään yhdessä opettajien kanssa  

osio 80 koulutuksessa arvioidaan opittua yhdessä  

osio 58 opettajat ja opiskelijat ovat oppimiskumppaneita  

osio 57 opiskelija on kursseilla aktiivinen toimija  

ORT2 Kehittävä palaute, arviointi ja ohjaus .75 

osio 78 opettajien palaute edistää oppimistani  

osio 81 opettajien antama palaute on monipuolista  

osio 79 opiskelussa joudun tekemään opitun itsearviointia  

osio 82 saan tarvittaessa neuvoja ja ohjausta  

osio 94 opiskelussa yhdistyy sopivasti ohjaus ja oma vastuu  

osio 77 arvioidaan omaa ammatillista kasvua  

ORT3 Tehokkaat sosiokonstruktivistiset menetelmät .70 

osio 75 tunneilla käytävissä keskusteluissa todella oppii..  

osio 74 opisk. kokemuksia käytetään oppimisen perustana  

osio 76 opisk. kokemuksia käytetään oppimisen perustana  

osio 93 kurssien suorittaminen vaatii sopivaa pinnistelyä  

ORT4 Tehokkaat yksilökonstruktivistiset menetelmät .68 

osio 60 kirj. tehtävissä yhdistetään teoria ja omat ajatukset  

osio 66 kirj. tehtävissä joutuu pohtimaan asioita  

Ennen orientaation ulottuvuuksien määrällistä tarkastelua kuvataan lyhyesti ilma-

piiriä mittaavien osioiden summamuuttujaksi muuntamisen prosessi. Osiot 83–90 

ja 92 tarkastettiin osioanalyysillä, jonka jälkeen osiot 84 ja 86 jouduttiin poista-

maan käänteisinä ja huonosti toimivina. Alfa-arvoksi saatiin varsin hyvä 0.85, 

jonka jälkeen kokeiltiin faktorianalyysiä osioiden ryhmittelemisen vuoksi. Mitta-

risto osoittautui kuitenkin vahvasti yksiulotteiseksi (ensimmäisen faktorin seli-

tysosuus yli 40 %), jonka vuoksi kaikki osiot laskettiin yhteen ja jaettiin osioiden 

määrällä. Summamuuttuja nimettiin sallivaksi ja avoimeksi ilmapiiriksi (ILMP1) 

korkeimpien keskiarvojen mukaisesti. Summamuuttujan jakauma esitetään yhdes-

sä edellisten pedagogiikan orientaation summamuuttujien kanssa kuviossa 15. 

Analysoinnin apuna käytettävät menetelmien ja ilmapiirin summamuuttujien 

tunnusluvut on esitetty liitteen 6 taulukossa 17.  
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Kuvio 15. Menetelmiä ja ilmapiiriä kuvaavien summamuuttujien jakaumat. 

Kuvio 15 sisältää opettajankoulutuksen menetelmien ja ilmapiiriin summamuuttu-

jat. Tunnuslukuja (liite 6) sekä kuviota 15 tarkastelemalla voidaan tehdä johtopää-

tös, että jokainen summamuuttuja kuvaa kyseistä mielipidettä suhteellisen selke-

ästi ja yhdenmukaisesti, vaikka kaikkien havaintojen vaihteluvälit ovatkin suuria. 

Keskiarvot, moodit ja mediaanit ovat lähellä toisiaan sekä hajontoja osoittavat 

keskihajonnat ja kvartiilivälit (kuvion laatikot) ovat pieniä. Kuviosta ja tunnuslu-

vuista tehtyjen tarkastelujen myötä pedagogiseen orientaatioon kuuluvien mene-

telmien ja ilmapiirin kokemisessa on kolme eri ryhmää. Ensimmäinen summa-

muuttuja (ORT1) koetaan varsin kriittisesti, toinen summamuuttuja (ORT2) varo-

vaisen positiivisesti ja loppujen summamuuttujien jakaumat ovat hyvin positiivi-

sia. 

Ensimmäinen summamuuttuja (ORT1) mittaa opiskelijoiden osallisuutta ja 

yhteisön dialogisuutta. Edellisen sivun kuviosta ja tunnusluvuista on nähtävissä, 

että vaikka havaintojen vaihteluväli on suuri, 50 % vastauksista saa arvon alle 

2,50. Keskiarvo 2,61, moodi- ja mediaaniarvo 2,50 sekä vinous 0,32 kertovat, että 
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opiskelijat kokevat vaikuttamismahdollisuutensa opiskeluun ja yhteisön dialogi-

suuden kriittisesti. Opiskelijat suhtautuvat varovaisen positiivisesti kehittävään 

palautteeseen, arviointiin ja ohjaukseen (ORT2), josta kertovat keskiarvo 3,27 ja 

yleisin arvo 3,33. Havaintojen jakauma muodostaa melko tarkasti normaalisti 

jakautuneen populaation, joka on kuitenkin positiivisesti vasemmalle vino.  

Selkeästi positiivisemmin opiskelijat suhtautuvat kolmanteen summamuuttu-

jaan, joka mittaa tehokkaita sosiokonstruktivistisia menetelmiä (ORT3). Moodi, 

mediaani ja keskiarvo ovat kaikki yli 3,50 ja puolet vastauksista sijoittuu varsin 

pienelle välille 3,25–4,00. Tunnuslukujen myötä voidaan todeta, että koulutus on 

opiskelijoiden mielestä melko sosiokonstruktivistista ja tehokasta. Viimeinen 

koulutuksen menetelmällistä orientaatiota kuvaileva muuttuja on yksilökonstruk-

tivistisia menetelmiä mittaava summamuuttuja (ORT4). Opiskelijat kokevat kou-

lutuksen kirjoittamisen menetelmät yksimielisesti hyvin tehokkaiksi – havaintojen 

vaihteluväli on muutamaa poikkeavaa havaintoa (outlier) lukuun ottamatta pieni 

ja keskiarvoiltaan yli 3,0. Moodiarvo 4,0 on hallitseva – hieman yli 47 % sum-

mamuuttujan yhteenlasketuista arvoista saa arvon 4,0. Opettajankoulutuksen il-

mapiiri koetaan hyvin positiivisesti, joka kertoo ilmapiirin olevan konstruktivisti-

suutta ja opettajan persoonallista ulottuvuutta tukeva. Sallivan ja kunnioittavan 

ilmapiirin (ILMP1) summamuuttujan keskiarvo on 3,75, jonka lisäksi ilmapiirin 

positiivisen kokemisen tulkintaa tukevat jakauman vinous (skewness) vasemmalle.  

Menetelmien ja ilmapiirin kokemisen merkitsevät erot 
taustamuuttujaryhmittäin 

Seuraavaksi tarkastellaan taustamuuttujaryhmien välisiä eroja opettajankoulutuk-

sen menetelmien ja ilmapiirin orientaatioiden kokemisessa tutkimusongelman 1c 

mukaisesti (liite 7). Ikäluokkien välillä on merkitsevä ero opiskelijoiden osalli-

suuden ja yhteisön dialogisuuden summamuuttujassa (ORT1; x2(2) = 10.194, 

0.006) ja sen kolmessa osiossa (liite 7: taulukko 19). Edellä tehdyssä summa-

muuttujien analyysissä todettiin kyseisen summamuuttujan kokeminen kriittiseksi 

koko aineiston osalta. Nuorin ikäluokka kokee osallisuutensa ja yhteisön dialogi-

suuden muita ikäluokkia positiivisemmin, vaikka heidänkin osaltaan keskiarvo 

(2,86) on alle neutraalin suhtautumisen. Summamuuttujan osioiden 59, 67 ja 58 

osalta keskiarvojen suuntaus ja tulkinta on sama. Kaikissa tapauksissa toiseksi 

positiivisimmin osallisuuden ja yhteisön dialogisuuden kokevat 24-vuotiaat ja sitä 

vanhemmat opiskelijat, vaikka ero keskimmäiseen ikäluokkaan ei ole tilastollises-

ti merkitsevä.  
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Tehokkaiden sosiokonstruktivististen menetelmien summamuuttujan (ORT3) 

ja sen osion 76 ”opiskelijoiden kokemuksia käytetään oppimisen perustana” osal-

ta nuorin ikäluokka kokee väittämät muita ikäluokkia positiivisemmin. Muut 

ikäluokat ovat hyvin yksimielisiä edellisistä muuttujista. Opiskeluilmapiirin 

(ILMP1) osalta nuorin ikäluokka on jälleen positiivisin muihin ikäluokkiin verrat-

tuna. Melkein merkitseviä ja merkitseviä eroja syntyy summamuuttujan 

(x2(2) = 6.162, p = 0.046) sekä osioiden 83 ”ilmapiiri on avoin” (x2(2) = 10.366, 

p = 0.006) ja 89 ”opiskelussa on kannustava luonne” (x2(2) = 9.966, p = 0.007) 

osalta. Keskimmäisen ja vanhimman ikäluokan keskiarvoerot eivät ole tilastolli-

sesti merkitseviä (p > 0.05).  

Vuosikurssien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja on jokaisessa orientaati-

on (ORT1–ILMP1) summamuuttujassa (liite 7: taulukko 23). Tilastolliset erot 

johtuvat suurimmaksi osaksi ensimmäisen vuosikurssin muita positiivisemmasta 

asenteesta. Muut vuosikurssit ovat asioista varsin yksimielisiä, joka todettiin vuo-

sikurssien keskinäisissä Mann-Whitneyn U-vertailuissa. Opiskelijoiden osallisuu-

den ja yhteisön dialogisuuden summamuuttujan (ORT1) kaikissa osioissa on erit-

täin merkitseviä tai merkitseviä eroja (p < 0.005). Syynä eroihin on ensimmäisen 

vuosikurssin merkitsevästi positiivisempi mielipide suhteessa muihin vuosikurs-

seihin. Muiden vuosikurssien välillä tehdyissä U-testeissä tilastollisesti merkitse-

viä eroja ei ollut. Mainittavan arvoisia huomioita ovat koko aineiston alhaisimmat 

keskiarvot. Osion 65 ”luennoilla opiskelijat osallistuvat opetukseen” osalta toisen 

vuosikurssin keskiarvo 1,95 ja neljännen vuosikurssin keskiarvo 1,97 kertovat 

varsin kriittisestä suhtautumisesta väitteeseen. Osion 67 ”tavoitteet määritellään 

yhdessä opettajien kanssa” neljännen vuosikurssin keskiarvo 1,94 on aineiston 

alhaisin. Ensimmäistä vuosikurssia lukuun ottamatta osallisuus ja yhteisön dialo-

gisuus koetaan yhtä kriittisesti eri vuosikursseilla. 

Summamuuttujassa ORT2 ensimmäisen vuosikurssin erot suhteessa kaikkiin 

muihin vuosikursseihin ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä tai merkitseviä. 

Ohjauksen ja oman vastuun sopivaa yhdistymistä mittaava osio 94 ja oman am-

matillisen kasvun arvioimista koskeva osio 77 ovat tutkimuksen aiheen kannalta 

merkittäviä. Ohjauksen ja oman vastuun yhdistymisen ensimmäinen vuosikurssi 

kokee vähintään merkitsevästi (1. ja 3. vuosikurssin ero; Z = −3.06, p = 0.002) 

positiivisimmin muiden vuosikurssien ollessa yksimielisen neutraaleja. Ammatil-

lisen kasvamisen arvioinnin (osio 77) kokemisen osalta ensimmäinen vuosikurssi 

kokee pohdinnan vahvasti jo opiskelujen alussa. Neljännen vuosikurssin keskiar-

vo on toiseksi korkein, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi parempi kuin toisella 

ja kolmannella vuosikurssilla.  
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Tehokkaiden sosiokonstruktivististen menetelmien (ORT3) osalta ensimmäi-

nen vuosikurssi on yksittäisissä U-testeissä kaikkia muita vuosikursseja tilastolli-

sesti merkitsevästi positiivisempi. Ensimmäistä vuosikurssia lukuun ottamatta 

kaikki muut vuosikurssit kokevat kriittisesti opiskelijoiden kokemusten käyttämi-

sen opiskelun pohjana (osio 76). Tehokkaiden yksilökonstruktivististen menetel-

mien summamuuttujan (ORT4) osalta on tilastollisesti merkitsevä ero, johon syy-

nä on neljännen vuosikurssin muita neutraalimpi asenne. Koulutuksen ilmapiirin 

(ILMP1) osalta vuosikurssien erittäin merkitsevän eron (x2(3) = 19.212, p < 0.001) 

tulkinta on hankalaa. Tulokset kertovat osaltaan koulutuksen ilmapiiristä eri vuo-

sikursseilla, mutta merkittävä rooli ilmapiirin kokemisessa on kunkin luokan 

sisäinen ilmapiiri. Kyseisissä osioissa korostuu yksilön mielipiteiden rinnalla 

myös yhteisöllisyys ja sen luonne. Koulutuksen ilmapiirin suhteen kolmas ja nel-

jäs vuosikurssi ovat ensimmäistä ja toista vuosikurssia merkitsevästi kriittisempiä 

(2. ja 4. vuosikurssin ero; Z = −3.036, p = 0.002) ja varsinkin opiskelun innosta-

van ilmapiirin kokemisessa kolmas vuosikurssi on ensimmäistä (Z = −3.337, 

p = 0.001) erittäin merkitsevästi ja toista (Z = −2.172, p = 0.03) melko merkitse-

västi kriittisempi. Opiskelun kannustavan ilmapiirin neljäs vuosikurssi kokee 

ensimmäistä erittäin merkitsevästi (Z = −3.301, p = 0.001) ja toista (Z = −2.309, 

p = 0.021) vuosikurssia tilastollisesti merkitsevästi neutraalimmin.  

6.1.2 Ohjaajien orientaatiot ja erot taustamuuttujaryhmissä 

Suorien tunnuslukujen tarkastelu 

Ohjaajien orientaatiota tarkastelevien osioiden 95–111 keskiarvojen vaihteluväli 

on hyvin laaja – keskiarvot vaihtelevat välillä 3,69–2,40. Osiokohtaisesti opiskeli-

jat ovat kuitenkin varsin yksimielisiä, koska keskihajonnat ovat suurimmaksi 

osaksi reilusti alle 1,0. Osiot voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään keskiarvojen 

perusteella. Korkeimman keskiarvon (3,69) saa osio 96 ”antavat neuvoja tarvitta-

essa”, jota voi vertailla osion 99 ”saatavilla tarvittavissa” kolmanneksi alhaisim-

paan keskiarvoon. Ohjaajien tavoittaminen on ongelmallista, mutta tavoitettaessa 

heiltä saa ohjausta hyvin. Kolme muuta korkeinta keskiarvoa (> 3,50) liittyvät 

kommunikoimiseen, vuorovaikutukseen ja kriittisyyteen. Ohjaajien orientaatio on 

vuorovaikutuksellista ja peilaavaa.  

Toisena huomioitavana ryhmänä keskiarvoissa ovat osiot 100, 101 ja 105, 

jotka mittaavat ohjaajien motivoimista ja kannustamista. Osiot saavat keskinker-
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taisia keskiarvoja, jotka ovat välillä 3,15–3,04. Ennen tulkintaa on syytä ottaa 

esille neljä selkeästi huonointa keskiarvoa, jotka kaikki ovat välillä 2,88–2,40. 

Osiot mittaavat läheisyyttä, saatavilla oloa, oppimisen roolimallina olemista ja 

oppilaiden yksilöllistä tuntemista. Ohjaajien orientaatiossa on pedagogisesti ja 

vuorovaikutuksellisesti hyviä piirteitä, mutta keskitason ja huonoja keskiarvoja 

saaneet osiot kertovat pedagogiikan ”suorittamiskeskeisyydestä” ja hankalista 

olosuhteista. Ohjaajilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tai resursseja täysipai-

noiseen pedagogiseen toimintaan.  

Ohjaajien orientaatioiden ulottuvuudet 

Faktorianalyysillä ohjaajien orientaatiota mittaavat osiot 95–111 tiivistettiin muu-

tamaan faktoriin. Syntynyt faktoriratkaisu esitetään osioineen taulukossa 8 ja 

rotatoitu faktorimatriisi sekä muut alkuperäiset faktoriajon tiedot ovat liitteen 8 

taulukoissa 24–26. Ensimmäiseen faktoriin (OPE1) latautuu seitsemän osiota. 

Osioiden sisältö on varsin yhtenäinen, joka helpottaa syntyneen faktorin nimeä-

mistä. Kärkiosiot sisältävät innostavuuden, motivoimisen ja kannustavuuden kä-

sitteet. Huonommin latautuneet osiot kertovat ohjaajien läheisyydestä, osallisuu-

desta ja oppilaiden tuntemisesta. Näiden kahden ilmiön perusteella faktori nime-

tään motivoimisen ja oppimistoveruuden faktoriksi. Toinen faktori (OPE2) nime-

tään osioiden mukaisesti kommunikoinnin orientaatioksi. Faktorille latautuneet 

neljä osiota mittaavat verbaaliseen kommunikointiin liittyvää ohjausta, kuten 

kommentoimista, keskustelua ja neuvojen antamista, jonka lisäksi osio 102 mittaa 

kuuntelemista. Kolmannelle faktorille (OPE3) latautui faktorianalyysissä kolme 

muuttujaa, mutta viimeinen niistä (osio 108) jätettiin pois sen sisällöllisestä yhte-

näisyydestä huolimatta alfa-arvoa huomattavasti alentavana (0.74–0.62). Faktorin 

osiot mittaavat pedagogista opettajuutta, jonka perusteella faktori nimetään ohjaa-

jien pedagogiseksi orientaatioksi. 
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Taulukko 8. Ohjaajien orientaatioiden ulottuvuudet. 

Faktori/osio Sisältö Cronbachin alfa 

OPE1 Motivoimisen ja oppimistoveruuden orientaatio .82 

osio 101 innostavat opiskelemaan  

osio 100 motivoivat opiskelemaan  

osio 105 kannustavat opiskelijoita  

osio 97 läheisiä opiskelijoille  

osio 95 osallistuvat oppimisprosessiin  

osio 109 tuntevat oppilaat yksilöinä  

osio 107 rohkaisevat kriittisyyteen  

OPE2 Kommunikoinnin orientaatio .77 

osio 103 kommentoivat mielipiteitä  

osio 98 keskustelevat asioista  

osio 102 kuuntelevat aidosti  

osio 96 antavat neuvoja tarvittaessa  

OPE3 Ohjaajien pedagoginen orientaatio .74 

osio 110 osaavat opettaa hyvin  

osio 111 toimivat tavoitteellisesti  

Ohjaajien orientaatioiden jakaumia (kuvio 16) tarkastellaan seuraavaksi tutki-

musongelman 1b mukaisesti. Ohjaajien orientaatioiden merkitystä itseohjautu-

vuuden ja reflektion kehittämisen sekä kokemusten, käsitysten ja uskomusten 

pedagogisen eksplikoinnin osalta käsitellään tarkemmin kyseisten käsitteiden 

yhteenvetoluvuissa. Summamuuttujien keskeiset tunnusluvut ovat liitteen 8 taulu-

kossa 27. Ensimmäinen ohjaajien orientaatio, joka nimettiin motivoimisen ja 

oppimistoveruuden orientaatioksi (OPE1), erottuu muista kriittisemmän jakau-

mansa vuoksi. Kuviosta 16 huomataan, että sen kvartiiliväliä eli 50 % havainnos-

ta kuvaava laatikko on ainoa, joka on saanut havaintoja alle 3,0. Poikkeavia ha-

vaintoja lukuun ottamatta muut ulottuvuudet on koettu positiivisemmin kaikkien 

tunnuslukujen osalta. Motivoimisen ja oppimistoveruuden keskiarvo, mediaani ja 

moodi kertovat, että suuri osa havainnoista sijoittuu luvun 3,0 alle (liite 8). Frek-

venssien jakauman tarkastelu selventää, että itse asiassa lähes puolet (49,4 %) 

havainnoista on arvoltaan 3,0 tai vähemmän. Opiskelijat kokevat ohjaajien moti-

voivan ja kannustavan toiminnan sekä oppimistoveruuden hyvin vaihtelevasti ja 

kriittisesti.  



 161

Kuvio 16. Ohjaajien orientaatioiden summamuuttujat ja niiden jakaumat. 

Kommunikoinnin orientaation (OPE2) opiskelijat kokevat kuvion 12 mukaisesti 

ulottuvuuksista positiivisimmin, jota tarkentavat summamuuttujan tunnusluvut 

(liite 8). Puolet havainnoista on varsin suppealla välillä 3,25–4,00 ja frekvenssi-

taulukon mukaisesti niitä pienemmät arvot ovat määrältään vähäisiä. Opiskelijat 

kokevat varsin yksimielisesti ohjaajien kommunikoinnin olevan toimivaa. Ohjaa-

jien pedagoginen orientaatio (OPE3) koetaan lopullisen tulkinnan jälkeen varo-

vaisen positiivisesti. Tunnusluvuista parhaiten opiskelijoiden mielipiteitä kuvaa 

keskiarvo 3,32. Boxplot-kuvio antaa oikean, mutta hieman liian positiivisen 

suunnan tulkinnalle. Frekvenssitaulukoita tarkastelemalla huomataan, että vaikka 

moodiarvo 4,00 ja mediaaniarvo 3,50 ovat hyviä, jäävät ne ainoiksi positiivisiksi 

tekijöiksi jakaumassa. Moodiarvoa suurempia arvoja on vähän ja suuri osa ha-

vainnoista (42,8 %) saa korkeintaan arvon 3,0 (ks. liite 2) Pedagogisen opettajuu-

den suhteen oikea tulkinta lienee opiskelijoiden vaihteleva ja varovaisen positii-

vinen asenne ohjaajien pedagogisia taitoja kohtaan. 

  
OPE3OPE2OPE1

6

5

4

3

2

1
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Ohjaajien orientaatiot ja taustamuuttujaryhmien merkitsevät erot 

Edellä muodostettuja ohjaajien orientaatioiden ulottuvuuksia tarkastellaan tässä 

luvussa taustamuuttujien suhteen (tutkimusongelma 1c). Kaikkien taustamuuttuji-

en keskiarvot ja tilastolliset merkitsevyystasot ohjaajien orientaatioiden suhteen 

esitetään liitteessä 7. Tarkastelu aloitetaan kyselylomakkeen ensimmäisestä taus-

tamuuttujasta eli sukupuolesta. Sukupuolella ei ole tilastollisesti merkitseviä eroja 

yhdenkään ohjaajien orientaatioulottuvuuden kanssa. On kuitenkin syytä mainita 

kahdessa motivoimisen ja oppimistoveruuden sekä kommunikoinnin ja vuorovai-

kutuksen ulottuvuuksien osioissa olevat tilastollisesti melko merkitsevät erot (liite 

7: taulukko 18). Naisopiskelijat kokevat ohjaajien tuntevan heidät yksilöinä huo-

nommin kuin miehet (Z = −2.346, p = 0.019). Naiset kokevat myös osion 102 

väitteen ”opettajat kuuntelevat aidosti” miehiä melko merkitsevästi (Z = −2.336, 

p = 0.019) kriittisemmin. Yksilöllisyyden huomioimisen ja kuuntelemisen naiset 

kokevat kriittisemmin kuin miehet.  

Ikäluokkien osalta tilastollisesti merkitsevä (x2(2) = 11.394, p = 0.003) ero 

syntyy ohjaajien pedagogisen orientaation (OPE3) kokemisessa (liite 7: taulukko 

19). Nuorin ikäluokka kokee muita ikäluokkia vähintään melko merkitsevästi 

(nuorimman ja vanhimman ikäluokan ero; Z = −2.367, p = 0.018) positiivisem-

min ohjaajien pedagogisesti pätevän toiminnan. Summamuuttujan osioiden 110 ja 

111 osalta merkitsevät erot syntyvät nuorimman ja keskimmäisen ikäluokan välil-

lä. Ohjaajien pedagogisen orientaation (OPE3) osion 110 suhteen myös koulutus-

luokissa on eroja (liite 7: taulukko 20). Ylioppilaat ovat melko merkitsevästi kriit-

tisempiä opettajien opettamistaidon suhteen kuin muun koulutuksen käyneet.  

Ohjaajien orientaatioissa (OPE1–OPE3) vuosikurssi on vahvasti eroja tekevä 

taustamuuttuja. Kaikissa opettajuutta kuvaavissa summamuuttujissa on vähintään 

tilastollisesti melko merkitseviä eroja – pedagogisen opettajuuden osalta jopa 

erittäin merkitseviä eroja (liite 7: taulukko 23). Motivoimisen ja oppimistoveruu-

den (OPE1) kokemisessa ensimmäinen vuosikurssi erottui muista ainoana asian 

varovaisen positiivisesti kokevana (ka. 3,23). Summamuuttujassa ja sen osioissa 

on kuvaavaa ensimmäisen vuosikurssin muita vuosikursseja positiivisempi asenne, 

vaikka erot eivät ole kaikkiin vuosikursseihin tilastollisesti merkitseviä. Huomat-

tavaa on osion 101 ”opettajat innostavat opiskelemaan” keskiarvot kolmannella ja 

neljännellä vuosikurssilla, jotka ovat huomattavasti ensimmäistä ja toista alhai-

sempia. Erot ovat tilastollisesti merkitseviä (Z = −2.786, p = 0.005) kuitenkin 

vain ensimmäiseen vuosikurssiin verrattuna. Huomion arvoinen on osio 95 ”opet-

tajat osallistuvat oppimisprosessiin”, jonka ensimmäinen vuosikurssi kokee hyvin 
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positiivisesti (p < 0.001) suhteessa muiden vuosikurssien neutraaliin ja neljännen 

vuosikurssin kriittiseen suhtautumiseen.  

Kommunikoinnin summamuuttujan (OPE2) melko merkitsevä ero 

(x2(3) = 8.951, p = 0.039) syntyy ensimmäisen ja neljännen vuosikurssin keskiar-

voerojen vuoksi, jossa ensimmäinen vuosikurssi kokee ohjaajien kommunikoin-

nin positiivisemmin kuin neljäs vuosikurssi. Osion 98 ”opettajat keskustelevat 

asioista” suhteen tilastollisesti merkitseviä eroja syntyy ensimmäisen vuosikurssin 

muita melko merkitsevästi positiivisemman asenteen vuoksi. Ohjaajien pedagogi-

sen orientaation (OPE3) ja sen osiot neljäs vuosikurssi kokee muita vuosikursseja 

kriittisemmin. Ero on selkeä ja tilastollisesti vähintään melko merkitsevä kaikkiin 

muihin vuosikursseihin verrattuna (esimerkiksi OPE3, 3. ja 4. vuosikurssin ero; 

Z = −2.475, p = 0.013). Myös ensimmäisen vuosikurssin suhtautuminen ohjaajien 

pedagogiseen osaamiseen on kolmatta ja neljättä vuosikurssia merkitsevästi posi-

tiivisempi varsinkin ohjaajien tavoitteellisuuden osalta. 

6.1.3 Tulosten synteesi 

Kajaanin opettajankoulutuksen pedagogisessa orientaatiossa on vahvoja, mutta 

myös kehittämistä vaativia osa-alueita. Koulutuksen menetelmällinen orientaatio 

sisältää opiskelijoiden mielestä sekä yksilö-, että sosiokonstruktivistisia reflek-

toivia menetelmiä, jotka kertovat Mayer-Smithin (1997: 130) ja Richardsonin 

(1997: 5–7) mukaan pedagogiikan konstruktivistisesta ja reflektiivisestä, oppimis-

ta edistävästä luonteesta. Opiskelijat kokevat yksilökonstruktivistiset ja reflektii-

viset menetelmät tehokkaiksi, joka on tärkeää yksilöllisten tehtävien tavoitteelli-

suuden ja merkityksellisyyden takaamiseksi (vrt. Jussila & Saari 1999: 70–74). 

Kirjoittamistehtävinä käytetään muun muassa Tynjälän (1996) ja Lindblom-

Ylänteen ym. (2003) mukaisia tehokkaita menetelmiä, kuten pohtivaa kirjoitta-

mista ja oppimispäiväkirjoja, joissa joutuu reflektoimaan ja yhdistämään omia 

ajatuksia teoreettisen tarkastelun lomaan. 

Sosiokonstruktivististen ja reflektiivisten menetelmien osalta pedagogiikka 

on vuorovaikutuksellista ja pohtivaa. Vuorovaikutteisuutta toteutetaan muun mu-

assa pienryhmissä, joiden keskustelut ovat pohdiskelevia ja oppimista edistäviä. 

Vuorovaikutteisuus ja yhteistyö opiskelutovereiden kanssa ovatkin Loughranin ja 

Russelin (1997: 165–166) mielestä keskeisiä opettajaksi kasvamisen helpottajia. 

Opiskelun vuorovaikutuksellisuuden suhteen koulutuksessa tulisi huomioida sen 

tasainen jakautuminen ja tiiviys koko koulutuksen ajalle. Kolmannen vuosikurs-

sin sosiaalista oppimista muita kriittisemmän suhtautumisen taustalla saattaa olla 
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kolmannella vuosikurssilla tapahtuva muutos tiiviistä ryhmätoiminnasta hajautu-

neisiin ryhmiin. Soini ja Kronqvist (1997: 10–11) sekä Richardson (1997: 10) 

kuvaavat opettajaksi opiskelemisen luonnetta yliopistoissa ja toteavat oppimisen 

painottuvan yksilökeskeiseksi koulutuksen sosiaalisista piirteistä huolimatta. Ou-

lun yliopiston arviointi vuodelta 1999 kiinnitti huomiota portfolioiden ja raportti-

en suureen määrään, joka johti niiden vaikuttavuuden vähenemiseen (Jussila & 

Saari 1999: 70–74). Tutkimuksen määrällinen aineisto ei kerro yksilö- ja sosio-

konstruktivististen menetelmien painottumisesta, mutta seuraavat opiskelijan 

kommentit kertonevat koulutuksen yksilökonstruktivististen menetelmien merkit-

tävästä osasta ja niiden kokemisesta:  

…ainut tapa oppia on joko tentti tai essee. Missä ovat pohdiskelevat keskus-

telut? (N26/4/131) 

…Painottuu liikaa suorittamiseen! Tenttiä tentin jälkeen, eikä tärkeitä aiheita 

käsitellä tarpeeksi tai jopa ollenkaan. (N22/4/117) 

Konstruktivististen ja reflektiivisten menetelmien kokemuksellisuus osoittautuu 

kriittiseksi tarkastelun kohteeksi. Kokemukset ovat konstruktivistisen tietokäsi-

tyksen sekä konstruktivistisen ja kokemuksellisen oppimiskäsityksen perusasioita, 

joiden käsittelemisen ja herättämien ristiriitojen kautta oppiminen tapahtuu (mm. 

Aho 1994: 75–77, Fosnot & Perry 2005: 33–34, Haapasalo 1994: 107, Patrikai-

nen 1998: 78–79, Viitala 1994: 54, Woods 1987). Kokemuksien ja niiden työstä-

misen tulisi olla myös opettajankoulutuksen pedagogiikan perustana. Opiskelijoi-

den mielestä opettajankoulutuksessa ei käytetä oppimisen perustana kokemuksia 

vastoin konstruktivistisuuden ja kokemuksellisen oppimisen perusperiaatteita 

sekä opettajankoulutuksen perusteita (ks. Loughran & Russell 1997: 165–166). 

Väisänen ja Silkelä (2000a; 2000b) mainitsevat kokemuksellisuuden osalta 

merkityksellisiksi opiskelijoiden heterogeeniset taustat, joka näkyy tutkimusai-

neistossa iäkkäimpien ikäluokkien muita kriittisemmässä suhtautumisessa koke-

muksellisuuden puuttumiseen. Koulutuksen tulisikin huomioida opiskelija-

aineksen heterogeenisuus kokemuksellisuuden näkökulmasta ja hyödyntää sitä 

oppimisen perustana. Iäkkäämpien kokemukset voisivat toimia yksilöllisten teh-

tävien osalta opiskelijoiden henkilökohtaista oppimista edistävinä ja kehittävinä 

tekijöinä. Vuorovaikutteisessa oppimisessa iäkkäimpien tai työelämässä olleiden 

kokemukset toisivat erilaisia, mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä näkökulmia 

keskusteluihin ja edistäisivät kaikkien opiskelijoiden oppimista. Törmän (1994) 

mukaan kokemuksellisuudella on myös opetusta koskevia vaikutuksia esimerkiksi 
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motivoimisen näkökulmasta, joka koulutuksen motivoimisongelmien osalta olisi-

kin tarpeellista. 

Ensimmäinen vuosikurssi kokee kokemuksellisen oppimisen käyttämisen 

koulutuksessa muita vuosikursseja positiivisemmin. Ensimmäisen vuosikurssin 

kokemukset ovat lähes koko aineistossa muita vuosikursseja positiivisempia, 

mutta kokemuksellisuuden osalta positiivisuus saattaa johtua lyhyestä opiskelu-

ajasta, vähäisistä opiskelukokemuksista ja niiden myötä vähäisemmästä mahdolli-

suudesta kriittisyyteen. Toisena syynä saattaa olla ensimmäisen vuosikurssin uu-

teen opetussuunnitelmaan liittyvä kurssi, jossa opiskelijoiden kokemukset ja käsi-

tykset otetaan käsittelemisen kohteeksi jo opintojen alusta lähtien (ks. Mayer-

Smith & Mitchell 1997: 129).  

Loughran ja Russell (1997: 165–166), Aho (1998: 2–3), Doyle (1990: 13) ja 

Heikkinen (1997: 24–25) näkevät reflektiivisen toiminnan, palautteen saamisen ja 

arvioinnin keskeiseksi osaksi opettajankoulutusta. Yhdeksi koulutuksen menetel-

mälliseksi ulottuvuudeksi muodostui kehittävän palautteen, arvioinnin ja ohjauk-

sen orientaatio, joka koetaan kokonaisuutena varovaisen positiivisesti. Koulutuk-

sen reflektiivisestä luonteesta kertoo itsearvioinnin ja ammatillisen kasvun pohti-

misen käyttäminen. Vertaisarvioinnin osalta koulutuksessa on opiskelijoiden mie-

lipiteiden perusteella kehittämistä. Sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitykselli-

syyttä tulisi korostaa keskeisenä osana arvioimista, joka on tavallista yhteistoi-

minnallisessa oppimisessa (Adams & Hamm 1990: 14–15, Löfman 1992, Repo-

Kaarento 2004). Toisten antama palaute ja kehittämisehdotukset edistävät oppi-

mista tehokkaasti muun muassa laajentamalla opiskelijan näkemystä esitettävien 

erilaisten näkökulmien kautta. Opettajankoulutuksen pedagogiikan konstruktivis-

tisen orientaation mukaisesti (Mayer-Smith & Mitchell 1997: 130, Richardson 

1997: 5–7) yhteinen arvioiminen tulisikin ottaa vuorovaikutteisen pedagogiikan 

yhdeksi keskeiseksi osaksi. Yhteisellä arvioimisella on myös merkityksellinen 

asema ja mahdollisuus koulutusorganisaation ja ohjaajien kehittymisessä (mm. 

Kronqvist 1995, Soini 1995, Lappalainen & Junttila 2000).  

Ammatillisen kasvun arvioimisen merkitys on keskeinen opettajaksi kehitty-

misen prosessissa. Ammatillinen kasvu on yksilöllinen, monitasoinen, sisäisesti ja 

sosiaalisesti rakentuva prosessi, joka vaatii yksilöllisyyden huomioimista ja hyvin 

monimuotoista tukemista (Niikko 1998, Väisänen & Silkelä 2000a, Calderhead & 

Shorrock 1997: 8–19, Niemi 1995: 6–7, Loughran & Russell 1997: 165–166). 

Muttosen (1995: 117–118) ja Ojasen (1990) mukaan ammatillisen kasvun proses-

sin tarkastelu on rajoittunut opettajankoulutuksessa lähinnä opetusharjoitteluihin, 

joka saattaa olla eräänä syynä aineiston epävarmalle ammatillisen kasvun arvi-
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oinnin kokemiselle yliopiston puolella. Opettajankoulutuksen tulisikin kiinnittää 

enemmän huomiota kasvuprosessiin kokonaisuutena, johon liittyvät opettajuuden 

eri osa-alueet ja opetuskokonaisuudet.  

Opiskelijoiden näkemys ammatillisen kasvun arvioimisesta on vaihteleva eri 

vuosikursseilla, joka on kasvuprosessin kannalta kuvaava taustamuuttuja. En-

simmäistä vuosikurssia lukuun ottamatta muut vuosikurssit kokevat ammatillisen 

kasvun arvioinnin keskinkertaisesti. Varsinkin kolmas vuosikurssi on kriittinen, 

jonka jälkeen neljäs vuosikurssi kokee arvioinnin positiivisemmin. Ammatillisen 

kasvun arvioimisen menetelmällisiä mahdollisuuksia ovat esimerkiksi yksilölliset 

menetelmät, kuten oppimispäiväkirjat ja portfoliot (Karimäki 1999: 150–151, 

Loughran & Russell 1997: 166). Portfolioiden käyttämistä koulutuksessa ei selvi-

tetty tässä tutkimuksessa, mutta koulutus voisi kehittää näiden menetelmien käyt-

tämistä ja ennen kaikkea suunnata niitä ammatillisen kasvun pohdintaan. On kui-

tenkin syytä varoa niiden liiallista käyttämistä ja tehokkuuden menettämistä, ku-

ten Oulun yliopistossa on käynyt (ks. Jussila & Saari 1999: 70–74). Myös sosiaa-

linen elementti ammatillisen kasvun tukemisessa on tarpeellinen ja kehittävä. 

Tässä vaiheessa on syytä tarkastella yksilöllisyyden huomioimista, joka on 

keskeinen seikka kaikkien tutkimuksen osa-alueiden ja käsitteiden, mutta varsin-

kin ammatillisen kasvun kannalta (mm. Niikko 1998, Väisänen & Silkelä 2000a). 

Yksilöllisyyden huomioiminen esimerkiksi ammatillisen kasvun näkökulmasta tai 

opintoja edistävänä tekijänä olisi tehokasta esimerkiksi henkilökohtaisilla opetus-

suunnitelmilla (Lehtinen 1992, Moitus ym. 2001: 24, Sunnari 1995, Hopkins & 

Moore 1993). Henkilökohtaisen ohjaamisen ja henkilökohtaisten opintosuunni-

telmien käyttämisen opiskelijat kokevat Moituksen ym. (2001: 25) ja Gröhnin ym. 

(1993: 48) näkemysten mukaisesti tarpeelliseksi ja kaivatuksi sekä osittain seka-

vaksi osaksi opiskelua, kuten seuraavat opiskelijoiden kommentit osoittavat. 

Opiskelujen yhteisellä suunnittelemisella voitaisiin myös ehkäistä Kronqvistin 

(1995: 97–99) mainitsemaa opiskelijoiden ja yliopistoinstituution välistä irralli-

suutta. 

Mikä ihmeen HOPS? Siis tiedän mitä se tarkoittaa, mutta missä se on ja mi-

ten siihen on voinut itse vaikuttaa, ei juuri mitenkään, liukuhihnalla mennään. 

(M24/2/87) 

Henkilökohtaiselle opetussuunnitelman teon neuvomiselle saisi olla enem-

män varattuna aikaa. (N20/1/22) 

Tarvittas opo! (N19/1/29) 
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Keskeinen ongelma opettajankoulutuksessa on kehittävä palaute, jonka opiskelijat 

kokevat ristiriitaisesti. Viitala (1994) mainitseekin korkeakoulutuksen konstrukti-

vistisuuden ja ohjauksen yhdeksi ongelmakohdaksi arvioinnin. Aho (1998: 2–3) 

taas painottaa palautteen keskeistä merkitystä opettajuuden tukemisessa. Palaut-

teen opiskelijat kokevat oppimista kehittäväksi, mutta hyvin yksipuoliseksi. 

Opiskelijat hyväksyvät hiljaisesti palautejärjestelmän yksipuolisuuden kokemalla 

arvosanat oppimista kehittäviksi. On syytä pohtia, miten arvosanakeskeisyys ja 

niiden oppimista edistävä kokemus vaikuttaa tulevien opettajien omaan toimin-

taan kentällä (von Wright 1996, Rasku-Puttonen 2005: 28–30) – siirtyykö ar-

vosanakeskeisyys ja palautejärjestelmä omaan opetuskulttuuriin perusopetuksessa? 

Palautteen yksipuolisuutta selittää osaltaan jo tehdyt havainnot koulutuksen yksi-

lökonstruktivistisista opiskelutavoista ja vertaisarvioinnin vähäisyydestä, jota 

syventää opiskelijan kommentti: 

Palautetta annetaan aivan liian vähän! Turhan usein ainoa palaute on kurssista 

saatu arvosana. (N21/2/65) 

Koulutuksen orientaation todettiin sisältävän tehokkaita vuorovaikutuksellisia 

menetelmiä. Sosiokonstruktivistista orientaatiota kuvastaa (ks. 3.1.2) esimerkiksi 

opiskelijoiden aktiivinen rooli ja osallisuus sekä yhteisön dialoginen toimintatapa. 

Opettajankoulutuksen ongelmat sosiokonstruktivistisen orientaation osalta ovat 

juuri edellä mainituissa osa-alueissa, johon Repo-Kaarento (2004: 510–511) ja 

Gröhn ym. (1993: 67) näkevät syyksi korkeakoulutuksen monologisen sekä hie-

rarkkisen kulttuurin. Ero opettajankoulutuksen lähinnä yhteistoiminnallisen op-

pimisen (Repo-Kaarento 2004, Adams & Hamm1990, Sahlberg & Sharan 2002: 

Löfman 1992) ja dialogisuuden välillä on yhteisöllisyyden, yhdessä tekemisen ja 

osallisuuden piirteissä (Heikkinen & Nikki 1999, Laine 1999, Pakkanen 2004, 

Onnismaa 2003), jotka opiskelijat kokevat aineistossa kriittisesti. Opiskelijoiden 

aktiivisen roolin osalta opiskelijat ovat varovaisen positiivisia, joka johtuu suu-

reksi osaksi ensimmäisen vuosikurssin muita positiivisemmasta asenteesta. Erot 

lukio-opetukseen koetaan ensimmäisenä vuotena vahvasti ja koulutus sisältää 

kuitenkin yhteistoiminnallisuuden piirteitä. Muut vuosikurssit kokevat opiskeli-

joiden aktiivisuuden keskinkertaiseksi, joka kertonee enemmän koulutuksen so-

siokonstruktivistisesta luonteesta. 

Osallisuus ja tasavertainen oppimiskumppanuus ovat osatekijöitä kollaboraa-

tiolle ja dialogisuudelle, jossa yhteisön eri osapuolet pyrkivät yhteiseen tavoittee-

seen kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa (mm. Heikkinen & Nikki 1999, Laine 
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1999, Pakkanen 2004, Keskinen 2000, Steffe & Gale 1995, Vanhalakka-Ruoho 

1999: 45). Ristiriita koulutuksen vuorovaikutuksellisuuden kokemisessa todennä-

köisesti liittyy juuri vuorovaikutuksen syvyyteen. Koulutuksessa oleva vuorovai-

kutus on lähinnä opiskelijoiden keskinäistä toimintaa harjoituksissa, johon ohjaa-

jat eivät osallistu aktiivisena osapuolena. Pedagoginen orientaatio täyttää kuiten-

kin osallisuuden ja oppimiskumppanuuden osalta yhteistoiminnallisuuden piirteet 

(ks. Repo-Kaarento 2004, Adams & Hamm 1990, Sahlberg & Sharan 2002, Löf-

man 1992). Koulutuksen yhteistoiminnallinen orientaatio on positiivista vertail-

lessa Beckin ja Kosnikin (2002: 420–421), Repo-Kaarennon (2004: 510–511) 

sekä Gröhnin ym. (1993: 67) näkemyksiin yhteistoiminnallisuuden vähyyden 

ongelmista yliopistoissa.  

Mahdollisuus vaikuttaa omaan oppimiseensa on Heikkisen (1997: 23–26) ja 

Järvisen (1999: 259) mukaan yksi reflektiivisen opettajankoulutuksen piirre. 

Opiskelijoiden osallisuuden mahdollisuuksia selvitettiin luentojen, opintojen si-

sältöjen sekä tavoitteen määrittelemisen näkökulmista, joissa kaikissa yhdistyy 

luonnollisesti myös ohjaajien toiminta oppimiskumppaneina. Opiskelijat kokevat 

mahdollisuutensa vaikuttaa ja osallistua edellisiin asioihin heikoiksi. Oppimispro-

sessin eri vaiheisiin liittyvä osallisuus, joka Keskisen (2000) mukaan kuuluu kol-

laboratiiviseen oppimistapahtumaan, on aineiston mukaan ongelmallista oppimis-

prosessin kaikissa vaiheissa – tarpeiden määrittelyssä, tavoitteen asettamisessa 

sekä arviointivaiheessa.  

Korkeakoulutuksessa keskeinen opetusmenetelmä on luennot, joihin liittyy 

monenlaisia ongelmia muun muassa niiden merkityksellisyyden ja vuorovaiku-

tuksen näkökulmista (Brax 2000, Gröhn ym. 1993: 38–41, Keskinen 2000, Lind-

blom-Ylänne ym. 2003). Luentojen käyttäminen yksilökonstruktivistisena mene-

telmänä on joskus perusteltua, mutta sen mahdollisuudet aktivoivana ja vuorovai-

kutteisena oppimistapahtumana sekä opiskelijoita osallistavana tulisi ottaa huo-

mioon. Keskinen (2000) ja Kolari (1994) esittävät luentoja aktivoiviksi tavoiksi 

esimerkiksi yhteisiä keskusteluja ja tehtäviä, ennakkojäsentäjiä tai porinaryhmiä. 

Perinteistä luentoa voi tehostaa ja lisätä sen mielenkiintoa esimerkiksi oppimis- ja 

luentopäiväkirjoilla tai käsitekartoilla, jotka kaikki edistävät reflektiivistä toimin-

tatapaa (Brax 2000, Kolari 1994: 68–69, Lindblom-Ylänne ym. 2003). Varsinkin 

kokeneiden opiskelijoiden näkökulmasta ja opiskelutaitojen kehittyessä luentojen 

interaktiivisuus ja aktiivinen reflektiivisyys toimisi tehokkaana oppimisen edistä-

jänä. Aktiivisilla luennoilla saatettaisiin lisätä luentojen huonoja osallistujamääriä, 

tehostaa luentoresurssien käyttämistä ja lisätä myös luennoitsijoiden mielekkyyttä.  
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Ohjaajien orientaatioiden kokeminen tukee edellä esitettyjä tutkimustuloksia 

ja tehtyjä tulkintoja. Opiskelijat kokevat ohjaajien kommunikoinnin olevan hyvää 

keskustelemisen, kommentoimisen ja kuuntelemisen osalta, jotka ovat positiivisia 

niiden dialogisen ja kollaboratiivisen luonteen vuoksi (ks. Heikkinen & Nikki 

1999, Laine 1999, Pakkanen 2004: 244–261, Repo-Kaarento 2004). Kommuni-

koiminen ei kuitenkaan tarkoita vielä dialogisuutta tai tehokasta vuorovaikutuk-

sellisuutta ohjaajien toiminnassa, joka vaatii läsnäoloa ja osapuolten välistä yhtei-

söllisyyttä. Ohjaajien orientaatio on pitkälti yksilökonstruktivistinen, (ks. 3.1.1) 

joka tarkoittaa ohjeistajan, neuvojan ja palautteen antajan roolia (mm. Repo-

Kaarento 2004: 504, Adams & Hamm 1990: 15). Ohjaajien yhteistoiminnallinen 

ja osittain dialoginen rooli on täten hyvin samansuuntainen koulutuksen mene-

telmällisen orientaation kanssa. Seuraava opiskelijan vahvasti esittämä kommentti 

kuvastaa koulutuksen osapuolien välistä dialogisuutta: 

Tämän koulun todellinen puute: Opettajien ja opiskelijoiden välinen vuoro-

vaikutus ja keskustelu olematonta. (M21/2/60) 

Edellinen dialogisuutta kuvaava sitaatti tukee aineiston tulkintaa ohjaajien ja 

opiskelijoiden kaukaisuuteen liittyvistä vuorovaikutuksen ongelmista, joka on 

yleinen korkeakoulutuksen ongelma (mm. Soini & Kronqvist 1997: 11, Viitala 

1994). Ohjaajien kaukaisuus ja dialogisuuden puute vaikuttavat välillisesti usei-

siin tutkimusaineiston osoittamiin ongelmiin. Läheisyyden puuttuminen näkyy 

opiskelijoiden huonona tuntemisena ja sen myötä ohjaajien keskinkertaisena ky-

kynä innostaa, motivoida ja kannustaa. Edelliset ongelmat näkyvät väistämättä 

vuorovaikutuksen dialogisen luonteen puutteina. Yhteisöllisyyden tunne jää syn-

tymättä ja mahdollisuudet yhdessä suunnittelemiseen, tekemiseen ja arvioimiseen 

heikentyvät. Edellä kuvattujen ongelmien myötä myös mahdollisuudet opiskeli-

joiden yksilöllisyyden huomioimiseen ovat vähäiset. Seuraava opiskelijakom-

mentti kuvaa oivasti koulutuksen monia ongelmia ja niiden välisiä yhteyksiä: 

Yksikön opettajat eivät tunne minua, heillä ei siis voi olla käsitystä minusta 

oppijana, eivätkä he edes pystyisi antamaan kovin monipuolista palautetta tai 

vaikuttamaan oppimistavoitteisiini. He ovat niin etäisiä, että motivoivat seikat 

nousevat muualta kuin heistä (muutamaa lukuun ottamatta)… (N23/4/119)  

 Koulutuksen arjessa on huomioitava ohjaajien ja koulutusyksikön rajalliset re-

surssit, mutta esimerkiksi ohjaajien näkökulmasta edellinen sitaatti kiteyttää hy-

vin heidän vaikean tilanteensa resurssien luomien puitteiden ja oppimista edistä-
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vän työotteen välissä. Koulutuksen resurssit ja rakenteet luovat tilanteen, jossa 

ohjaajien kädet ovat sidotut esimerkiksi monipuolisen palautteen antamisen osalta. 

Korkeakoulutuksen ohjauksen keskeisenä ongelmana on instituutioon, sen raken-

teisiin ja resursseihin liittyvät ongelmat, kuten joustamattomuus, kiire, suuret 

ryhmät ja ohjausjärjestelmän hajanaisuus (mm. Sallinen 2003: 48–51, Viitala 

1994: 4–6, Gröhn ym. 1993, Soini & Kronqvist 1997: 11, Moitus ym. 2001). 

Instituutio tai sen resurssit eivät kuitenkaan saisi olla esteenä laadukkaalle koulu-

tuksen ohjaukselle (ks. Viitala 1994: 4–6). 

Edellisessä sitaatissa opiskelija nosti esille ohjaajien kyvyn motivoida. Ohjaa-

jien motivoimisen ja oppimistoveruuden orientaation osalta ohjaajien kyky moti-

voida, innostaa ja kannustaa – jotka ovat dialogisen, kollaboratiivisen ja yhteis-

toiminnallisen ohjaajan (Pakkanen 2004: 244–261, Repo-Kaarento 2004: 504, 

Adams & Hamm 1990: 15) piirteitä – koettiin keskinkertaiseksi. Tulos on ongel-

mallinen Moituksen ym. (2001: 25) raportoiman tutkimuksen tuloksiin verrattuna, 

joiden mukaan opiskelijat juuri haluavat motivoivaa ohjausta opiskeluunsa. Syitä 

motivoimisen ja innostavuuden ongelmiin pohdittiin jo äsken resurssien näkö-

kulmasta. Opiskelijat nostavat esille toisen näkökulman, joka on samansuuntainen 

Kronqvistin (1995: 99–100) sekä Soinin ja Kronqvistin (1997: 11) esittämien 

ohjaajien motivaatiota ja opetuksen merkityksellisyyttä koskevien näkemysten 

kanssa: 

Herää kysymys, ovatko opettajat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden teke-

mästä työstä vai tekevätkö opettajat vain omaa työtään? (M20/1/7) 

Osa opettajista voisivat olla paremminkin motivoituneita työhönsä ja innostaa 

opiskelijoita enemmän. (M24/4/120) 

Ohjaajien pedagogisten taitojen suhteen opiskelijat ovat varsin yksimielisesti 

varovaisen positiivisia. Opettajien tavoitteellinen, didaktinen ja pedagoginen 

osaaminen on keskeistä esimerkiksi dialogisten ja yhteistoiminnallisten oppimis-

tapahtumien onnistumisessa (Pakkanen 2004: 244–261, Johnson & Johnson 2004: 

110–111, Heikkilä & Heikkilä 2001: 187–195). Piekkari ja Repo-Kaarento (2002: 

309) sekä Viitala (1994) näkevät korkeakoulutuksen ohjaajien pedagogisten taito-

jen puutteet ongelmallisiksi juuri yhteistoiminnallisuuden ja konstruktivistisen 

pedagogiikan toteuttamisessa, jota on syytä pohtia tämän tutkimuksen yhteistoi-

minnallisen orientaation ja ohjaajien pedagogisten taitojen varovaisen positiivisen 

kokemisen vuoksi. Kyselylomakkeen avoin kysymys nosti esille muutamia aja-

tuksia ohjaajiin liittyvien kokemusten vaihtelevasta luonteesta. Ohjaajat ovat 
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luonnollisesti erilaisia persooniltaan, mutta pedagogisilta käytänteiltä voitaneen 

kuitenkin odottaa ja vaatiakin melko samantyyppistä lähestymistapaa. Seuraavat 

opiskelijakommentit kertovat opettajakunnan heterogeenisuudesta ja sen kokemi-

sesta: 

Kokemukseni opettajankoulutusyksikön opettajista vaihtelevat suuresti opet-

tajakohtaisesti. (N22/4/118) 

Opettajien välillä suurta vaihtelua! (N27/2/83) 

Monien opettajankoulutuksessa toimivien ohjaajien opettajatausta vaikuttanee 

pedagogisen osaamisen suhteelliseen hyvään tasoon verrattuna muihin tiedekun-

tiin. Neljäs vuosikurssi, jolla on jo näkemystä opettajuudesta, kokee kuitenkin 

ohjaajien pedagogiset taidot muita vuosikursseja huomattavasti kriittisemmin. 

Tämä kriittisyys yhdessä dialogisuuden ja kollaboraalisuuden ongelmien kanssa 

nostaa esille kysymyksen opettajien pedagogisten taitojen kehittämisestä (Moitus 

ym. 2001, Repo-Kaarento 2004, Sallinen 2003, Suortti 2001, Vuorinen 2003).  

Koulutuksen ilmapiiri koetaan muun muassa avoimeksi, sallivaksi ja sensitii-

viseksi, jotka ovat dialogisuutta ja yhteistoiminnallisuutta edistäviä piirteitä (ks. 

Heikkinen & Nikki 1999, Laine 1999, Pakkanen 2004, Adams & Hamm 1990, 

Löfman 1992, Repo-Kaarento 2004). Ilmapiirinkin osalta sen kannustavuus ja 

innostavuus koetaan vaihtelevasti ja muita piirteitä hieman kriittisemmin. Koulu-

tuksen ilmapiiriä ei koeta kilpailevaksi, joka on hyvä asia dialogisuuden, kollabo-

ratiivisuuden ja yhteistoiminnallisuuden näkökulmasta (mm. Repo-Kaarento & 

Nevgi 2003: 165). Aineistossa ei näy täten yliopistomaailmalle hyvin tyypillinen 

kilpaileva toimintatapa (Repo-Kaarento 2004), joka voi osaltaan olla syynä yh-

teistoiminnallisuuden yleisille ongelmille korkeakouluissa. 

Opettajankoulutuksen orientaatio on kokonaisuutena yksilökonstruktivistises-

ti painottunut. Koulutuksen vuorovaikutuksellisuus on yhteistoiminnallista, joka 

Repo-Kaarennon (2004) sekä Repo-Kaarennon ja Nevgin (2003: 165–167) kuva-

usten mukaan sisältää myös yksilökonstruktivistisia piirteitä. Koulutuksessa on 

myös joitakin piirteitä dialogisesta ja kollaboraalisesta orientaatiosta, mutta niiden 

osuus on vähäinen. Opiskelijoiden mielipiteet kiteyttävät yhden tämän tutkimuk-

sen alulle panevan ajatuksen, kuvaavat osaltaan koulutuksen pedagogiikan kon-

struktivistista orientaatiota ja laittavat Rasku-Puttosen (2005) sekä von Wrightin 

(1996) tavoin pohtimaan koulutuksen merkitystä oppimisparadigman siirtäjänä:  
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Opettajankoulutuksessa opiskelijoille teroitetaan uusien oppimistyylien mer-

kitystä kentällä, kuitenkin olemme itse passiivisia oppijoita. (N22/4/132) 

Tuli sellainen ajatus, että meille opetetaan kuinka meidän tulisi opettaa, mutta 

keinot, joilla meitä opetetaan ovat päinvastaiset ”uusiin” menetelmiin nähden. 

Naurettavaa! (N20/2/62)  

6.2 Itseohjautuvuutta kehittävä pedagogiikka 

Itseohjautuvuuden mittari (ks. 5.2.2, kuvio 12) koostuu kolmesta eri osa-alueesta, 

joista tässä alaluvussa käsitellään itseohjautuvan oppijan ominaisuuksien kehittä-

mistä. Näitä asioita selvitetään kyselylomakkeen osioilla 7–26. Muut itseohjautu-

vuuden kehittämisen mittarin osa-alueet käsiteltiin edellisessä ohjauksen orientaa-

tiota koskevassa pääluvussa, jotka yhdistetään itseohjautuvuuden kehittämisen 

kokemiseen tämän pääluvun lopussa olevassa yhteenvetokappaleessa 6.2.3. 

6.2.1 Itseohjautuvaa oppijaa kehittävä pedagogiikka  

Osioiden 7–26 keskiarvot vaihtelevat välillä 4,50–2,80. Selkeästi korkeimman 

keskiarvon (4,50) saa osio 13 ”joudun kantamaan vastuuta oppimisestani”. Itseoh-

jautuvuuden vastuullisuutta selvittävät myös osio 14 ”oppii vastuulliseen opiske-

lutyyliin” ja osio 25 ”vastuu opiskelusta kasvaa vähitellen”, joiden keskiarvot 

ovat positiivisuudestaan huolimatta paljon alhaisempia kuin osion 13. Osiot ker-

tovat alustavasti suuresta vastuullisuuden vaateesta, mutta myös vastuullisuuden 

tukemisesta. Koulutus tukee itseohjautuvan oppijan yhteistyökykyisyyttä osioiden 

20 ja 23 korkeiden keskiarvojen perusteella. Itseohjautuvuuden itsenäisyyden 

piirteen suhteen jakaumassa on suurta hajontaa. Osion 11 ”kyseenalaistan opetta-

misen tapoja” keskiarvo on 3,76 ja keskihajonta 1,03 sekä käännetyn osion 22 ”en 

kyseenalaista opettajien toimintaa” keskiarvo 2,49 ja keskihajonta 1,29. Itseohjau-

tuvuuden itsenäisyyttä osoittava kyseenalaistaminen ja sen kehittämisen kokemi-

nen on varsin vaihtelevaa.   

Selkeästi alhaisin keskiarvo (2,80) on osiolla 21 ”opettajankoulutuksessa 

määritellään omat oppimistarpeet”, joka mittaa itseohjautuvuuden suunnitelmalli-

suuden piirrettä huomattavasti parempia keskiarvoja saavien osioiden 8 ja 9 kans-

sa. Osioiden keskiarvot ja niiden suuret erot kertovat alustavasti metakognitiivis-

ten itseohjautuvuuden taitojen osalta sen, että yksilöllisten oppimistarpeiden mää-

rittelyssä on kehitettävää verrattuna muihin osa-alueisiin. Sisäisen motivaation 



 173

tukemisen osalta on huomioitavaa osion 15, ”oppimista pidetään arvosanoja tär-

keämpänä”, toiseksi alhaisin keskiarvo 3,07.  

Itseohjautuvan oppijan kehittämisen ulottuvuudet 

Itseohjautuvan oppijan kehittämistä mittaavat osiot 7–26, jotka on konstruoitu 

itseohjautuvuutta koskeviin näkemyksiin perustuen (ks. 3.2.1 ja 5.2.2, kuvio 12). 

Kirjallisuuden perusteella itseohjautuvan oppijan ominaisuudet jakautuvat laa-

jimmillaan yhdeksään eri ulottuvuuteen, joiden suuri määrä on ollut kritiikin koh-

teena eri tutkimuksissa. Ominaisuudet tiivistyvät useiden tutkimusten faktoriana-

lyyseissä muutamaan ulottuvuuteen (Ahonen & Ansaharju 1992, Koro 1993a, 

Pasanen ym. 1989, Varila 1990). Seuraavaksi esitetään faktorien tarkemmat kuva-

ukset taulukon 10 ja sanallisen tulkinnan kautta, jonka lisäksi alkuperäiset fakto-

riajon tiedot löytyvät liitteen 9 taulukoista 28–30.  

Ensimmäiselle faktorille (ITS1) latautuu taulukon 9 mukaisesti viisi osiota. 

Osio 20 ja 23 kuvaavat yhteistyökykyisyyden kehittämistä sekä osiot 19 ja 18 

joustavuuden kehittämistä. Osio 9 on muista poikkeava itseohjautuvuuden suun-

nitelmallisuuden piirteeseen liittyvä osio. Faktorin nimetään yhteistyökykyisyy-

den ja joustavuuden kehittämisen faktoriksi. Toiselle faktorille (ITS2) latautuu 

viisi osiota. Toisen faktorin nimeämisen kannalta keskeisiä ovat kolme ensim-

mäistä osiota, jotka mittaavat sisäisen motivaation kehittämistä. Kaksi seuraavaa 

osiota poikkeavat sisällöllisesti ensimmäisistä. Osio 22 kuvaa itsenäisyyden ja 

osio 10 itsensä hyväksymisen kehittämistä. Faktori nimetään ensimmäisten osioi-

den mukaisesti sisäisen motivaation kehittämiseksi. Kolmanteen faktoriin (ITS3) 

latautuu edellisten faktoreiden tapaan viisi osiota. Osion 8 kommunaliteetti on 

koko mittariston alhaisin (.297) ja hylkäämisen rajalla, mutta kohtuullisen latauk-

sen ja tulkitsemisen takia se on otettu mukaan analyysiin. Kolmannen faktorin 

osiot kuvaavat oppimiseen liittyvien metataitojen kehittämistä – koulutuksessa 

saa oppijan itsetuntoon liittyviä positiivisia oppimiskokemuksia sekä käytännölli-

siä oppimiseen liittyviä taitoja. Faktori nimetään oppimisen taitojen kehittämisen 

faktoriksi. Viimeinen faktori (ITS4) sisältää kaksi latautunutta osiota 13 ja 14. 

Kumpikin latautuneista muuttujista kuvaa itseohjautuvuuden kannalta keskeisen 

vastuullisuuden piirteen ohjaamista. Faktori nimetäänkin vastuullisuuden kehit-

tämisen faktoriksi. Viidenteen faktoriin latautuu vain yksi muuttuja (osio 11), 

jonka selitysosuuskin on vain 4,9 %, joten sitä ei oteta mukaan analysointiin (ks. 

liite 9). 
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Taulukko 9. Itseohjautuvan oppijan kehittämisen ulottuvuudet. 

Faktori/osio Sisältö Cronbachin alfa 

ITS1 Yhteistyökykyisyyden ja joustavuuden kehittäminen .74 

osio 20 olen huomannut yhteistyön merkityksen  

osio 19 olen oppinut joustavaksi toimijaksi  

osio 23 yhteistyötaitoni ovat kehittyneet  

osio 18 olen oppinut kohtaamaan ongelmani  

osio 9  olen oppinut tavoitteellisen toimintaan  

ITS2 Sisäisen motivaation kehittäminen .69 

osio 17 odotan innolla tulevia opintoja  

osio 16  motivoidun oppimaan uutta  

osio 15 oppimista pidetään arvosanoja tärkeämpänä  

osio 22  en kyseenalaista opettajien toimintaa  

osio 10 minua arvostetaan oppijana  

ITS3 Oppimisen taitojen kehittäminen .72 

osio 7  saa positiivisia oppimiskokemuksia  

osio 24 olen oppinut kokeilemaan erilaisia tapoja oppia  

osio 8  olen joutunut pohtimaan omia oppimistapoja  

osio 12 oppii arvioimaan omaa toimintaa  

ITS4 Vastuullisuuden kehittäminen .73 

osio 13 joudun kantamaan vastuuni oppimisestani  

osio 14 oppii vastuulliseen opiskelutyyliin  

Sivun 169 kuviossa 17 esitetään faktorianalyysin perusteella syntyneiden sum-

mamuuttujien jakaumat koko aineistossa. Tutkimusongelman 2a tarkoituksena on 

kartoittaa, miten opiskelijat kokevat opettajankoulutuksen kehittävän itseohjautu-

vuutta. Suorien jakaumien tarkastelun yhteydessä vastattiin osaltaan tähän kysy-

mykseen, mutta nyt tutkimusongelmaan 2a vastataan itseohjautuvan oppijan omi-

naisuuksien ulottuvuuksien suuntaisesti. Lukija voi tarkastella analyysin yhtey-

dessä liitteessä 9 olevan taulukon 31 tunnuslukuja. 
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Kuvio 17. Itseohjautuvaa oppijaa kehittävän pedagogiikan summamuuttujat. 

Itseohjautuvan oppijan kehittämisen kokemista kuvaavasta kuviosta voidaan näh-

dä kaksi päätulosta. Sisäisen motivaation kehittämisen summamuuttujan (ITS2) 

selvästi alhaisimmat arvot ja vastuullisuuden kehittämisen (ITS4) korkeimmat 

arvot. Sisäisen motivaation kehittämisen tunnusluvuista keskiarvo on 3,18 ja ku-

viostakin näkyvä yleisin arvo eli moodi 3,20 (ks. liite 9). Kvartiiliväli ja kaikkien 

havaintojen vaihteluväli on kuviosta 17 tarkasteluna varsin laaja. Opiskelijat ko-

kevat koulutuksen motivoivan ja innostavan heitä varsin vaihtelevasti ja muihin 

itseohjautuvuuden ulottuvuuksiin verrattuna selkeästi huonoiten. Sisäisen moti-

vaation ulottuvuuden kriittiseen kokemiseen vaikuttaa hieman vääristävästi sille 

latautunut osio 22, joka mittaa opettamisen kyseenalaistamista. Ylempien vuosi-

kurssien hyvin alhaiset keskiarvot laskevat koko ulottuvuuden keskiarvoa. Toi-

saalta suuri kriittisyys opettamista kohtaan voidaan liittää myös huonoon motivoi-

tumiseen, jolloin osio on tulkittavissa yhdensuuntaiseksi ja osaksi kokonaisuutta. 

Korkeimman keskiarvon (4,09) saa vastuullisuuden kehittämisen summa-

muuttuja (ITS4). Vastuullisuuden kehittämisen hyvän tason tulkintaa tukee myös 

moodiarvo 4,50 (liite 9) ja vastausten suhteellisen pieni vaihtelu yksittäisiä out-

lieria lukuun ottamatta. Tuloksen oikean tulkinnan vuoksi on kuitenkin tarkastel-
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tava tarkemmin vastuullisuuden ohjaamista mittaavan faktorin osioita ja niiden 

toimivuutta. Vastuullisuudenkehittämisen faktoriin latautuu kaksi osiota, joista 

ensimmäinen mittaa vastuunkantamista oppimisesta ja toinen vastuullisuuteen 

oppimista koulutuksessa. Kumpienkin osioiden keskiarvo on korkea, mutta vas-

tuunkantamisen osio saa vastuuseen oppimista selkeästi korkeammat keskiarvot. 

Vastuunkantaminen on siis opiskelussa keskeistä ja siihen oppii koulutuksessa. 

Faktori ei kuitenkaan kerro opettajankoulutuksen näkyvän ja tavoitteellisen toi-

minnan olemassaolosta, eikä sen merkityksestä vastuullisuuden kehittämisestä – 

vain vastuullisuuden olemassaolosta. Opiskelijat kokevat varsin yksimielisesti 

opettajankoulutuksen kehittävän hyvin itseohjautuvuuteen kuuluvaa yhteistyöky-

kyisyyttä ja joustavuutta (ITS1; ka. 3,78) sekä oppimisen taitoja (ITS3; ka. 3,85). 

Tulkintaa vahvistavat myös moodi- ja mediaaniarvojen samansuuntaisuus kes-

kiarvon kanssa, kvartiilivälien pienuus sekä frekvenssitaulukoiden tarkastelu 

(liitteet 5 ja 9).  

6.2.2 Itseohjautuvaa oppijaa kehittävä pedagogiikka 
taustamuuttujaryhmittäin 

Tutkimusongelmana 2d on taustamuuttujaryhmissä olevien erojen selvittäminen 

itseohjautuvuuden kehittämisessä. Tarkastelemalla taustamuuttujaryhmien eroja 

suhteessa summamuuttujiin ITS1–ITS4 nähdään hyvin vähän tilastollisesti mer-

kitseviä eroja. Ensimmäisenä taustamuuttujana käsitellään sukupuoli. Tilastolli-

sesti merkitseviä eroja sukupuolten välillä on sisäisen motivaation kehittämisen 

(ITS2) ja oppimisen taitojen kehittämisen (ITS3) summamuuttujan osioissa (liite 

7: taulukko 18). Sisäisen motivaation kehittämisen osio 17, joka mittaa opiskelun 

herättämää innostuneisuutta, eroaa tilastollisesti erittäin merkitsevästi (Z = −3.527, 

p < 0.001) ja osio 16, joka mittaa motivoimista uuden oppimiseen melko merkit-

sevästi (Z = −2.069, p = 0.039) sukupuolen mukaan. Miehet eivät koe koulutuk-

sen innostavan, eikä motivoivan heitä yhtä paljon kuin naisia. Oppimisen taitojen 

kehittämisen osiossa 12 sukupuolten välillä on melko merkitsevä (Z = −2.313, 

p = 0.021) ero. Naiset kokevat koulutuksen kehittävän paremmin oman toiminnan 

arvioimiseen.  

Ikäluokissa tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja on sisäisen motivaation 

kehittämisen (ITS2) ulottuvuudessa ja sen osioissa (liite 7: taulukko 19). Nuorin 

ikäluokka (19–21-vuotiaat) kokee opiskelun motivoivan heitä sisäisesti muita 

ikäluokkia huomattavasti enemmän (x2(2) = 23.70, p < 0.001). Mainittavaa on 

osion 16 ”opettajankoulutuksessa motivoituu oppimaan uutta” keskiarvot eri ikä-
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luokissa. Nuorimpien ohella iäkkäimmät opiskelijat (24-vuotiaat ja vanhemmat) 

kokevat opiskelun motivoivan heitä keskimmäistä ikäluokkaa enemmän 

(Z = −2.087, p = 0.037). Osioiden keskiarvotarkastelun yhteydessä huomattiin 

osion 15 ”oppiminen on arvosanoja tärkeämpää ” alhainen keskiarvo. Ikäluokkia 

tarkastellessa huomataan, että kriittisimpiä väitteeseen ovat yli 21-vuotiaat opis-

kelijat. Sisäisen motivaation kriittisyyttä tukee myös osio 22, jonka mukaan ope-

tuksen kyseenalaistaminen lisääntyy voimakkaasti iän myötä. 

Koulutusluokkien välillä on yksi tilastollisesti melko merkitsevä (Z = −2.177, 

p = 0.029) ero, joka koskee sisäisen motivaation kehittämisen osiota 17 ”odotan 

innolla tulevia opintoja” (liite 7: taulukko 20). Muulta kuin ylioppilaspohjalta (ks. 

taustamuuttujien jakaumat luvusta 5.2.1) koulutukseen tulleet odottavat tulevia 

opintoja ylioppilaita enemmän. Työkokemusluokkien vertailuissa tulee esille 

muutamia eroja itseohjautuvan oppijan kehittämisen kokemisessa (liite 7: tauluk-

ko 22). Pisimpään työelämässä olleet kokevat koulutuksen edistävän eniten yh-

teistyökykyisyyttä ja joustavuutta varsinkin ongelmien kohtaamisen oppimisen 

osalta (ITS1 ja osio 18). Ero on summamuuttujassa tilastollisesti merkitsevä 

(Z = −2.783, p = 0.005) ja osiossa 18 erittäin merkitsevä (Z = −3.946, p < 0.001) 

ilman työkokemusta oleviin, muttei opiskelijoihin, joilla on alle vuoden työkoke-

mus. Ilman työkokemusta olevat ovat siis kriittisempiä tai kokevat saavan työssä 

olleita vähemmän yhteistyökykyisyyden ja joustavuuden kehittämisestä koulutuk-

sessa. Koulutus antaa myös erilaisten toimimistapojen kokeilemisen osalta yli 18 

kuukautta työkokemusta omaaville enemmän kuin ilman työkokemusta oleville. 

Sama piirre on myös toiminnan arvioimisen taidoissa, jossa ilman työkokemusta 

olevat eivät saa koulutukselta merkitsevästi (Z = −2.565, p = 0.01) niin paljoa 

kuin 4–12 kuukautta työkokemusta omaavat. 

Vuosikurssien välillä on tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja sisäisen moti-

vaation (ITS2; x2(3) = 10.552, p < 0.001) ja vastuullisuuden kehittämisen (ITS4; 

x2(3) = 16.862, p = 0.001) summamuuttujien sekä niiden sisäisten osioiden koh-

dalla (liite 7: taulukko 23). Sisäisen motivaation kehittämisen (ITS2) summa-

muuttujan osalta ensimmäinen vuosikurssi kokee koulutuksen kehittävän erittäin 

merkitsevästi paremmin sisäistä motivaatiota kaikkiin muihin vuosikursseihin 

verrattuna. Toisen ja neljännen vuosikurssin välillä on myös tilastollisesti merkit-

sevä ero (Z = −2.972, p = 0.003). Opintojen innostavuus on korkeinta opiskelun 

alussa ja heikkenee vähitellen opiskelun etenemisen myötä (osio 17). Erot ovat 

vähintään tilastollisesti merkitseviä ensimmäisen vuosikurssin ja muiden vuosi-

kurssien välillä sekä toisen ja neljännen vuosikurssien välillä (Z = −3.011, 
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p = 0.003). Neljännen vuosikurssin ero on selkeä ja ensimmäiseen sekä toiseen 

vuosikurssiin verraten tilastollisesti erittäin merkitsevä (p < 0.001).  

Vuosikurssien osalta osio 15, joka mittaa opiskelua ja oppimista motivoijana 

ulkoisten palkkioiden sijaan, on samansuuntainen ikäluokkien yhteydessä tehtyjen 

johtopäätösten kanssa. Arvosanojen merkityksellisyys suhteessa koulutuksessa 

oppimiseen kasvaa ensimmäisen vuosikurssin jälkeen. Kolmas ja neljäs vuosi-

kurssi ovat tilastollisesti yhtä kriittisiä ja muita vuosikursseja kriittisempiä oppi-

misen itseisarvoisen merkityksen suhteen (mm. 2. ja 3. vuosikurssin ero; 

Z = −2.016, p = 0.044). Kolmannen vuosikurssin vahvaa ja neljännen vuosikurs-

sin lievää kriittisyyttä lukuun ottamatta koulutuksessa tuntee itsensä arvostetuksi. 

Opettajien toimintaa kohtaan kriittisyys kasvaa vahvasti ja tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi heti ensimmäisen vuosikurssin jälkeen (p < 0.001) ja on suurimmil-

laan neljännellä vuosikurssilla. Vastuullisuuden kehittämisen (ITS4) summamuut-

tujan melko merkitsevät erot johtuvat ensimmäisen vuosikurssin positiivisemmas-

ta suhtautumisesta vastuunkantamiseen ja vastuullisuuden oppimiseen koulutuk-

sessa. Muut vuosikurssit ovat tilastollisesti tarkasteltuna yksimielisiä.  

6.2.3 Tulosten synteesi 

Tässä luvussa syntetisoidaan itseohjautuvuuden kehittämisen kokeminen koulu-

tuksessa. Luvussa tarkastellaan itseohjautuvaa oppijaa kehittävää pedagogiikkaa, 

jonka lisäksi luvussa 6.1.3 tehtyä opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation 

analyysiä pohditaan itseohjautuvan oppimisen näkökulmasta. Opettajankoulutus 

kehittää hyvin itseohjautuvan oppijan yhteistyökykyisyyttä ja joustavuutta, jotka 

ovat keskeisiä itseohjautuvan oppijan kykyjä ja piirteitä (mm. Ahteenmäki-

Pelkonen 1994: 166, Koro 1992: 46–47, 1993a: 34–36) sekä uusprofessionaalisen 

opettajan taitoalueita (Rasku-Puttonen 2005). Yhteistyökykyisyyttä edistänevät 

opettajankoulutuksessa käytettävät yhteistoiminnalliset menetelmät. Varsinkin 

työelämässä olleet kokevat yhteistyökykyisyyden ja joustavuuden suuntaisen 

pedagogiikan positiivisesti, joka liittynee heidän taustansa tuomaan näkemykseen 

yhteistyökykyisyyden ja joustavuuden merkityksellisyydestä. Koulutus näyttää 

myös vastaavan heidän tarpeisiinsa tässä suhteessa. 

Koulutuksen pedagogiikka koetaan positiiviseksi Skagerin (1984: 24–25), 

Pasasen ym. (1989: 36) ja Törmän (1994: 142) mainitsemien itseohjautuvan oppi-

jan oppimisen taitojen osalta. Tulos on positiivinen, koska Viitala (1994: 58–59), 

Gröhn ym. (1993: 88) ja Välijärvi (1997) näkevät korkeakoulutuksen erääksi 

tehtäväksi metataitojen kehittämisen opiskelija-aineksen metataitojen hetero-
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geenisyyden ja lukiokoulutuksen antamien oppimisen taitojen puutteellisuuden 

vuoksi. Metataitoja koulutus edistää muun muassa toiminnan tavoitteellisuuden, 

oman toiminnan arvioimisen ja vaihtoehtoisten toimintatapojen pohtimisen näkö-

kulmista (ks. Skager 1984, Törmä 1994: 142).  

Oppimisen tavoitteiden asettaminen on koulutuksessa vahvasti yksilöllinen 

prosessi. Itseohjautuvan oppimisprosessin, eri vaiheiden osallisuuden ja opiskeli-

joiden yksilöllisten kykyjen näkökulmasta tavoitteet tulisi asettaa yhdessä, jolloin 

ne toimisivat myös puitteina yksilöllisille tavoitteille (mm. Törmä 1994, Mäkinen 

1998: 13). Itseohjautuvuuden kehittyessä yksilön kyvyt itsenäiseen tavoitteen 

asettamiseen lisääntyvät ja ohjausta voidaan vähentää (ks. Candy 1991: 8–15). 

Koulutus tukee oppimisen taitojen osalta parhaiten työelämässä olleita varsinkin 

erilaisten toimintatapojen näkökulmasta, joka todennäköisesti kertoo työkoke-

muksen vaikutuksesta itseohjautuvuuden tasoon. Opiskelijat, joilla on työkoke-

musta, pystyvät peilaamaan pedagogiikkaa kokemuksiinsa ja löytävät yhtymäkoh-

tia kokemaansa erilaisten työtapojen osalta. Koulutus tuntuu vastaavan tässäkin 

suhteessa melko hyvin niiden opiskelijoiden tarpeisiin, joilla on työkokemusta.  

Skagerin (1984: 24–25) ja Koron (1993a: 36) mukaan kyky oppimistarpeiden 

määrittelemiseen kuuluu itseohjautuvan oppijan metataitoihin. Opiskelijat suhtau-

tuvat koulutuksessa tapahtuvaan oppimistarpeiden määrittelemiseen kriittisesti, 

jolloin koulutus ei edistä parhaalla mahdollisella tavalla kyseisen metataidon 

kehittymistä, itseohjautuvan oppijan yksilöllisten oppimistarpeiden eksplikoimista 

ja itsetuntemusta. Koulutuksen tulisi kiinnittää huomiota oppimistarpeiden mää-

rittelemiseen, jonka lisäksi se tulisi tehdä itseohjautuvan oppimisprosessin mukai-

sesti oppimistavoitteiden määrittelemisen yhteydessä (mm. Ahteenmäki-Pelkonen 

1997: 101–104, Mäkinen 1998: 13, Törmä 1994: 148–153).  

Itseohjautuvuus-ilmiön ja itseohjautuvan oppijan keskeinen sekä haastava 

piirre on vastuullisuus ja sen suhde ohjaukseen. Vastuullisuus näkyy itseohjautu-

van oppijan yksilöllisessä toiminnassa sekä vastuunkantamisena yhteisössä (Pa-

sanen ym. 1989: 36, Koro 1993b: 31, Törmä 1994: 142). Koulutuksessa koetaan 

olevan suuri vastuu omasta oppimisesta. Aiemmissa alaluvuissa on kuitenkin 

tarkasteltu tulosta kriittisesti muun muassa mittareiden sisäisen validiteetin osalta 

– mittaako ulottuvuus vastuullisuutta edistävää ohjausta vai pelkästään vastuun 

määrää? Mitattu vastuullisuuden ulottuvuus kertoo kuitenkin sen, että opettajan-

koulutus vaatii opiskelijoilta selkeästi suurta vastuuta opiskelusta, joka on tyypil-

listä korkeakoulutuksen kulttuurille eri näkökulmista tarkasteltuna (mm. Soini & 

Kronqvist 1997: 11–27, Kronqvist 1995, Annala 2000, Richardson 1997: 10). 

Ensimmäinen vuosikurssi kokee opiskelun vastuullisuuden ja vastuullisuuteen 
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oppimisen muita vuosikursseja vahvemmin, joka on odotettua mahdollisesti al-

haisemman itseohjautuvuuden tason ja lukiokoulutukseen verraten suuremman 

opiskeluvastuun vuoksi (ks. Annala 2000). Vastuullisuuden vahva kokeminen 

saattaa kertoa opiskelijoiden koulukulttuurin muutoksesta, mutta asettaa myös 

pohdittavaksi ohjauksen mahdollisen lisäämistarpeen opiskelun alkuvaiheessa.  

Itseohjautuvan oppijan vastuullisuuden selvittämisen yhteydessä opiskelijat 

kokevat vastuun opiskelusta kasvavan vähitellen, joka on positiivista itseohjautu-

vuuden mukaisen vähitellen kasvavaan vastuunottokyvyn ja ohjauksen sopivan 

tason näkökulmista (ks. Candy 1991: 9–14, Heikkilä 1999: 95, Ahteenmäki-

Pelkonen 1997: 101–104, Heikkilä-Laakso & Heikkilä 1997: 66–67). Vastuun ja 

ohjauksen välistä suhdetta hyvin kuvaavan vuosikurssi-taustamuuttujan välillä ei 

ollut eroja. Myös pedagogisen orientaation yhteydessä pedagogiikka todettiin 

vastuullisuuden näkökulmasta kehittäväksi, mutta ristiriitaisuutta itseohjautuvan 

oppijan yhteydessä tehtävään vastuullisuuden selvittämiseen on vuosikurssien 

välisissä kokemuksissa. Ensimmäisen vuosikurssin vastuullisuutta tuetaan sopi-

valla tavalla, mutta muiden vuosikurssien osalta kokemuksen ovat keskinkertaisia. 

Määrällinen aineisto ei vastaa keskeiseen kysymykseen, onko koulutuksen vas-

tuullisuuden ja ohjauksen suhde opiskelun edetessä liian vähäistä vai holhoavaa. 

Koulutusyhteisön osallisuuden ja dialogisuuden sekä ohjaajien oppimistoveruu-

den alhainen taso kertonee osaltaan ohjauksen pinnallisesta luonteesta ja opiskeli-

joiden itsenäisestä sekä vastuullisesta roolista. Opiskelijakommentti selventää 

osaltaan vastuun ja ohjauksen suhdetta: 

Mielestäni ohjaus on melko pinnallista. Kasvaminen opintojen edetessä on 

tapahtunut lähinnä ”itsenäisesti”, ei ohjauksen pohjalta. (N23/4/133) 

Sisäisen motivaation kehittäminen koetaan itseohjautuvan oppijan ominaisuuksis-

ta (Skager 1984: 18–25, Ahonen & Ansaharju 1992: 12, Koro 1993a: 35) kriitti-

simmin, mutta kuitenkin varovaisen positiivisesti. Koulutuksen kyky motivoida 

on merkityksellinen, koska yksilön motivaatiotaso vaikuttaa Törmän (1994: 142) 

mukaan itseohjautuvuuden prosessin alkuun saattamisessa ja kehittymisessä. 

Skagerin (1984: 24–25) mukaan sisäisesti motivoitunut itseohjautuva oppija ei 

välitä oppimisen ulkoisista palkkioista, vaan pitää oppimista itseisarvoisena asia-

na. Koulutuksen ongelmat liittyvät juuri oppimisen itseisarvoisuuden kokemiseen 

ja ulkoisten kannustimien eli arvosanojen korostamiseen. Taustamuuttujaryhmien 

osalta tulokset ovat hyvin ristiriitaisia odotuksiin ja itseohjautuvuuden kehittymi-

seen liittyen. Nuorin ikäluokka ja ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kokevat 
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oppimisen motivoivan heitä arvosanoja enemmän, mutta muut ikäluokat ja vuosi-

kursseista varsinkin kolmas ja neljäs kokevat arvosanojen olevan oppimista huo-

mattavasti tärkeämpiä koulutuksessa.  

Tulkintaa kuvaavat ja täydentävät koulutuksen orientaation yhteydessä tehdyt 

huomiot koulutuksen palautejärjestelmän yksipuolisuudesta ja ulkoaohjautuvasta 

luonteesta (mm. Mäkinen 1998: 13). Opiskelun edetessä opiskelijat huomaavat 

koulutuksen arvosanakeskeisyyden ja saatavan palautteen yksipuolisen muodon, 

jonka he hyväksyvät merkitykselliseksi ja oppimista edistäväksi. Itseohjautuvan 

oppijan sisäisen motivaation ja innostuneisuuden edistämisen kannalta koulutuk-

sen tulisi kuitenkin korostaa oppimisen merkityksellisyyttä ulkoisten palkkioiden 

eli arvosanojen sijaan, jotka ovat pääasiallisesti oppimisen ulkoisia mittareita. 

Sisäisen motivaation ja innostuneisuuden sekä yleisen itseohjautuvuuden edistä-

minen (mm. Aho 1998: 2–3) esimerkiksi sanallisella palautteella tarkoittaisi yksi-

löllisyyden huomioimista sekä itsetuntemuksen ja oman kehittymisen tason näky-

väksi tekemistä. Ulkopuolisen palautteen saaminen ja käyttäminen oman oppimi-

sen edistämisessä edistäisi myös Skagerin (1984: 24–25) mainitsemaa itseohjau-

tuvan oppijan kykyä sisäiseen arvioimiseen. Palautetta ja arvioimista sekä niiden 

mahdollisuuksia kehitystasoa näkyväksi tekevänä ja yksilön kehitystä edistävänä 

kuvaa seuraava opiskelijakommentti: 

Olen ennenkin miettinyt, miten hienoa olisi saada tenteistä ym. muutakin pa-

lautetta kuin numero. Nyt on vaikea tietää, mitä on osannut/oppinut ja mitä ei. 

(N21/3/112) 

Palautteeseen olennaisesti liittyvät itse- ja vertaisarviointi ovat itseohjautuvuuden 

kehittymisen kannalta olennaisia tekijöitä ja kertovat osittain itseohjautuvan op-

pimisprosessin käyttämisestä koulutuksessa (mm. Ahonen & Ansaharju, 1992: 10, 

Mäkinen 1998: 13, Pasanen ym. 1989: 14–15, Törmä 1994: 142–158). Koulutuk-

sessa käytetään itsearviointia, joka Skagerin (1984: 24–32) mukaisessa koulutuk-

sen hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä lisää itseohjautuvan oppijan kykyä 

sisäiseen arvioimiseen. Törmän (1994: 142) mukaan itseohjautuvan oppijan vas-

tuullisuus näkyy kyvyssä kantaa vastuuta ryhmässä tapahtuvasta arvioimisesta. 

Tämä yhdessä itseohjautuvan oppimisprosessin mukaisen yhdessä arvioimisen 

kanssa perustelee koulutuksessa olevien vertaisarvioinnin puutteiden kehittämistä.  

Eri vuosikurssien ja ikäluokkien väliset erot opettajankoulutuksen sisäisen 

motivoinnin osalta ovat tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia. Koulutuksen kyky 

motivoida ja innostaa sisäisesti muuttuu ratkaisevasti ensimmäisen vuosikurssin 
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jälkeen. Ensimmäisen vuosikurssin hyvin positiivinen asenne muuttuu toisena 

vuotena varovaisen positiiviseksi ja kolmantena sekä neljäntenä vuotena jo hyvin 

kriittiseksi asenteeksi. Eräänä syynä tähän voi olla neljännen vuosikurssin valmis-

tumisen lähestyminen, joka saattaa vähentää tulevien opintojen kiinnostavuutta. 

Kasvatustieteen opiskelijoiden motivaatio-ongelmat ovat nousseet esille myös 

Annalan (2000) tutkimuksessa, jonka vuoksi opettajankoulutuksen ja kasvatustie-

teellisen opiskelun motivaatio-ongelmia olisi syytä pohtia tarkemmin.  

Sisäisen motivaation eri osa-alueita mittaavat osiot koetaan hyvin eri tavalla 

ja taustamuuttujien suhteen vaihtelevasti, jonka vuoksi niitä tarkastellaan lähem-

min. Koulutuksen kyky motivoida ja innostaa tuleviin opintoihin koetaan hyvin 

vaihtelevasti. Koulutus motivoi ja innostaa miehiä huomattavasti huonommin 

kuin naisia, jonka syyt vaatisivat tarkempaa tutkimista. Eräänä syynä voi olla 

myöhemmin reflektoinnin sekä kokemusten, käsitysten ja uskomusten yhteydessä 

todettava miesten kokemus käytännöllisyyden vähyydestä ja liiallisesta teoreetti-

suuden painottamisesta: 

Enemmän huomiota itse opettamiseen, turha tutkimushömppä pois. 

(M21/2/76) 

Koulutusluokkien väliset erot eivät ole yllättäviä, joissa tutkintoja omaavat opis-

kelijat odottavat tulevia opintoja ylioppilaita enemmän. Sama suuntaus on myös 

ikäluokkien välillä, jossa iäkkäimmät (yli 24-vuotiaat) opiskelijat kokevat koulu-

tuksen motivoivan heitä oppimaan uutta lähes yhtä paljon kuin nuorimpia. Tulok-

sia voidaan tulkita varovasti itseohjautuvuuden tason näkökulmasta, jonka mu-

kaan itseohjautuvuuden taso – myös sisäisen motivaation osalta – korreloi positii-

visesti iän ja koulutustason kanssa (Koro 1993a: 39–42, Pasanen ym. 1989: 63). 

Käytännöllisempi tulkinta lienee kuitenkin se, että toista tutkintoa hankkivat ja 

iäkkäimmät opiskelijat ovat koulutuksessa jostakin motivoivasta syystä, joka 

näkyy paremmassa motivaatiossa ja innostuneisuudessa. Tulos on myös positiivi-

nen koulutuksen sisältöjen ja pedagogiikan kannalta. Kokeneet ja itseohjautuvuu-

deltaan todennäköisesti kehittyneemmät opiskelijat tuntevat koulutuksen vastaa-

van heidän tarpeisiinsa, joka näkyy koulutuksen kykynä motivoida ja innostaa.  

Koulutuksen menetelmälliset ratkaisut ja ilmapiiri ovat merkityksellisiä itse-

ohjautuvuuden kehittämisessä ja itseohjautuvan oppimisprosessin tarkastelussa 

(ks. 5.2.2, kuvio 12). Itseohjautuvuuden kehittämisen kannalta koulutuksen tuke-

va, kunnioittava, vapaa ja kiireetön ilmapiiri on itseohjautuvuutta kehittävä ja 

itseohjautuvan oppimisprosessin mukainen (mm. Skager 1984: 29–32, Mäkinen 
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1998: 13, Pasanen ym. 1989: 14–15). Itseohjautuvuutta kehittävien ja itseohjautu-

van oppimisprosessin työtapojen eli tilannemuuttujien tulee olla yksilöllisiä, sosi-

aalisesti rakentuneita ja kokemuksellisia ja niihin tulisi liittyä yksilöllisyyttä tuke-

via valinnanmahdollisuuksia ja joustavuutta (Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 103, 

Heikkilä 1999: 94, Koro 1993b: 42–43, Pasanen ym. 1989: 25–27, Törmä 1994: 

142–143). Koulutuksen pedagoginen orientaatio todettiin luvussa 6.1.3 yksilö-

konstruktivistiseksi ja yhteistoiminnalliseksi, jota toteutetaan reflektiivisesti virit-

täytyneillä yksilötehtävillä ja keskusteluilla. Koron (1993b) ja Ahteenmäki-

Pelkosen (1997: 106–110) mainitsemien itseohjautuvuutta kehittävien yhteisölli-

syyden ja dialogisuuden näkökulmista koulutuksen pedagogiikka ei kehitä itseoh-

jautuvuutta kovinkaan hyvin. 

Itseohjautuvuuden tason kehittyessä opiskelijan mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa oppimisyhteisön toimintaan ja oppimisen sisältöihin on keskeistä. Opis-

kelijan osallisuuden tulisi näkyä oppimisen kaikissa vaiheissa – tavoitteiden aset-

tamisessa, toteuttamisen suunnittelussa ja arvioinnissa. Koulutuksen osalta itseoh-

jautuvan oppimisen mukainen osallisuus (mm. Mäkinen 1998: 13, Törmä 1994) 

tavoitteen asettamisessa, oppimistarpeiden määrittämisessä, sisältöihin vaikutta-

misessa ja yhteisessä arvioimisessa on ongelmallista. Osallisuuden vähäisyyteen 

tyytymättömimpiä ovat pääosin kolmannen ja neljännen vuosikurssin opiskelijat, 

joka on ymmärrettävää. Itseohjautuvuuden tason kehittyessä halu ja kyvyt vaikut-

taa sekä osallistua kasvavat. Yhteisen suunnittelemisen ja oppimistarpeiden mää-

rittelemisellä sekä joustavilla kurssien suorittamistavoilla (mm. Ahteenmäki-

Pelkonen 1997: 103, Skager 1984: 199) pystyttäisiin vastaamaan opiskelijoiden 

yksilöllisiin tarpeisiin ja itseohjautuvuuden tasoon. Joustavuus ja valinnaisuus 

kurssien suorittamisessa koettiin kuitenkin kriittisesti, jota kuvastaa seuraava 

itseohjautuvuudeltaan todennäköisesti kehittyneen ja joustavuutta kaipaavan 

opiskelijan mielipide:  

…lisää valinnaisuutta ja joustavuutta kurssien suorittamiseen. (istumapakko 

ei ole ainoa vaihtoehto OK!!) (N22/4/115) 

Opiskelun valinnaisuutta ja joustavuutta koskeva edellinen kommentti johdattaa 

tarkastelemaan lyhyesti keskeisen korkeakoulutuksen opetusmuodon eli luentojen 

luonnetta osallisuuden ja joustavuuden näkökulmasta (ks. Lindblom-Ylänne ym. 

2003). Aineisto kertoo luentojen osalta opiskelijoiden osallisuuden vähyydestä, 

joka korostuu kolmella viimeisellä vuosikurssilla. Itseohjautuvuuden näkökul-

masta luentojen vuorovaikutuksellisuuden tulisi lisääntyä opiskelun edetessä, 



 184

koska opiskelijoiden passiivinen tiedon omaksuminen ja behavioristinen oppimis-

tyyli ei enää palvele oppimisen tarpeita. Toisaalta Törmä (1994: 148–153) näkee 

toiminnalliset luennot myös itseohjautuvuuden alkuun saattavina menetelminä. 

Kokonaisuutena osallisuuden ja vaikuttamisen vähäisyys saattaa vaikuttaa vas-

tuun ja ohjauksen välisen suhteen ristiriitaisuuteen sekä hidastaa itseohjautuvuu-

den ja oppimisen etenemistä. Sillä on todennäköisesti myös vaikutusta opiskeli-

joiden kriittisiin kokemuksiin koulutuksen motivoivasta vaikutuksesta.  

Itseohjautuvuus ja sen taso liittyy vahvasti yksilölliseen taustaan kuten ko-

kemuksiin, jotka ovat avaimia itsetuntemukseen ja itseohjautuvuuden kehittymi-

seen (Heikkilä 1999: 117, 131, Skager 1984: 199, Koro 1993b: 28–29). Itseohjau-

tuvan oppimisen menetelmille tyypillistä on niiden kokemuksellisen luonne (mm. 

Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 101–105, Ahonen & Ansaharju 1992: 10, Mäkinen 

1998: 13), jonka osalta opiskelijat eivät ole tyytyväisiä koulutukseen. Törmä 

(1994: 146–147) mainitsee itseohjautuvuutta edistävän itsensä hyväksymisen ja 

kokemusten yhteyden, jotka tulisi huomioida koulutuksessa. Opiskelun edetessä 

halu kokemusten ja näkemysten esille tuomiseen sekä niiden huomioimiseen 

lisääntyy. Tämä saattaa koulutuksen kokemuksellisen orientaation vähäisyyden 

vuoksi vaikuttaa kolmannen ja neljännen vuosikurssien kriittisyyteen. Positiivisen 

minäkäsityksen, jota koulutus edistää aineiston mukaan positiivisilla oppimisko-

kemuksilla, on todettu korreloivan ja olevan merkityksellinen tekijä itseohjautu-

vuudessa (mm. Koro 1993a; 1993b, Pasanen ym. 1989, Skager 1984).  

Itseohjautuvuutta kehittävä vuorovaikutus on dialogisuutta, joka tarkoittaa ta-

sa-arvoista, demokraattista sekä kaksisuuntaista ja läsnä olevaa vuorovaikutusta 

(mm. Ahteenmäki-Pelkonen 1997: 106–107, Skager 1984: 29–32). Ohjaajien 

toimintatavat ja läheinen suhde opiskelijoihin ovat edellytyksiä oikean tasoiselle 

sekä muuntuvalle pedagogiikalle (mm. Candy 1991: 8–9, Heikkilä-Laakso & 

Heikkilä 1997: 66–67). Teoreettisesta osata johdetut itseohjautuvuutta kehittävät 

ohjaajan toimintamallit (ks. 5.2.2, kuvio 12) sijoittuvat lähes kaikki ohjaajien 

motivoimisen ja oppimistoveruuden ulottuvuuden tekijöihin, jotka opiskelijat 

kokevat kriittisesti tai varovaisen positiivisesti. Ohjaajat koetaan kaukaisiksi, 

eivätkä he tunne opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita ja tilanteita, joka on itseohjau-

tuvuutta kehittävän pedagogiikan kannalta ongelmallista. Läheinen ja dialoginen 

suhde ohjaajan ja ohjattavan välillä mahdollistaisi yksilöllisten piirteiden parem-

man tuntemisen ja vaikuttaisi todennäköisesti positiivisesti myös kriittisesti koet-

tavaan ohjaajien kykyyn motivoida, kannustaa ja innostaa. Palautejärjestelmän 

lisäksi ohjaajien heikko kyky motivoida saattaa olla eräs syy opiskelijoiden kriit-

tisyyteen koulutuksen sisäisesti motivoivaa ja innostavaa orientaatiota kohtaan. 
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Tämän tutkimuksen keskeisenä tehtävänä on selvittää erilaisten taustojen ai-

heuttamat erot pedagogiikan kokemisessa, joiden perusteella voidaan tarkastella 

koulutuksen kykyä huomioida opiskelijoiden yksilölliset tarpeet. Yksilöllisyyden 

huomioiminen korostuu itseohjautuvuuden yksilöllisen tason ja ohjauksen tarpeen 

vuoksi (ks. Candy 1991: 9–18, Koro 1999). Ammatillisen kasvun epävarma ko-

keminen koulutuksessa on yksilöllisyyden ja itseohjautuvuuden huomioimisen 

kannalta ongelmallista, jota voitaisiin ehkäistä esimerkiksi HOPSien, portfolioi-

den tai opinto-ohjaajien avulla. Taustamuuttujaryhmien osalta eroja syntyi vähän, 

mutta yksilöllisyyden huomioimisesta koulutuksessa aiempien opintojen ja iän 

suhteen kertovat seuraavat opiskelijoiden mielipiteet: 

Tämä yksikkö ei kykene huomioimaan sellaisia opiskelijoita, joilla on jo 

opintoja esimerkiksi avoimessa. Täällä on huomioitu vain lukiosta suoraan 

tulleet – ei hyvä. (N22/1/11)  

Me ”aikuiset” opiskelijat – meidät pannaan samalle viivalle nuorten kanssa, 

vaikka monet näistä opinnoissa on jo eletyssä elämässä opittuja ja koettuja. 

(N44/3/104) 

Ensimmäisen vuosikurssin vahva kommentti johtunee opettajankoulutuksen uu-

desta opetussuunnitelmasta, joka pohjautuu yleiseen tutkintorakenneuudistukseen. 

Koulutuksessa on luonnollisesti epäkohtia esimerkiksi etenemisesteiden suhteen, 

koska uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta ei ole meneillään kuin en-

simmäisellä vuosikurssilla. Yksilöllisyyden huomioimisen ongelmat etenemisen 

sekä opintojen tiivistämisen suhteen nousivat esille useissa ensimmäisen vuosi-

kurssin kyselylomakkeissa.  

6.3 Reflektiota kehittävä pedagogiikka 

Reflektiota kehittävän pedagogiikan mittari koostuu itseohjautuvuuden tavoin 

kolmesta osa-alueesta (ks. 5.2.2, kuvio 13), joista tässä luvussa keskitytään reflek-

tion piirteiden kehittämiseen tutkimusongelman 2b mukaisesti. Keskiarvotarkas-

telun jälkeen osiot 27–43 tiivistetään faktorianalyysillä summamuuttujiksi, joiden 

keskiarvoja tarkastellaan taustamuuttujien suhteen ja etsitään tilastollisesti mer-

kitseviä eroja eri ryhmien välillä (tutkimusongelma 2d). Analysointi pohjautuu 

havaintojen jakaumiin, jotka on esitetty tunnuslukujen taulukkona liitteessä 10.  
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6.3.1 Reflektion kehittäminen 

Reflektion pedagogista kehittämistä mittaavat kyselylomakkeen osiot 27–43, 

joiden keskiarvojen ja keskihajontojen jakaumat on esitetty liitteessä 5. Reflektion 

kehittämisen osioiden keskiarvot vaihtelevat välillä 4,06–2,98. Keskihajonnat 

ovat kaikissa osioissa melko suuria, joka kertoo mielipiteiden suuresta vaihtelusta 

tai osioiden tulkinnallisesta epätarkkuudesta. Kolme suurinta keskiarvoa saavat 

osiot 41, 28 ja 30. Osioiden sisällöt mittaavat sosiaalisen ja yksilöllisen reflek-

toinnin sekä kognitiivisten dissonanssien olemassaoloa koulutuksessa. Neljä seu-

raavaksi korkeinta keskiarvoa (3,91–3,77) sisältävät osioita, jotka kertovat toi-

minnan eri vaiheissa tapahtuvaa reflektiota kehittävästä pedagogiikasta. Keskiar-

vojen mukaan toimintaa pohditaan koulutuksessa ennen ja jälkeen toiminnan, 

mutta toiminnan aikaisen reflektion osion 34 keskiarvo (3,32) jää huomattavasti 

muista toiminnan vaiheiden reflektoinnista.  

Reflektoinnin eri tasoja mittaavien osioiden kautta huomataan korkeakoulu-

tukselle tyypillinen ongelma, joka liittyy teorian ja käytännön välisen yhteyden 

pohtimiseen ja sen kehittämiseen. Teorian ja käytännön välisten yhteyksien eli 

praktisen tason pohtimisen osio 37 saa keskiarvon 3,24. Opettamisen kriittisen 

(osio 29) ja teknisen (osio 36) pohdinnan tasojen osalta keskiarvot ovat huomat-

tavasti parempia. Opettajuuden nykyisen ja tulevan kuvan kannalta yhteiskunnal-

lisen vaikuttavuuden ja merkitsevyyden pohtiminen on erittäin hyvä asia. Huo-

noimmat reflektion piirteiden kehittämistä mittaavat keskiarvot saavat kaksi 

käännettyä osiota, joka kertoo niiden huonosta toimivuudesta - vaikka osiot on 

käännetty, niiden keskiarvot jäävät alhaisimmiksi. Vastaajien keskittyminen on 

ollut huonoa kyseisiin osioihin vastattaessa tai ne ovat tulkinnallisesti epäselviä.  

Reflektion kehittämisen ulottuvuudet 

Reflektiota kehittävää pedagogiikkaa koskevien osioiden 27–43 osalta tehdään 

pedagogisen orientaation ja itseohjautuvuuden tapaan aineiston tiivistäminen 

faktorianalyysillä. Syntyneet pääkomponentit osioineen, latauksineen ja kom-

munaliteetteineen on tarkasteltavissa taulukossa 10 ja alkuperäiset faktoriajon 

tiedot ovat liitteen 10 taulukoissa 32 ja 33.  

Reflektiota kehittävän pedagogiikan ensimmäiseksi pääkomponentiksi 

(REFL1) muotoutuu viisi osiota sisältävä perspektiivin muutoksen ja kognitiivis-

ten dissonanssien kehittämisen komponentti. Osiot 43, 32 ja 42 mittaavat per-

spektiivin muutoksen kehittämistä sekä osiot 31 ja 30 sosiaalisessa interaktiossa 
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tapahtuvaa asioiden vertailemista. Keskeistä jälkimmäisissä osioissa on kognitii-

visten dissonanssien esillä oleminen, joka tapahtuu vertailemalla ja esittämällä 

erilaisia näkökulmia asioihin. Toiselle pääkomponentille (REFL2) latautuvat vain 

osiot 28 ja 41. Pääkomponentin nimeämisessä on pieniä hankaluuksia, koska osio 

41 voisi periaatteessa kuulua edelliseen pääkomponenttiin kognitiivisten disso-

nanssien vuoksi. Osiot kuvaavat kuitenkin refleksiivistä ja reflektiivistä toimintaa 

(ks. 3.3.1), jonka perusteella pääkomponentti nimetään reflektoinnin yleiseksi 

kehittämiseksi. Kolmannen pääkomponentin (REFL3) muodostavat osiot 37 ja 36. 

Osioiden latautuminen samaan pääkomponenttiin tukee teoreettisesta osuudesta 

johdetun mittarin (ks. 5.2.2, kuvio 13) rakennetta, jonka vuoksi pääkomponentin 

nimeäminen reflektion eri tasojen kehittämiseksi on helppoa. Viimeinen pääkom-

ponentti (REFL4) nimetään reflektion kehittämiseksi toiminnan eri vaiheissa ja 

sille latautuvat osiot 34, 33, ja 35. Kaikkien osioiden teoreettisena pohjana toimii 

toiminnan eri vaiheisiin – ennen toimintaa, toiminnan aikana ja toiminnan jälkeen 

– liittyvä reflektoinnin kehittäminen. Viimeisen komponentin alfakerroin on tul-

kinnallisesta yhtenäisyydestä huolimatta pääkomponenteista huonoin (.63).  

Taulukko 10. Reflektiota kehittävän pedagogisen orientaation pääkomponentit. 

Pk/osio Sisältö Cronbachin alfa 

REFL1 Perspektiivin muutoksen ja kognitiivisten dissonanssien kehittäminen .77 

osio 43 opettanut, ettei asioista ole yhtä totuutta  

osio 31 pohditaan asioita eri näkökulmista  

osio 32 olen muuttanut mielipiteitäni asioista  

osio 30 vertaillaan näkemyksiä ryhmässä   

osio 42 kannustetaan vaihtoehtojen etsimiseen  

REFL2 Reflektoinnin yleinen kehittäminen .68 

osio 28 joudun miettimään omia käsityksiäni asioista  

osio 41 erilaiset mielipiteet laittavat minut ajattelemaan…  

REFL3 Reflektion eri tasojen kehittäminen .74 

osio 37 mietitään teorian ja käytännön yhteyksiä  

osio 36 pohditaan opettamisen käytäntöjä  

REFL4 Reflektion kehittäminen toiminnan eri vaiheissa .63 

osio 34 arvioidaan samalla, kun tehdään ja toimitaan  

osio 33 toimintaa edeltää suunnittelu ja pohtiminen  

osio 35 arvioidaan toimintaa jälkikäteen  
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Tutkimusongelman 2b mukaisesti tässä luvussa analysoidaan reflektiota kehittä-

vää pedagogiikkaa mittarin ensimmäisen osa-alueen (ks. 5.2.2, kuvio 13) osalta. 

Kuvio 18 osoittaa reflektion kehittämisen tulokset eri ulottuvuuksissa. Opiskelijat 

kokevat varsin yksimielisesti ja positiivisesti reflektoinnin yleisen kehittämisen 

(REFL2) ja toiminnan eri vaiheissa tapahtuvan reflektoinnin kehittämisen 

(REFL4) koulutuksessa. Yleisen reflektoinnin kehittämisen osalta keskiarvo 4,05, 

sama moodi- ja mediaaniarvo 4,00 (ks. liite 10: taulukko 34) sekä pieni kvartiili-

väli ja havaintojen vaihteluväli kertovat koulutuksen kehittävän hyvin itsereflek-

tiota ja ryhmässä tapahtuvaa reflektoimista. Toiminnan eri vaiheissa tapahtuvan 

reflektoinnin osalta boxplot-kuvio antaa hieman liian positiivisen kuvan. Sama 

keski- ja mediaaniarvo 3,67 sekä pieni keskihajonta (s = .67) ja kvartiiliväli ker-

tovat opiskelijoiden yksimielisestä ja positiivisesta mielipiteestä. Yleisin eli moo-

diarvo on kuitenkin 3,33, joka osaltaan vähentää edellisen tulkinnan positiivisuut-

ta.  

Kuvio 18. Reflektiota kehittävän pedagogisen orientaation summamuuttujat jakaumi-

neen. 

Opiskelijat kokevat positiivisesti myös perspektiivin muutoksen ja kognitiivisten 

dissonanssien kehittämisen (REFL1), joka perustuu tunnusluvuista keskiarvoon 

3,67, mediaaniin 3,80 ja yleisimpään arvoon 3,60. Vaikka kaikkien arvojen vaih-

teluväli on kuviosta nähtävän janan mukaisesti laaja, on kvartiiliväli kuitenkin 

pieni ja vinoutta kuvaavan tunnusluvun (skewness) mukaan havaintojen jakauma 
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on positiivisesti vasemmalle kallellaan (liite 10). Viimeinen ja tulkinnaltaan han-

kalin on reflektion eri tasojen kehittäminen (REFL3). Mediaaniarvo 3,50 ja ylei-

sin arvo 4,00 kertovat summamuuttujan positiivisesta kokemisesta, mutta kuvios-

ta 14 nähtävä laaja vaihtelu- ja kvartiiliväli on osoitus mielipiteiden laajasta vaih-

telusta. Syynä tähän on summamuuttujalle latautuneiden osioiden toisistaan poik-

keavat keskiarvot ja laajat keskihajonnat – reflektoinnin käytännön tason keskiar-

vo 3,55 on teorian ja käytännön yhdistämisen osion keskiarvoa 3,24 huomattavas-

ti korkeampi. Opiskelijat kokevat eri tasoilla tapahtuvan reflektoinnin kehittämi-

sen positiivisesti, mutta eri tasojen suhteen vaihdellen. 

6.3.2 Reflektion kehittäminen taustamuuttujaryhmittäin 

Reflektion kehittämisen osalta käsitellään ensin sukupuolten välisiä tilastollisesti 

merkitseviä eroja (tutkimusongelma 2d), joita on vain yhdessä summamuuttujassa 

ja kahdessa osiossa (liite 7: taulukko 18). Yleisesti voidaan todeta, että naisten 

keskiarvot ovat kaikissa reflektion summamuuttujissa ja osioissa miehiä parem-

mat, mutta eivät tilastollisesti merkitsevästi. Miehet kokevat koulutuksen ohjaa-

van yleiseen reflektoimiseen (REFL2) naisia tilastollisesti melko merkitsevästi 

(Z = −2.181, p = 0.029) huonommin. Varsinkin osion 41, joka mittaa sosiaalista 

reflektoimista, keskiarvo on miesten osalta merkitsevästi (Z = −2.643, p = 0.008) 

naisia alempi. Miehet kokevat koulutuksen antavan vähemmän myös opettamisen 

käytäntöjen pohtimisen suhteen (osio 36). 

Ikäluokkien välillä tilastollisesti melko merkitseviä eroja on kahdessa sum-

mamuuttujassa (liite 7: taulukko 19). Eroja sisältävät summamuuttujat (REFL1; 

x2(2) = 7.304, p = 0.026) ja (REFL2; x2(2) = 6.694, p = 0.035) sekä niiden osiot 

mittaavat hyvin pitkälti samoja asioita eli reflektiivistä toimintaa vuorovaikutuk-

sessa, jossa muodostuu kognitiivisia dissonansseja. Nuorimmat opiskelijat ovat 

positiivisimpia ja keskiarvot laskevat iän myötä. Keskiarvojen erot perspektiivin 

ja kognitiivisten dissonanssien summamuuttujassa (REFL1) ja sen osioissa ovat 

tilastollisesti melko merkitseviä nuorimman ikäluokan ja vanhimman ikäluokan 

välillä. Vanhin ikäluokka on kuitenkin melko merkitsevästi (Z = −2.161, 

p = 0.031) kriittisempi erilaisten näkökulmien pohtimisen (osio 31) suhteen myös 

keskimmäiseen ikäluokkaan verrattuna. Sosiaalisen reflektoinnin (REFL2) suh-

teen tilanne on sama. Nuorin ikäluokka kokee koulutuksen refleksiivisen toimin-

nan muita ikäluokkia positiivisemmin.  

Työkokemusluokissa tilastollisesti melko merkitseviä eroja on reflektion eri 

tasojen (REFL3; x2(2) = 7.52, p = 0.023) kehittämisessä (liite 7: taulukko 22). 
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Pisimpään työelämässä olleet kokevat koulutuksen tukevan paremmin teorian ja 

käytännön yhteyksien pohtimista kuin muut luokat (4–12 kk ja 18– kk ero; 

Z = −1.989, p = 0.047). Käytäntöjen pohtimisessa keskiarvojen erot ovat merkit-

seviä ilman työkokemusta olevien ja työkokemusta omaavien luokkien välillä. 

Työkokemuksella näyttäisi olevan merkitystä teorian ja käytännön yhteyden sekä 

käytänteiden pohtimisen kokemisessa. 

Vuosikurssien välillä on tilastollisesti melko merkitseviä ja merkitseviä eroja 

jokaisessa summamuuttujassa tai niiden osioissa (liite 7: taulukko 23). Yleisesti 

voidaan huomata keskiarvojen laskevan piirteen opiskelun edetessä. Kolmas ja 

neljäs vuosikurssi kokevat reflektoinnin kehittämisen kaikkein kriittisimmin. 

Perspektiivin muutoksen ja kognitiivisten dissonanssien kehittämisessä olevien 

erojen (REFL1; x2(3) = 17.571, p = 0.001) osalta ensimmäinen vuosikurssi on 

kolmatta ja neljättä vuosikurssia tilastollisesti merkitsevästi positiivisempi. Kol-

mas vuosikurssi on myös toista vuosikurssia melko merkitsevästi kriittisempi 

(Z = −2.203, p = 0.028). Varsinkin osiot 31 ja 30 osoittavat ensimmäisen vuosi-

kurssin kokevan sosiaalisessa interaktiossa tapahtuvan asioiden pohtimisen ja 

vertailemisen hyvin positiivisesti. Ero muihin vuosikursseihin on molemmissa 

osioissa erittäin merkitsevä (p ≤ 0.001). Kyseisten osioiden keskiarvot laskevat 

ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen, mutta pysyvät kuitenkin varsin korkeina 

(> 3,40), eivätkä muutu tilastollisesti merkitsevästi. Vaihtoehtojen etsimiseen 

kannustamisen (osio 4) keskiarvot ovat alhaisia kolmannen ja neljännen vuosi-

kurssin osalta, mutta keskiarvojen erot ovat merkitseviä vain ensimmäisen ja 

kolmannen vuosikurssin välillä (Z = −3.280, p = 0.001). Koulutus kehittää hyvin 

(REFL2; osio 28) itsereflektiota kaikkien vuosikurssien mielestä ja tilastollisesti 

melko merkitsevä keskiarvojen ero johtuu ensimmäisen vuosikurssin muita posi-

tiivisemmasta asenteesta.  

Reflektoinnin eri tasojen kehittämisen (REFL3) keskiarvot kertovat reflek-

toinnin kehittämisessä olevan myös puutteita. Koko summamuuttujan ja osioiden 

keskiarvot ovat laskevia osion 36 kolmatta vuosikurssia lukuun ottamatta. Huo-

mattava lasku keskiarvoissa tapahtuu ensimmäisen vuosikurssin jälkeen ja neljän-

nen vuosikurssin opiskelijat kokevat eri tasojen kehittämisen kriittisesti. Erot 

keskiarvoissa eivät ole kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä ensimmäisen vuosi-

kurssin jälkeen. Kolmannen ja varsinkin neljännen vuosikurssin suhtautuminen 

teorian ja käytännön (osio 37) väliseen reflektointiin on kriittinen. Erot ovat erit-

täin merkitseviä ensimmäisen ja kolmannen (Z = −3.290, p = 0.001) sekä melko 

merkitseviä (Z = −1.985, p = 0.047) toisen ja neljännen vuosikurssin välillä. Kriit-

tisyys teorian ja käytännön yhdistämiseen lisääntyy koulutuksen edetessä. Myös 
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praktisen reflektoinnin tasolla (osio 36) keskiarvo on laskeva ja ensimmäisen 

vuosikurssin keskiarvo suhteessa toiseen sekä neljänteen vuosikurssiin tilastolli-

sesti melko merkitsevä. Osion 34 osalta kolmannen vuosikurssin keskiarvojen 

heilahtelu voi johtua tulkinnallisesta vaikeudesta. 

6.3.3 Tulosten synteesi 

Reflektiota kehittävä pedagogiikka koetaan koulutuksessa eri ulottuvuuksien 

kautta tarkasteltuna pääosin positiivisesti. Pedagogiikan taso on hyvä yleisen 

reflektoimisen osalta, joka tarkoittaa itsenäisesti tapahtuvaa refleksiivistä sekä 

vuorovaikutukseen pohjautuvaa reflektiivistä toimintaa (Tiuraniemi 2002: 165). 

Yleisen reflektoinnin ulottuvuuden kykyä mitata reflektoinnin sosiaalista luonnet-

ta kyseenalaistaa koulutuksen orientaation yhteydessä todetut puutteet yhdessä 

arvioimisessa (ks. Brookfield 1988: 78–79, Törmä 1994, Gröhn ym. 1993: 67–71). 

Koulutuksen dialogisuuden puutteiden, opiskelijoiden aktiivisuuden ja osallisuu-

den vähyyden sekä ohjaajien kaukaisen orientaation vuoksi oikea tulkinta lienee 

sosiaalisen reflektion vähäisyys koulutuksessa. Lisäämällä opiskelijoiden osalli-

suutta esimerkiksi yhdessä arvioimisella sekä kehittämällä koulutuksen jo yhteis-

toiminnallista orientaatiota, voitaisiin edistää reflektiivisen toiminnan edellytyk-

senä olevaa yksilön aktiivisuutta ja kommunikointia (Brookfield 1988: 5–9, Män-

tylä 2003: 8). Vuorovaikutuksellisen reflektiivisyyden edistäminen koulutuksessa 

toimisi myös itsereflektiota edistävänä seikkana (ks. Tiuraniemi 2002: 171). 

Miehet kokevat koulutuksen yleisen reflektion ohjaamisen kriittisemmin kuin 

naiset. Tämän vuoksi koulutuksen tulisi huomioida erityisesti miesopiskelijat 

kannustamalla heitä reflektiiviseen opiskeluotteeseen ja korostamalla sen merki-

tystä opettajan työssä. Ensimmäinen vuosikurssi kokee koulutuksen itsereflektii-

visen toiminnan muita vuosikursseja positiivisemmin, johon todennäköisenä syy-

nä on suuri ero lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen reflektiivisessä orien-

taatiossa. Reflektiivisen ajatteluprosessin alkuun saattamisen ja edistämisen kan-

nalta on positiivista, että reflektiivinen tapa työskennellä tulee tutuksi heti opiske-

lun alussa (Brookfield 1988: Mezirow 1998a) ja jatkuu ylempien vuosikurssien 

kokemusten perusteella vahvana koko koulutuksen ajan. Koulutus luo mahdolli-

suudet tältä osin reflektiivisen asiantuntijan ja opettajuuden kehittymiselle, jolle 

on ominaista kyky muutoksiin, joustavuuteen ja jatkuvaan kehittymiseen (ks. 

Eteläpelto 1992: 29, Ojanen 1996: 51, Tiuraniemi 2002: 165).  

Hyvä yleisen reflektiivisen toiminnan taso näkyy koulutuksen kykynä reflek-

tiota edistävään kognitiivisten dissonanssien synnyttämiseen ja niiden mahdollis-
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tamaan perspektiivin muutokseen (Brookfield 1988: 15, Mezirow 1998b, Mäntylä 

2003: 10–11, Ojanen 1990: 13–18, 1996: 53, Törmä 1994: 145). Koulutuksessa 

tuodaan esille mielipiteitä ja tarkastellaan asioita erilaisista näkökulmista, joihin 

keskeisinä välineinä koulutuksessa ovat tehokkaat ja reflektiiviset yksilökonstruk-

tivistiset menetelmät (mm. Walker 1988, Hammond & Collins 1991: 171, Burden 

1990: 320, Lukinsky 1998) sekä yhteistoiminnalliset pohtivat keskustelut. Kogni-

tiivisia dissonansseja synnyttävässä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ajatusten 

esille tuominen vaatii sensitiivisen, toisten mielipiteitä kunnioittavan ja kannusta-

va ilmapiirin sekä aidon ja läsnä olevan kuuntelijan (Brookfield 1988: 71–78, 

Boud ym. 1988a: 37, Barrow 1996: 112–113). Opettajankoulutuksen ilmapiiri 

tukee osaltaan ajatusten esille tuomista, kognitiivisten dissonanssien syntymistä ja 

perspektiivin muutosta toisia kunnioittavan ja sallivan sekä myös melko kannus-

tavan ilmapiirin myötä. Ohjaajien kuunteleva ja kommentoiva, vaikkakin kaukai-

nen orientaatio edistää osittain ristiriitaisten näkemysten esille tuomista. 

Perspektiivin muutoksen ja kognitiivisten dissonanssien osalta on tehtävä 

muutamia huomioita taustamuuttujien suhteen. Yleisen reflektoimisen tavoin 

ensimmäinen vuosikurssi kokee positiivisesti myös sosiaalisessa interaktiossa 

tapahtuvan näkemysten vertailun. Kognitiiviset dissonanssit mahdollistavat omien 

skeemastruktuureiden haastamisen ja muuttamisen, jota ensimmäinen vuosikurssi 

ei kuitenkaan koe muita vuosikursseja voimakkaammin. He eivät ole yksinkertai-

sesti ehtineet muuttaa näkemyksiään kahden kuukauden opiskelemisen jälkeen. 

Kolmas vuosikurssi kokee jostakin syystä kyseisen ulottuvuuden antavan vähän 

muihin vuosikursseihin verrattuna, erityisen kriittisesti varsinkin perspektiivin 

muutoksen ja siihen kannustamisen osalta. 

Toinen huomioitava seikka on iäkkäimmän ikäluokan kriittisin suhtautuminen 

erilaisten näkemysten esille tuomiseen koulutuksessa. Koulutus ei todennäköisesti 

huomioi tarpeeksi iäkkäimpien laajaa kokemuspohjaa ja niiden pohjalta syntynyt-

tä näkemystä asioista. Tulkintaa tukee koulutuksen orientaation yhteydessä todet-

tu kokemuksiin pohjautuvan oppimisen vähäisyys ja iäkkäimpien kriittisin suh-

tautuminen opiskelijoiden kokemusten käyttämiseen oppimisen pohjana. Koke-

musten ja kokeneimpien näkemysten tehokkaampi huomioiminen ja käyttäminen 

reflektiivisessä vuorovaikutuksessa tehostaisi kognitiivisten dissonanssien synty-

mistä ja perspektiivin muutosprosessia kaikkien osapuolten osalta (Mezirow 

1998a: 374–375, Ahteenmäki-Pelkonen 1994: 167–168; 1997: 101–107). 

Reflektion yhdeksi ulottuvuudeksi muodostui mittarimallin (ks. 5.2.2, kuvio 

13) mukaisesti toiminnan eri vaiheissa tapahtuvan reflektoimisen (ks. Mäntylä 

2003: 10, Hammond & Collins 1991: 164, Yrjönsuuri 1995) kehittäminen, joka 
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koetaan tehokkaaksi koulutuksessa. Kriittisimmin koetaan toiminnan aikainen 

reflektoiminen (reflection-in-action), johon syynä saattaa olla mittarin universaa-

lin ymmärtämisen ja tulkittavuuden ongelmat. Koulutuksessa toiminta pohjautuu 

ennakkoon tapahtuvaan suunnitteluun ja reflektoimiseen (reflection-for-action) ja 

toiminnan jälkeen pysähdytään tarkastelemaan sekä arvioimaan (reflection-on-

action) tehtyä. Edellinen prosessi stimuloi ja edistää Brookfieldin (1988: 78–79) 

ja Törmän (1994) mukaan reflektiivistä ajattelua. Koulutuksessa voitaisiin kiinnit-

tää huomiota toiminnan aikaiseen reflektioon (reflection-in-action) sekä reflektion 

ja toiminnan jälkeisen reflektoimisen kannalta keskeiseen tunteiden käsittelemi-

seen, joka jää helposti konkreettisten asioiden varjoon (Boud ym. 1988a: 26–31, 

Brookfield 1988: 5–9).  

Toiminnan eri vaiheissa tapahtuva reflektoiminen liittyy keskeisesti koke-

mukselliseen oppimiseen ja sen sykliin (ks. Boud ym. 1988b: 12–13, Jarvis 1985: 

78–80), jossa toiminnan herättämien kokemusten reflektoiminen toimii pohjana 

uuden oppimisessa ja toiminnan kehittämisessä. Koulutuksessa toteutetaan tällä 

perusteella eräällä tavalla kokemuksellista oppimista, mutta implisiittisesti opis-

kelijoiden itsenäisenä ja tiedostamattomana toimintana. Toiminnan eri vaiheissa 

tapahtuvan reflektoimisen olemassaolon vuoksi koulutuksella olisi mahdollisuus 

ottaa kokemuksellisuus tiedostetuksi ja sosiaaliseksi tavaksi toimia nostamalla 

kokemukset reflektoinnin ja toiminnan pohjaksi.  

Reflektion eri tasoiksi määriteltiin teoriaosan eri näkemyksiä syntetisoiden 

tekninen, praktinen ja kriittinen (Mäntylä 2003: 15–20, Kemmis 1988: 143–145). 

Opettajuuden nykyisen ja tulevan paradigman näkökulmasta opettaja nähdään 

yhteiskunnallisena ja yhteisöllisenä vaikuttajana, johon liittyvä kriittisen reflekti-

on kehittäminen koetaan opettajankoulutuksessa hyväksi. Koulutuksessa pohdi-

taan opiskelijoiden mukaan opettamisen yhteiskunnallisia merkityksiä, joka ker-

too korkeimmalla kriittisellä/dialektisella tasolla tapahtuvasta reflektoimisesta. 

Opettamisen käytäntöjen eli reflektion teknisen tason osalta kokemukset ovat 

myös positiivisia, mutta aineisto kertoo teorian ja käytännön yhdistämisen eli 

praktisella/kontekstuaalisella tasolla tapahtuvan reflektoinnin olevan muita tasoja 

heikompaa (ks. Ojanen 1990: 13–18, Väisänen & Silkelä 2000a: 44). Kyseessä on 

yleinen korkeakoulutuksen ongelma, jossa teorian ja käytännön välisen yhteyden 

rakentaminen on vaikeaa (mm. Ojanen 1990: 72–75). Jääkin pohdittavaksi, miten 

eteneminen korkeimmalle reflektion tasolle on mahdollista ilman praktisella ta-

solla tapahtuvaa reflektointia. Aihe puhuttaa opiskelijoita useassa kyselylomak-

keen avoimessa vastauskohdassa, joista on poimittu seuraava teorian ja käytännön 

yhteyttä kuvaava mielipide: 
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Teorian ja käytännön pitäisi kulkea paremmin käsi kädessä; tällä hetkellä opit 

kulkevat hieman irrallaan. (M23/2/67) 

Taustamuuttujaryhmien tarkastelu tuo syvyyttä teknisen ja praktisen reflektoinnin 

tarkasteluun. Opiskelijat, joilla on työkokemusta, kokevat koulutuksen kehittävän 

paremmin teknisen ja praktisen tason reflektointia kuin ilman työkokemusta ole-

vat. Erot ovat selkeitä varsinkin teorian ja käytännön yhdistämisen osalta, jossa 

työkokemuksen lisääntyminen lisää asenteen positiivisuutta. Koulutuksessa tu-

lisikin kiinnittää huomiota teknisen ja praktisen tason reflektoinnissa opiskelijoi-

hin, joilla ei ole työkokemusta. He eivät pysty reflektoimaan koulutuksen antia 

suhteessa työkokemuksiin, jotka antavat tarttumapintaa teorian ja käytännön tilan-

teiden välisille yhteyksille. Opiskelijoiden mukaan koulutuksessa käytetään te-

hokkaina yksilöllisinä oppimisen menetelminä oppimispäiväkirjoja ja pohtivaa 

kirjoittamista (Tynjälä 1996, Loughran & Russell 1997: 170), jotka voisi suunnata 

täsmällisesti teorian ja käytännön välisten yhteyksien rakentamiseen tai reflekti-

oon liittyvien metataitojen pohtimiseen (ks. Eteläpelto 1992: 40–41). 

Kriittisesti tarkastellun kokemuksellisuuden ja dialogisuuden kehittäminen 

saattaisi olla osaltaan ratkaisu myös reflektion tasojen kokemisen ongelmiin. 

Iäkkäimpien ja työelämässä olleiden kokemusten vuorovaikutuksellinen ekspli-

koiminen hyödyttäisi heidän itsensä lisäksi niitä, joilla ei ole vastaavaa kokemus-

taustaa. Kokemuksia yhdessä käsittelemällä voitaisiin myös nivoa teoreettista ja 

käytännöllistä ulottuvuutta yhteen sekä pystyttäisiin luomaan nuorien sekä van-

hempien opiskelijoiden arkiteorioista käyttöteorioita (Ojanen 1990: 13–18, 1996: 

53, Väisänen & Silkelä 2000a). Ohjaajilla on myös mahdollisuus asemansa puo-

lesta teorian ja käytännön yhdistämiseen oman kokemuksellisuuden kautta, kuten 

seuraava opiskelun loppuvaiheessa oleva opiskelija oivasti ehdottaa: 

Opettajien käytännön kokemukset työelämästä ja näiden tuominen kurssisi-

sältöihin olisi plussaa. Mitä on toimia opettajana? (N/22/4/115) 

Viimeisen vuosikurssin opiskelijat kokevat vuosikursseista kriittisimmin teknisel-

lä ja praktisella tasolla tapahtuvan reflektoinnin. Varsinkin teorian ja käytännön 

yhdistämisen osalta he ovat muita selkeästi kriittisempiä. Opiskelun myötä tuleva 

kokemus ei näköjään anna samanlaista tarkastelupintaa kuin työkokemus. Neljän-

nen vuosikurssin kokemus ja näkemys koulutuksesta tukee kuitenkin tulkintaa 

koulutuksen ongelmista teorian ja käytännön välisen yhteyden luomisessa. Yhtenä 

syynä teorian ja käytännön yhdistämisen ja pohtimisen kriittisyyteen saattaa olla 

edellä mainittu kokemuksellisuuden ja käytännöllisyyden puuttuminen yliopiston 
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puolella tapahtuvasta opetuksesta, kuten alla olevasta kommentista voi huomata. 

Koulutuksessa voitaisiinkin miettiä yhteistyömahdollisuuksia opetusharjoitteluja 

järjestävän Normaalikoulun kanssa juuri kokemuksellisuuden sekä teorian ja 

käytännön yhdistämisen osalta esimerkiksi kokemuksia käsittelevien vierailujen 

muodossa. 

KOKY:n puolella todellisen opettamisen opettaminen ja neuvominen on erit-

täin vähäistä. Teoria harvoin liittyy oikeasti käytäntöön. (N23/4/144) 

Ohjaajien vahvana orientaationa on kommunikoinnin ulottuvuus, joka sisältää 

reflektiota edistäviä piirteitä. Mielipiteitä kommentoiva ja aidosti kuunteleva 

orientaatio toimii reflektion näkökulmasta mielipiteitä arvostavana ja takaisin 

peilaavana toimintana. (ks. Brookfield 1988: 10, Boud ym. 1988a: 37, Barrow 

1996: 112–129). Ohjaajat heijastavat opiskelijoiden ajatukset heille takaisin 

kommentoimalla, joka mahdollistaa ajatusten tarkastelemisen uudesta näkökul-

masta, uudelleen arvioimisen ja mahdollisen perspektiivin muutoksen kautta uu-

den näkemyksen luomisen. Ohjaajat toimivat myös reflektiivisen toiminnan mal-

leina omalla kriittisellä asenteellaan sekä rohkaisevat keskinkertaisesti kriittiseen 

toimintaan (Haapasalo 1994: 107, Brookfield 1988: 71–88, Hammond & Collins 

1991: 171). Kriittisyyden kehittämisessä ohjaajat voisivat kiinnittää huomiota 

kannustamiseen ja ohjaukseen:  

Opettaja voisi ohjata enemmän kriittisyyteen (critical thinking). (M24/2/57) 

6.4 Kokemuksia, käsityksiä ja uskomuksia eksplikoiva 
pedagogiikka 

Kyselylomakkeen osiot 44–54 mittaavat opettajuutta koskevien aiempien koke-

musten, käsitysten ja uskomusten pedagogista eksplikointia opettajankoulutukses-

sa tutkimusongelman 2c mukaisesti (ks. luku 4.2.1). Lisäksi tutkimusongelman 2d 

mukaisesti tarkastellaan taustamuuttujaryhmien merkitseviä eroja summamuuttu-

jissa ja niiden yksittäisissä osioissa. 

6.4.1 Eksplikoivan pedagogiikan kuvaus 

Osioiden 44–54 keskiarvot osoittavat opettajankoulutuksen pedagogiikan ekspli-

koivan hyvin opettajaksi opiskeleville keskeisiä kokemuksia, käsityksiä ja usko-

muksia (liite 5: taulukko 14). Keskihajonta on kuitenkin useassa osiossa yli 1, 
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joka kertoo mielipiteiden osiokohtaisesta jakautuneisuudesta. Positiivisesti suun-

natuista osioista suurimman osan keskiarvot vaihtelevat välillä 4,39–3,48. Vain 

käsityksiä hyvästä oppilaasta mittaava osio 52 saa lähellä neutraalia mielipidettä 

olevan keskiarvon. Negatiivisesti suunnatut osiot 50 ja 51 toimisivat vastakkais-

ten keskiarvojensa puolesta hyvin, mutta suuret keskihajonnat heikentävät niiden 

luotettavuutta. Tulkintaa tukee myöhempi mittariston sisäisen konsistenssin tar-

kastelu.  

Keskiarvot jakautuvat kolmeen eri ryhmään, jotka noudattelevat myös seu-

raavassa luvussa muodostettavien summamuuttujien rakennetta. Opettajuuden 

käsityksien näkyväksi tekemistä mittaavat osiot saavat kaikki vähintään keskiar-

von 4,11. Opiskelijat ovat hyvin yksimielisiä (osioiden s < .92) siitä, että koulu-

tuksessa käsitellään käsityksiä opettajuudesta kiitettävästi. Toisen samantasoisten 

keskiarvojen ryhmän muodostavat henkilökohtaisten koulukokemusten ekspli-

koimista mittaavat kysymykset. Keskiarvot ovat hieman alle 4,0, joka kertoo 

vahvasta omien kouluun liittyvien kokemusten pohtimisesta koulutuksessa. Sa-

maan ryhmään kuuluvan osion 48, joka mittaa omien opettajien toimintaa, kes-

kiarvo on hieman alhaisempi. Käänteisiä osioita lukuun ottamatta kaksi muuta 

alhaisinta keskiarvoa saavat hyvää luokkaa (osio 47) ja hyvää oppilasta (osio 52) 

koskevien käsitysten eksplikointi, joiden keskihajonnatkin ovat varsin suuret.  

Kokemusten, käsitysten ja uskomusten eksplikoinnin ulottuvuudet 

Taulukossa 11 esitetään pääkomponenttianalyysillä muodostetut kokemusten, 

käsitysten ja uskomusten pedagogisen eksplikoinnin ulottuvuudet latauksineen ja 

kommunaliteetteineen. Alkuperäiset faktorianalyysin tiedot ovat myös liitteen 11 

taulukoissa 35 ja 36. Ensimmäinen pääkomponentti (USKOM1) sisältää neljä 

osiota, joiden sisältö käsittelee omien koulukokemuksien – oppilaskokemuksien, 

opettajakokemuksien ja omien harjoittelukokemuksien – eksplikointia, joksi pää-

komponentti myös nimetään. Toisen pääkomponentin (USKOM2) osiot 44, 49 ja 

54 mittaavat opettajuuteen liittyvien käsityksien eksplikointia ja se nimetään omi-

en opettajuuskäsitysten eksplikoinniksi. Viimeinen pääkomponentti (USKOM3) 

sisältää osiot 47 ja 52. Osioiden tulkinnallinen yhtenäisyys on hyvä, mutta sisäi-

nen konsistenssi Cronbachin alfalla mitattuna jää alle yleisenä pidetyn 0.60 rajan. 

Alfakerroin pääkomponentilla on vain 0.59, joka kuitenkin riittänee tämän tutki-

muksen tarpeisiin. Summamuuttuja nimetään omien opetuskäsitysten eksplikoin-

niksi, koska osioiden eksplikoinnin kohteena ovat käsitykset hyvästä luokasta ja 

hyvästä oppilaasta. 
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Taulukko 11. Kokemusten, käsitysten ja uskomusten pedagogisen eksplikoinnin 

pääkomponentit. 

Pk/osio Sisältö Cronbachin alfa 

USKOM1 Omien koulukokemusten eksplikointi .73 

osio 45 on käsitelty omia oppilaskokemuksia  

osio 48 on pohdittu omien opettajieni toimintaa  

osio 53 on käsitelty hyviä ja huonoja opettajakokemuksia  

osio 46 käsitellään omia harjoittelu- ja opetuskokemuksia  

USKOM2 Omien opettajuuskäsitysten eksplikointi .71 

osio 44 on pohdittu, millaisena näen hyvän opettajan  

osio 49 on pohdittu, millaista on hyvä opettaminen  

osio 54 olen miettinyt käsitystäni, mitä on opettajan työ  

USKOM3 Omien opetuskäsitysten eksplikointi .59 

osio 47 olen miettinyt, millainen on mielestäni hyvä luokka  

osio 52 on pohdittu, millainen on hyvä oppilas  

Tarkastelemalla kuviota 19 sekä liitteessä 11 olevan taulukon 37 tietoja pyritään 

kartoittamaan opiskelijoiden kokemuksia kokemusten, käsitysten ja uskomusten 

eksplikoinnista (tutkimusongelma 2c). Helpoin tulkinnaltaan on omien opetta-

juuskäsitysten eksplikoinnin pääkomponentti (USKOM2), joka muutamaa poik-

keavaa havaintoa lukuun ottamatta koetaan hyvin positiivisesti. Keskiarvo 4,22, 

mediaani 4,33 ja yleisin arvo 4,00 sekä kuviosta 19 nähtävä tiivis kvartiiliväli 

osoittavat, että omia opettajuuteen liittyviä käsityksiä tehdään koulutuksessa kii-

tettävästi näkyväksi. Opiskelijat kokevat opettajankoulutuksen eksplikoivan hyvin 

myös omia koulukokemuksia (USKOM1). Keskiarvo ja mediaani (kumpikin 3,75) 

sekä jakauman vinous vasemmalle (skewness < 0) tukevat tulkintaa, vaikka ha-

vaintojen vaihteluväli on laaja.  

Opiskelijat suhtautuvat kriittisimmin omien opetuskäsitysten eksplikoimiseen 

(USKOM3). Vaikka mediaani on kuvion mukaisesti 3,50 ja keskiarvo 3,31, vaih-

televat opiskelijoiden mielipiteet kvartiilivälillä ja kaikkien vastausten osalta 

paljon. Summamuuttujalle latautuneita kahta osiota tarkastelemalla selittyy sum-

mamuuttujan suuri hajonta. Opettajankoulutuksessa eksplikoidaan kiitettävästi 

käsityksiä hyvästä luokasta (ka. 3,59), mutta käsitykset hyvästä oppilaasta jäävät 

huomattavasti implisiittisemmiksi (ka. 3,03). 
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Kuvio 19. Kokemusten, käsitysten ja uskomusten eksplikoinnin summamuuttujat. 

6.4.2 Eksplikoivan pedagogiikan erot taustamuuttujaryhmittäin 

Tässä luvussa tarkastellaan taustamuuttujaryhmien tilastollisesti merkitseviä eroja 

edellä esiteltyjen kokemusten, käsitysten ja uskomusten eksplikoinnin ulottu-

vuuksien suhteen. Käsittely aloitetaan sukupuolten välisistä eroista, joita on omi-

en opettajuuskäsitysten eksplikoinnin summamuuttujassa (USKOM2; Z = −2.147, 

p = 0.032) ja sen osiossa 49 (liite 7: taulukko 18). Omien opettajuuskäsityksien, 

varsinkin hyvän opettamisen pohtimisen osalta, miehet kokevat opettajankoulu-

tuksen antavan naisia vähemmän. 

Opettajuuskäsitysten eksplikoinnin ulottuvuudessa (USKOM2) on myös ikä-

luokkien välillä olevia merkitseviä eroja (x2(2) = 9.124, p = 0.01) (liite 7: tauluk-

ko 19). Summamuuttujassa keskiarvo laskee iän lisääntyessä, mutta tilastollisesti 

melko merkitsevästi vain nuorimman ikäluokan ja muiden ikäluokkien välillä. 

Sama piirre on osioissa 44 ja 49, joiden keskiarvoissa on merkitseviä eroja. Kou-

lutusluokkien välillä on tilastollisesti melko merkitseviä eroja koulukokemusten 

eksplikoimisen summamuuttujassa (USKOM1; Z = −1.956, p = 0.05) sekä sen 

osioissa 45 ja 53 (liite 7: taulukko 20). Ylioppilaat kokevat opiskelun eksplikoi-

van omia oppilaskokemuksia sekä hyviä ja huonoja opettajakokemuksia muita 

taustakoulutuksia melko merkitsevästi paremmin. Aiempien yliopistollisten arvo-

sanojen osalta merkitseviä eroja on omien opetuskäsitysten eksplikoinnin sum-

mamuuttujassa (USKOM3; Z = −1.956, p = 0.05) ja sen osiossa 52 (liite 7: tau-
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lukko 21). Opiskelijat, joilla ei ole aiempia arvosanoja, kokevat omien opetuskä-

sitysten näkyväksi tekemisen melko merkitsevästi kriittisemmin kuin opiskelijat, 

joilla on arvosanoja. Hyvän oppilaan pohtimisen osion keskiarvo on ilman opinto-

ja olevilla melko merkitsevästi alempi (Z = −2.235, p = 0.025). Keskiarvo (2,81) 

on alle neutraalin suhtautumisen.  

Vuosikurssien välillä on merkitseviä eroja yhdessä summamuuttujassa (US-

KOM2; x2(3) = 17.884, p < 0.001) ja sen osioissa sekä summamuuttujan (US-

KOM1) yhdessä osiossa (liite 7: taulukko 23). Omien koulukokemusten ekspli-

koinnin osio 53 mittaa hyvien ja huonojen opettajakokemusten käsittelyä, jossa 

vuosikurssien välillä on merkitseviä (x2(3) = 12.138, p = 0.007) eroja. Yksittäisis-

sä U-testeissä ensimmäisen vuosikurssin suhtautuminen opettajakokemusten kä-

sittelyyn koulutuksessa on toista (Z = −3.087, p = 0.002) ja neljättä (Z = −2.564, 

p = 0.01) vuosikurssia merkitsevästi positiivisempi. Tilastollisesti merkitsevät 

erot omien opettajuuskäsitysten eksplikoinnin summamuuttujalla (USKOM2) ja 

sen osioilla johtuvat lähinnä ensimmäisen vuosikurssin muita vuosikursseja posi-

tiivisemmasta asenteesta. Neljännen vuosikurssin näkemys hyvän opettamisen 

pohtimisesta koulutuksessa on kaikkia muita vuosikursseja vähintään melko mer-

kitsevästi kriittisempi (2. ja 4. vuosikurssin ero; Z = −2.260, p = 0.024). 

6.4.3 Tulosten synteesi 

Kokemusten, käsitysten ja uskomusten eksplikoimista tarkasteltiin luvussa 3.2.3, 

jossa todettiin sen merkityksellisyys muun muassa uuden omaksumisen, opetta-

juuteen kasvamisen ja käyttöteorioiden rakentamisen näkökulmista (mm. Silkelä 

1996: 125–126, Väisänen & Silkelä 2000a; 2000b, Barrow 1996: 10–11, Ol-

kinuora 1994: 58–59, Brookfield 1988: 15). Eksplikoitavista asioista koulutus 

ohjaa parhaiten omien opettajuuskäsitysten näkyväksi tekemistä. Opiskelijoiden 

käsitykset hyvästä opettajasta ja opettamisesta sekä opettajan työn kuvasta teh-

dään näkyväksi opiskelijoiden mielestä kiitettävästi (ks. Syrjälä ym. 1996: 137–

138). Opettajuuteen liittyvien käsitysten eksplikoimisen positiivista tulkintaa 

tukee reflektion yhteydessä todettu opettajan työn yhteiskunnallisen vaikuttavuu-

den pohtiminen.  

Miehet kokevat reflektiivisen toiminnan naisia kriittisemmin koko aineistossa, 

joka saattaa vaikuttaa siihen, että miehet eivät saa koulutukselta yhtä paljon kuin 

naiset opettajuuskäsitysten eksplikoimisen osalta. Kokemuseroon opettajuuskäsi-

tysten osalta saattaa löytyä syy myös käytännöllisyydestä. Miehet kokevat naisia 

kriittisemmin käytäntöön liittyvän reflektoimisen, joka näkyy reflektion yhteydes-
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sä selvitetyn teknisen tason ja tämän luvun hyvää opettamista koskevan osa-

alueen merkitsevissä eroissa. Miehet näyttävät olevan käytännönläheisempiä ja 

vaativat koulutukselta käytäntöön liittyvää reflektoimista sekä eksplikoimista 

naisia enemmän. Tulkintaa tukevat ja syventävät kyselyissä ainoastaan miesopis-

kelijoiden esittämät kommentit käytännöllisyyden ja teorian merkityksestä: 

Koulutus painottuu mielestäni liikaa tutkimukseen. Syvällisempi aineenhal-

linta olisi mielestäni tärkeämpää. (M23/4/138) 

Toivottavasti tämä kysely tuo opettajankoulutusta käytännönläheisemmäksi 

kuin se nyt on… (M22/3/106) 

Koulutuksessa pohditaan kiitettävästi käsityksiä opettajuudesta, mutta opettamis-

tapahtumaan liittyvien muiden tekijöiden osalta opiskelijoiden kokemukset ovat 

varovaisempia. Väisänen ja Silkelä (2000a: 31–32), Syrjälä ym. (1996: 137–138) 

ja Knowles (1992) näkevät opettajaksi opiskelevilla olevan omista koulukoke-

muksista syntyviä eksplikoitavia käsityksiä, jotka liittyvät muun muassa oppilaa-

seen. Opetuskäsitysten eksplikointi vaatii koulutukselta enemmän huomiota. 

Opiskelijoiden tulisi tehdä näkyväksi käsityksensä luokan ja oppilaan ideaaleista 

(ks. Rasku-Puttonen 2005: 28–29), joista varsinkin oppilasta koskevien käsitysten 

eksplikoiminen koetaan koulutuksessa keskinkertaisesti. Ilman näiden käsitysten 

eksplikoimista opiskelijoiden hyvinkin vaihtelevat arkiteoriat oppilaasta saattavat 

jäädä elämään ja haittamaan oikeanlaisen oppilasparadigman omaksumista (emt.). 

Hyvää luokkaa ja oppilasta koskevien käsitysten näkyväksi tekemisessä kriitti-

sempiä ovat ilman aiempia opintoja olevat. Ero saattaa johtua yliopistollisten 

arvosanojen tuomasta näkemyksestä, joka ilmenee ilman arvosanoja olevien pa-

rempana kykynä pohtia näitä seikkoja itsenäisesti.  

Kokemuksellisen oppimisen vähyys todettiin yhdeksi koulutuksen puutteeksi 

ja kehittämisen kohteeksi, mutta koulukokemusten eksplikoimisen osalta koulutus 

koetaan positiivisesti. Opiskelijoiden omat koulu-, oppilas- ja opettajakokemukset 

sekä niiden eksplikoiminen on merkityksellistä niiden opettamista ja oppilasta 

koskevien uskomusten ja käsitysten sekä opettajan rooli-identiteettiä rakentavan 

luonteen vuoksi (ks. Knowles 1992: 106–136, Calderhead & Shorrock 1997: 

155–157, Väisänen & Silkelä 2000a; 2000b). Hyvien ja huonojen opettajakoke-

musten eksplikoimisella voidaan tehdä näkyväksi opettamiseen liittyviä tiedosta-

mattomia asenteita ja tunteita, lisätään ymmärrystä itsestä sekä vaikutetaan omiin 

toimintatapoihin opettajana. Sen vuoksi koulutuksessa hyvin eksplikoidut hyvät ja 
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huonot opettajakokemukset ovat merkityksellisiä. (Silkelä 1996: 129–130, Know-

les 1992.)  

Koulutus voisi tutkimusaineiston mukaan syventyä kokemuksista tarkemmin 

omien opettajien toimintaan sekä toiminnan taustalla olevin syihin ja merkityksiin. 

Omien opettajien toiminnan tarkasteleminen suhteessa opettajan persoonaan, 

yhteiskunnalliseen tilanteeseen tai opetussuunnitelman sen hetkiseen luonteeseen 

antaisi välineitä kokemusten syvempään ymmärtämiseen ja tulkintaan. Omien 

koulukokemusten, varsinkin oppilas- ja opettajakokemusten, näkyväksi tekemi-

sessä koulutuksessa voisi kiinnittää huomiota aiempia tutkintoja omaaviin opiske-

lijoihin. Heidän taustansa on vähintään yhtä koulutusta rikkaampi, joka synnyttää 

merkityksellisiä koulukokemuksia eksplikoitavaksi. Koulutuksen paljon käytetty-

jen yksilökonstruktivististen menetelmien (Tynjälä 1996; 2000: 85, Piekkari & 

Repo-Kaarento 2002: 322) aiheita ja tehtävän antoja tulisi suunnata tässä tutki-

muksessa mainittujen asioiden lisäksi myös opiskelijoiden yleisiin kokemuksiin, 

joka hyödyttäisi esimerkiksi edellä todettuja aiempia opintoja omaavia opiskeli-

joita.  

Kokemusten dialoginen ja reflektiivinen eksplikoiminen (Ahteenmäki-

Pelkonen 1997: 101–105, Barrow 1996: 208–209) kehittäisi myös kokematto-

mampia opiskelijoita tuomalla esille erilaisia näkökulmia, synnyttämällä kognitii-

visia dissonansseja ja mahdollistamalla arkiteorioiden murtumisen. Koulutuksessa 

oleva sensitiivinen ja hyväksyvä ilmapiiri mahdollistaisi kokemusten dialogisen 

eksplikoimisen. Eksplikoimista voitaisiin kohdentaa myös omien yleisten vah-

vuuksien ja heikkouksien pohtimiseen sekä metakognitiivisiin taitoihin, jolloin 

edistettäisiin oppimaan oppimisen taitoja ja yksilön itsetuntemusta (ks. Num-

menmaa & Ruponen 1996: 180–181). 

Opettajankoulutuksen osalta on todettu edellisten käsitteiden yhteydessä sen 

hyvät yksilölliset sekä sosiaaliset menetelmät. Koulutuksessa käytettävä pohtiva 

kirjoittaminen ja oppimispäiväkirjat toimivat hyvinä menetelmällisinä ratkaisuina 

kokemusten, käsitysten ja uskomusten näkyväksi tekemisessä. Käyttämisen arvoi-

sia olisivat myös portfolio- ja ajatuskartta tyyppiset menetelmät, jotka ovat kehit-

täviä yksilökeskeisiä menetelmiä myös omien taustojen käsittelemisessä (mm. 

Tynjälä 2000, Karimäki 1999, Loughran & Russell 1997: 110, Niemi 2000, Ta-

paninaho 1994). Yksilölliset menetelmät luovat turvallisen ja sensitiivisen mah-

dollisuuden käsitellä vaikeitakin asioita (Barrow 1996).  

Pohdittavan arvoista eksplikoimisen suhteen on koulutuksen dialogisuuden ja 

yksilöllisyyden huomioimisen ongelmat koulutuksessa. Ohjaajien ja opiskelijoi-

den keskinäisen vuorovaikutuksen kaukaisuus ja vähäisyys näkyvät myös yksilöl-
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lisyyden huomioimisen puuttumisena. Kokemusten, käsitysten ja uskomusten 

eksplikoimisen osalta ohjaajan läheinen ja dialoginen suhde helpottaisi melko 

pysyvien ja hankalasti muuntuvien (mm. Väisänen & Silkelä 2000a; 2000b) us-

komus- ja käsitysrakenteiden purkamista. Yksilöllisyyden huomioiminen sekä 

kokemusten, käsitysten ja uskomusten näkyväksi tekeminen olisi kätevää esimer-

kiksi kehittämällä koulutuksen henkilökohtaisten opintosuunnitelmien käyttämis-

tä sekä pienryhmätoimintaa (ks. Rasku-Puttonen 2005: 29, Tynjälä 2000: 93–95). 

Ohjaajien kuunteleva ja kommentoiva tapa toimia on positiivista, jota tukee myös 

salliva, kunnioittava ja avoin koulutuksen ilmapiiri (mm. Barrow 1996). 

Ensimmäisen vuosikurssin muita hieman positiivisempi suhtautuminen peda-

gogiseen eksplikointiin saattaa johtua kahdesta syystä. Ensimmäisen vuosikurssin 

mielipiteet ovat aineistossa korostetun positiivisia, joka saattaa liittyä kriittisyy-

den tai opiskelukokemusten vähäisyyteen. Toisena syynä voi olla ensimmäisen 

vuosikurssin uusi opetussuunnitelma, jossa oman opettajuuteen kasvamisen poh-

dinta on otettu tarkastelemisen kohteeksi heti opiskelun alussa olevalla opintojak-

solla (ks. Rasku-Puttonen 2005: 29). Opintojaksolla muun muassa käsitellään 

omia uskomuksia, kokemuksia ja näkemyksiä. Jos kokemuksiin on syynä kysei-

nen opintojakso, näkyy sen vaikutus positiivisesti aineistossa. Vastaavanlaisista 

opinnoista on hyviä kokemuksia ja tutkimustuloksia, joiden mukaan sillä on kehi-

tetty opiskelijoiden ymmärrystä opettamisesta, oppimisesta ja omasta itsestä (ks. 

Mayer-Smith & Mitchell 1997: 129).  
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III Kvalitatiivinen tutkimusvaihe 
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7 Pedagogiikan konstruktivistisen orientaation 
kokeminen 

Tässä luvussa esitetään kvalitatiivisen tutkimusvaiheen (III) tulokset, joilla vasta-

taan luvussa 4.2.2 esitettyihin tutkimusongelmiin 3 ja 4. Ensimmäiseksi kuvataan 

16 haastateltavan yksilöllinen kokemus pedagogisesta orientaatiosta ja sen kehit-

tämisestä. Näiden yksilökohtaisten merkitysverkostojen kautta voidaan tarkastella 

pedagogisen orientaation mahdollisimman puhdasta ja yksilöllistä kokemista 

haastatteluteemoiksi valittujen situaation rakennetekijöiden osalta (ks. 4.2.2, ku-

vio 10). Varsinaisessa tekstissä esitetään yksilökohtaisista merkitysverkostoista 

yhden haastateltavan kuvaus (H4). Loput kuvaukset löytyvät liitteestä 12 niiden 

suuren sivumäärän ja varsinaisen tekstiosan paremman luettavuuden vuoksi. En-

simmäisenä esimerkkinä olevan haastattelun 4 merkitysverkoston muodostamista 

voi tarkastella liitteestä 4, jossa on esitetty lyhyet esimerkit analyysiprosessin eri 

vaiheista.  

Yksilökohtaisista merkitysverkostoista edetään kokemusten ja merkitysten 

yleiseen kuvaukseen, jossa esitetään kaikkien yksilöllisten kokemusten pohjalta 

löydetyt ja yhdistävät merkitystihentymät. Yleistettyä kuvausta havainnollistetaan 

sitaattiesimerkein, joiden loppuun on merkitty haastateltavan numero ja merkityk-

sen sisältävän yksikön tunniste. Viimeisissä alaluvuissa 7.3.1 ja 7.3.2 siirrytään 

aineiston puhtaasta fenomenologisesta kuvauksesta tutkijan hermeneuttiseen tul-

kintaan, jossa tutkija pyrkii löytämään aineistossa olevat implisiittiset merkitykset 

pedagogisen orientaation ja sen kehittämisen osalta. Näissä luvuissa yhdistyy 

aineisto, tutkijan siitä tekemä tulkinta ja tutkimuskirjallisuus, joista aineiston anti 

pyritään erottamaan viittaamalla aineistoon tai opiskelijoiden kokemaan.  

7.1 Yksilölliset kokemukset ja merkitykset 

Lukijaa muistutetaan vielä yksilökohtaisten merkitysverkostojen tärkeydestä ko-

kemusten kuvaajina. Seuraavassa alaluvussa 7.2 esitettävien merkitysten kuvauk-

set eivät niiden yleistämisen vuoksi pysty tavoittamaan kaikkia yksityiskohtia, 

joita nämä yksilökohtaiset kokonaisuudet kuvaavat (ks. Giorgi 1996: 19). Ne 

pystyvät parhaiten ja yksilön ääntä eniten kunnioittaen tuomaan esille kokemus-

ten todelliset sävyt. 
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H4 

Hänestä vuorovaikutus vaihtelee opettajakohtaisesti. Osa opettajista voisi hänestä laskeutua opiskeli-

joiden tasolle. Opettajien paremmuus näkyy ehkä tarkoittamattominakin tylyinä vastauksina, jotka hän 

kokee ujona jopa loukkaaviksi ja vaikeuttaa heidän lähestymistä ja keskustelemista heidän kanssaan. 

Uskallus lähestyä opettajia ja asioista puhumisen helppous vaihtelee hänellä johtuen enemmänkin 

hänestä itsestä pelätessään tulevansa tyrmätyksi. Opettajien ylimielinen ja tietäväinen asenne johtaa 

vastareaktioon ja opettajat voisivatkin myöntää erehtyväisyytensä, vaikka hän pitääkin heitä asiantun-

tijoina. Ylemmyyteen voi hänestä olla syynä myös opiskelijoiden röyhkeys tai opettajan ennakkoluulot 

opiskelijoiden lusmuilemisesta. 

Hän pitää opettajan roolia ratkaisevana kaikessa opiskelussa. Näkemyserot opettajan kanssa, 

viestinnän epäselvyys ja ymmärtämättömyys sekä tylsä ja kuiva toteutus johtaa kurssin kokemiseen 

motivoimattomaksi pakoksi. Hyvät opettajat, jotka ajattelevat asioiden hyödyllisyyttä opiskelijalle, 

tekemisen järkevyyttä ja yhdistää teoriaan käytäntöä, ovat motivoivia. Hän kaipaakin kouluttajilta 

vastuullisuutta opetuksen ja töiden hyödyllisyyden suhteen. Lisäksi opettajan on oltava kiinnostunut 

opiskelijoiden ja ryhmien töistä, omata niistä mielipide ja osallistua. Hänestä opettajat ovat innostu-

neita kertomaan omasta asiastaan, mutta innostuneisuudessa opiskelijoiden oppimiseen on parannet-

tavaa. Eri opettajien työmoraalin oppii tuntemaan ja kiinnostus oppimiseen näkyy esimerkiksi huonos-

ti menneiden tenttien uusintakehoituksena. Joskus opettajan jaksamattomuus lukea esseitä on vaikut-

tanut suoritusmahdollisuuksien karsimiseen. 

Opiskelijoiden tulisi kunnioittaa opettajien ammattitaitoa ja ottaa vastuuta luottamalla opetuk-

sen merkityksellisyyteen. Hänestä opiskelijat ottavat osallistumisen pienenä pakkona ja tulisi ottaa 

opiskelu tosissaan tulevaisuuden takia liiallisen itsevarmuuden sijaan. Merkityksellisyyden huomaa-

minen ja oman asenteen tunnustaminen ovat muuttaneet suhteen opettajaan paremmaksi ja muuttanut 

käsityksen kurssista hyväksi. Joillakin kursseille ei löydä merkitystä, eikä oppimisesta huolimatta 

niille menisi uudestaan. Eläytyminen käytäntöön ja itse tekeminen auttavat näkemään opiskeltavien 

asioiden merkityksen tuomalla ne lähemmäs käytäntöä.  

Hyvästä kurssista saa hyötyä käytäntöön, jota on vähemmistössä kursseista. Kuitenkin kaikista 

kursseista voi hänestä oppia jotain. Oikeat kokemukset opetustodellisuudesta, kuten harjoittelut ja 

sijaisuudet, auttavat omaksumaan ja ymmärtämään teoriaa sekä sen merkityksiä. Harjoittelua voisi 

olla hänestä enemmän tai Normaalikoulua monipuolisemmissa ja aidommissa ympäristöissä, koska 

harjoittelutuntien vähyys hankaloittaa käytäntöön pureutumista ja asiat on opittava kirjoista tai opet-

tajan kautta. Lisäksi koulutuksessa pitäisi olla hänestä enemmän kentällä tarvittavaa ja kasvatustie-

dettä käytännönläheisempää erityispedagogiikkaa. Opiskelijat pitäisi hänestä ottaa mukaan kurssien 

suunnitteluun, jotta heiltäkin saataisiin ideoita käytännönläheisyyteen, mielekkyyteen ja suurempaan 

hyödyllisyyteen. Hän on kokenut vähän käytäntöä ja paljon teoriaa, tenttejä ja esseitä sisältävän 

vuoden raskaana.  
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Hänestä teorian ja käytännön yhdistäminen jää pitkälti opiskelijan vastuulle ja teorian vieminen 

harjoitteluihin on suurimmaksi osaksi alitajuista. Kaikille kursseille ei käytäntöä ole hänestä kuiten-

kaan mahdollista saada. Teorian ja käytännön yhdistäminen olisi mahdollista lisäämällä opettajien ja 

opiskelijoiden kokemuksia. Kokemusten kuuleminen myös keventää tunteja ja mahdollistaa samaistu-

misen. Hän pitää koulutusta tutkijakoulutuksena ja kaipaa enemmän teoriaa ja käytäntöä yhdistäviä 

opettajien näkemyksiä, kokemuksia ja esimerkkejä niiden ainutkertaisuudesta huolimatta. Kaikilla 

opettajilla ei ole kokemuksia, mutta niitä omaavat hyvät opettajat pystyvät teorian ja käytännön yhdis-

tämiseen. Hän haluaa kuulla myös arvokkaita, kosketuspintaa antavia ja keskustelua herättäviä opis-

kelijoiden kokemuksia, varsinkin pitkiä sijaisuuksia omaavilta. Opiskelijoiden kokemukset tulevat 

esille opiskelijalähtöisesti niihin sopivassa tilanteessa ja kokemuksista keskustellaan paljon myös 

oppituntien ulkopuolella. Hänestä myös opettajan pitäisi kommentoida, vertailla ja antaa palautetta 

kerrotuista kokemuksista. Kokemusten kertomisen edellytyksenä on hänestä salliva ilmapiiri, rohkea 

asenne ja riittävä aika, jonka puutteen vuoksi kokemuksista keskustelu jää joskus yksittäisiksi kom-

menteiksi.  

Tiedonkulku ja palautteen eteneminen on katkonaista, jonka vuoksi hän kaipaisi osapuolia vähän 

rasittavaa kanavaa. Hänestä opettajia ei saa kiinni sähköpostin määrän vuoksi ja vastaanottoaikojen 

vähyyden tai niiden hankalien aikojen vuoksi, jota pitäisi kehittää. Muutoksista saa tietoa melko hyvin 

ilmoitustaululta ja netistä sekä opiskelijoiden puskaradiosta. Kaikille voisi laittaa tietoa luennoilla 

kerrotuista tenttipäivistä. 

Hänellä on ongelmia muutamien, lähinnä tohtoriopettajien, opetuksen ymmärtämisessä esittämi-

sen, ohjeiden ja esseiden sisältöjen epäselvyyden vuoksi, johon heiltä ei saa myöskään apua. Hänestä 

opiskelijoiden odotetaan ymmärtävän asiat tai omaksumisen vika on opiskelijassa. Opettajilta pitäisi 

saada niin selkeät ohjeet ja tavoitteet, että itsenäinen työ olisi mahdollista. Kurssien paremmalla 

selkeydellä vältettäisiin myös kaikkien käyminen kysymässä samaa asiaa. Epäselvien asioiden selvit-

täminen on opiskelijan vastuulla, eikä asioiden epäselvyyttä kysellä. Vaikeaselkoisia opettajia lukuun 

ottamatta apua kuitenkin saa kysymällä ja myös opiskelutoverit auttavat epäselvyyksissä. Hänelle on 

epäselvää, kenen puoleen voi kääntyä arvioinnin epäselvyyksissä tai erimielisyyksissä. Hänestä tuntuu, 

ettei opiskelijoiden asioille voi tehdä mitään, eikä opiskelijoita mielellään puolustella opettajien 

välisen kollegiaalisuuden vuoksi. Hän pitää hassuna ajatuksena erityisopettajaa tai opoa yliopistossa, 

vaikka siitä olisi varmaan hyötyä joillekin. Apuna voisivat olla myös pääosin hyvin toimineet tutorit. 

Hänestä jokaisella opiskelijalla on vastuu töidensä tekemisestä. Opiskelijoiden vastuulla on pal-

jon asioita, kuten luennoilla olo, kuunteleminen, suorittaminen ja niihin motivoituminen. Opiskelutek-

niikoiden opiskelu kuuluukin hänestä opiskelijoille. Hän ei koe tarvinneensa ohjausta ja on ottanut 

itse selvää epäselvistä asioista.  

Yksilöllisyyden huomioiminen on hänestä paljon kiinni opettajasta, mutta myös opiskelijan tulisi 

itse huolehtia erityistarpeidensa huomioinnista. Osa opiskelijoista saa yksilöllistä huomiointia liian 

helposti ja toiset eivät millään. Yksilöllisyyttä huomioidaan jonkin verran oikeiden poissaolojen osalta 
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sekä joustavana opintojen järjestämisenä nopeuttajille. Yksilöllisiä tarpeita voisi huomioida parem-

min pienemmän opiskelijamäärän kautta, mutta silloinkin hänestä mentäisiin parempien mukaan. Hän 

kokee koulutuksen yllättävänkin joustavaksi ja opiskelijoita kuunnellaan isoja laitoksia enemmän. 

Kohtuullisen pienet ryhmät ja pieni laitos myös motivoivat häntä. 

Jollakin kurssilla on kysytty valmiiden tavoitteiden ohella, miten opiskelijat haluavat oppia ja 

suorittaa kurssin, joka vaatii joskus paljon perusteluja. Varsinkin suurien kurssien eri vaiheet ovat 

valmiiksi määriteltyjä ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat kysymisestä huolimatta vähäiset opetus-

suunnitelman sanellessa ehdot. Kurssi pitäisi hyvän kurssin tavoin suunnitella yhdessä opettajan 

kanssa keskustellen ja tavoitteiden pohjalta. Hänestä kaikki opettajat eivät jousta opiskelijoiden takia 

vanhoista tavoistaan, minkä yrittäminen olisi vaikeudesta huolimatta toivottavaa sekä uudistumisen ja 

itsensä kehittämisen puheiden mukaista. Hän kokee alistuvansa tilanteeseen, vaikka käytetyt opetusta-

vat eivät käy kaikille ja vaikuttamismahdollisuus olisi mahtavaa. Myös opiskelijoilla on välillä vastus-

tava asenne uusia tapoja kohtaan tottumisen vuoksi.  

Hänestä koulutuksessa ei ole samaan tavoitteeseen pyrkimistä. Opettaja asettaa joskus suurpiir-

teiset tavoitteet, antaa tehtävät, opiskelija pyrkii niihin ja saa niistä numeron. Suullisesti sanotut 

tavoitteet eivät jää mieleen. Yksittäisillä kursseilla opettaja on näyttänyt tavoitteet jokaisen uuden 

asian alussa, käskenyt kirjaamaan ne, käynyt tavoitteet lopussa läpi ja näyttänyt lisäksi suoritustavan 

sekä sisällöt. Hän on kokenut sen hyväksi ja konstruktivismin mukaiseksi toiminnaksi. Jokainen miettii 

itse omat tavoitteensa, jotka saattavat olla oppiminen tai usein kurssin läpäiseminen. Joillakin kurs-

seilla, kuten kasvatustieteen perusopinnoissa, opetettavan asian epäselvyyden vuoksi omien tavoittei-

den asettaminen on hankalaa. Osalla kursseista ja isoimmissa töissä aihe on selvä tavoitteiden ollessa 

epäselviä ja hän haluaakin tietää, miksi aiheita opiskellaan. Tavoitteita voitaisiin selkeyttää, jos 

tehtävästä työstä voisi keskustella opettajan kanssa.  

Luennoilla kävisi opiskelijoita ilman pakkoakin, koska osa opettajista on hyviä, pelkkä luento-

muistiinpanojen kopiointi ei riitä ja olemalla läsnä luennoista saa enemmän irti. Hänen mukaansa 

luennoilla hälistään opettajaa epäkunnioittavasti, vaikka omalle tunnille hälinää ei haluta. Osa opis-

kelijoista ei hänestä kunnioita opettajia ja on röyhkeitä, joka voi kertoa vastuuttomuudesta. Opettaja 

on puuttunut hälinään, mutta pyytänyt anteeksi myöhemmin. Luennot vaatisivat tarkkana oloa, jotta 

omaksuu ja huomaa kommentoitavat asiat. Hänestä täydennettävä luentorunko ja siihen etukäteen 

tutustuminen olisi ihanteellista. Luentorunko helpottaisi keskittymään luentoihin ja hankalaan lisäasi-

oiden kirjaamiseen. Joskus opiskelijat jakavat tehtävät luennoilla eri oppimistapojen vuoksi.  

Suurimmassa osassa kursseja opiskelijoita yritetään saada mukaan, lukuun ottamatta luento-

tentti -kursseja, joissa opettaja vain pitää luentonsa ilman keskustelun herättämistä. Opiskelijat otta-

vat osallistumisen pienenä pakkona, eikä luennoilla ole myöskään aikaa keskustelulle ja soveltamisel-

le. Mielipiteitään voi pohtia ja kertoa luentojen sijaan tehtävissä. Opiskelijat eivät hänestä lähde 

keskusteluun kunnolla edes siihen tarkoitetuilla ryhmätunneilla, johon joskus vaikuttaa tehtävien 

vaikeaselkoisuus, vireystila ja uskallus. Jotkut pyrkivätkin provosoimaan keskustelua äärimielipiteillä. 
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Keskustelua herättävät kuitenkin opetuskäytäntöön liittyvät asiat, opettajankoulutuksen kehittäminen, 

eettiset ongelmat ja kurssit, joilla opiskelijat saavat vaikuttaa aiheen valintaan, tehdä ja esittää ryh-

mätöitä sekä keskustella niistä. Keskustelua syntyy myös opettajan ohjeistuksen kautta ja muodoste-

tuissa ryhmissä opiskelijoiden kesken, mutta ei suoraan opettajan kanssa. Oman ryhmän tiiviys ja 

tuttuus auttaa keskustelussa, eikä vieraassa ryhmässä uskalla puhua mitään. Hänestä ilmapiiri on 

muuttunut alun sallivasta ja keskustelevasta muutamien kommentoivaksi. Hänestä opettaja voi paran-

taa tympeän kurssin ilmapiirin, mutta opettajat ovat sen luomisen suhteen passiivisia ja se voi olla 

myös vaikeaa opiskelijoiden passiivisuuden ja kiinnostamattomuuden vuoksi.  

Tentit ovat oppimisen mittareita ja konstruktivismiin tähtääviä ryhmä- ja paritöitä sekä -tenttejä 

on jopa yllättävän paljon. Konstruktivismi on joidenkin kurssien painotuksena ja lähtökohtana, muttei 

sen käytännön soveltamista käsitellä. Konstruktivismin huomaaminen jää opiskelijalle ja siten monel-

la epäselväksi, jonka vuoksi sitä pitäisi tehdä enemmän näkyväksi. Joillakin kursseilla on kirjoitettu 

ensin aiemmat tiedot, etsitty tietoa ja arvioitu käsitysten muuttumista, joka on kognitiivinen, mutta 

hänestä hieman turhauttava menetelmä. 

Arviointi tapahtuu jo totutulla numerolla tai hyväksytty -asteikolla ja numerolle saa harvoin hä-

nestä mahtavia perusteita. Hän kaipaisi kanavaa, josta voisi kysyä arviointiperusteita, joka on vaike-

aa huonosti toimivan sähköpostin ja arviointien suuren määrän vuoksi. Hänestä mm. esseistä olisi 

hyvä kuulla arviointiperusteet osaamisen näkemiseksi. Arviointiperusteiden tiedusteleminen ei tarkoi-

takaan arvioinnin kritisointia, vaan halua tietää kehittymisen kohteista. Lisäksi arviointiperusteiden 

saaminen sähköpostilla on auttanut ymmärtämään ja hyväksymään yleensä odotetut, mutta myös 

oudommat numerot. Arvosanat tuntuvat tulevan välillä muusta kuin itse työstä, mitä hän pitää huono-

na ja hän kokee myös arviointiperusteet erilaisiksi. Hänestä epäoikeudenmukaisilta tuntuvista arvi-

oinneista ei uskalla valittaa, vaikka epäkohdan takana olisi inhimillinen virhe, vaan täytyy vain luot-

taa ammattilaiseen. Valittaminen saattaa johtaa pienessä laitoksessa rasittavan opiskelijan mainee-

seen näkyen arvioinneissa. Suuremmassa opiskelijamäärässä opiskelijat eivät personoituisi arvioin-

nissa, mutta se vaikeuttaisi lisää opettajien lähestymistä. Arvostelu ei ole hänestä myöskään aina 

tavoitteiden mukaista, mutta opinnäytteissä on ohjattu opiskelijan tavoitteiden mukaisesti.  

Palautetta on oikeastaan saanut vasta tutkielmavaiheessa, koska koko vuosikurssin opinnoissa 

sen antaminen on vaikeaa opiskelijoiden tuntemattomuuden vuoksi. Jos opettajat olisivat helpommin 

tavoitettavissa ja lähestyttävissä tai olisi rohkeutta, heiltä todennäköisesti saisi suullista palautetta. 

Hän onkin saanut rakentavaa palautetta käydessään kysymässä arviointiperustetta työstään. Jotkut 

ohjaajat antavat vain negatiivista palautetta ja hän kokee sen ylpeyden kitkemiseksi, vaikka palautteen 

pitäisikin olla suoraa.  

Hänen mielellään antamaa palautetta voisi kerätä enemmän. Asioista voisi keskustella, vaikka 

suullisesti kysyttäviin parannusehdotuksiin hän ei uskalla vastata ja kokeekin parhaaksi nimettömän 

palautteen. Kesken kurssia kerättyä palautetta voi hänestä leimata liika kriittisyys oppimisprosessin 

keskeneräisyyden vuoksi ja hän pitääkin yleensä lopussa kerättyä palautetta siksi parempana. Isom-
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missa kokonaisuuksissa lopussa voisi olla yleinen palaute, sitä voisi kerätä pitemmältä ajalta tai 

usean kerran. Palautetta voisi myös oikeasti huomioida. Vaikka epäonnistuneesta kurssista annettu 

palaute on joskus vaikuttanut kurssin muuttamiseen, palautteella ei hänestä kuitenkaan ole merkitystä 

asioiden muuttumiseen. Kaikki opettajat eivät kerää palautetta mahdollisesti muutoksen tai kritiikin 

vastaanottamisen vaikeuden vuoksi. 

7.2 Yleistetyt kokemukset ja merkitykset 

Seuraavaksi esitettävät yleistetyt kokemukset ja merkitykset perustuvat kaikkiin 

yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin (7.1 ja liite 12) ja ne pyrkivät kuvaamaan 

kaikista yksilökohtaisista merkitysverkostoista löytyviä merkitystihentymiä. Ku-

ten haastatteluaineiston analysoinnin kuvauksen yhteydessä mainittiin (luku 5.3.3 

ja liite 4), eivät seuraavat synteesit pysty tavoittamaan kokonaisvaltaisesti, katta-

vasti ja tyhjentävästi kaikkien yksilökohtaisten merkitysverkostojen merkityssi-

sältöjä. Lukemalla yksilöllisten kokemusten kuvaukset onkin mahdollisuus päästä 

tarkastelemaan kokemuksia yksityiskohtaisemmin ja puhtaammin ilman tutkijan 

yleistystä. Seuraavissa alaluvuissa esitetään merkitystihentymiä, jotka nousivat 

merkityksellisiksi useimpien haastateltavien kokemuksessa.  

Tarkastellessa yleistettyjä kokemuksia ja merkityksiä kuvaavia seuraavien 

alalukujen otsikoita, voidaan huomata niiden vastaavan hyvin pitkälti teemahaas-

tattelurunkoa (liite 3). Niitä ei voidakaan pitää puhtaasti haastattelussa syntyneinä 

merkityksinä, vaan pitkälti tutkijan suuntaamien situaation rakennetekijöiden 

kautta muodostuneina (ks. 4.2.2, kuvio 9). Teemahaastattelun ohjaavuuden lisäksi 

myös tietyt analyysiprosessin haasteet (ks. 8.2.3) vaikuttivat siihen, että aineisto 

ei tuottanut juurikaan uusia merkitystihentymiä. Merkitystihentymien esiintymistä 

havainnollistetaan autenttisten haastattelusitaattien kautta. Lukijalla on myös 

mahdollisuus tarkastella tehtyjen synteesien oikeellisuutta vertailemalla niitä 

yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin eli kattavatko synteesit kaikkien yksilökoh-

taisten merkitysverkostojen kokemukset? 

Aineistosta oli muodostettavissa seuraavat yleiset merkitystihentymät: peda-

gogiikan ulkoiset rakenteet ja sisällöt, vastuu ja ohjaus, opiskelutavoitteiden aset-

taminen, osallisuus ja vaikuttaminen, opettajat, teorian ja käytännön yhdistäminen, 

opetusmenetelmät, kokemusten käyttäminen ja arviointi.  
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7.2.1 Pedagogiikan ulkoiset rakenteet ja sisällöt 

Opetus ja kurssit koetaan sirpaleisiksi ja repaleisiksi opintojen järjestämiseen sekä 

kurssien sisältöihin liittyvien yksilöllisten merkitysten vuoksi. Opetuksen ulkois-

ten rakenteiden ongelmat vaikuttavat yksilöllisesti muun muassa opiskelumoti-

vaation heikkenemiseen. 

Opintojen koetaan venyvän liian pitkälle aikavälille, jolla voi olla vaikutusta 

opiskeltavien asioiden omaksumiseen ja eri opetusmenetelmien kautta syntyvän 

opetuskokonaisuuden yhtenäisyyteen. Opintojen järjestämisessä koetaan yksilölli-

sesti huonoksi opintojen pitäminen iltaisin ja viikonloppuina, koska se esimerkik-

si vaikeuttaa aikataulujen sopimista, tekee päivistä liian pitkiä tai heikentää moti-

vaatiota. Opiskelupäivien sisäistä moninaisuutta pidetään yksilöllisesti hyvänä tai 

huonona. Opintojen koetaan myös vaihtelevan vuositasolla teoreettisuuden ja 

käytännöllisyyden sekä työmäärän suhteen. Opinnoilta kaivataankin tiiviyttä ja 

tasapainoisuutta sekä päivä- että vuositasolla. 

Vaikka semmonenkin ajankäyttö, että on iltaopiskelua, että on mielenkiintoi-

nen kurssi, mutta se alkaa 16 iltapäivällä ja loppuu 20, kun sillon pitäisi syö-

dä ja harrastaa. Kyllä sekin vaikuttaa motivaatioon, että jos minä olen pää-

toiminen opiskelija, niin opinnot ovat aamusta kahteen tai neljään. Siitä pitää 

pitää huolta, ettei ole paljon tällaista. (H7/5.3 ja 5.10) 

Heikkouksia on, että lukujärjestyksessä ripotellaan miten sattuu. Tai sillä ta-

valla, ettei niissä ole mitään logiikkaa. Ja osa kursseista vain venyy ja venyy 

ja venyy. Että ei oikeesti tiedä mitä kurssia oot suorittamassa, kun menet jol-

lekin ja venynyt niin pitkälle. Ja välttämättä luennot ja harjoitukset ei yhdy 

sitten loppujen lopuksi. Että luennot on syksyllä ja harjoitukset keväällä ja 

sitten ruveta miettimään, että mitähän siellä luennolla olikaan. Että niitä saaha 

jotenkin yhteen. (H12/1.29) 

Nytkin oli tuommonen tilanne syksyllä, että oli periaatteessa 3 päivänä vii-

kossa koulua. Nyt on oltu joka päivä 8–18 ja tietää, että ensi vuonna on vaan 

sivuaine ja kandin työ, neljäs ja viides vuosi samanlainen. Että tietyllä tavalla 

turhauttaa, että minkä takia menee edelleen tällä tavalla nämä opinnot. Viisi 

vuotta olisi hyvää aikaa, niin kaikki on sitten kakkosvuosikurssilla… 

(H15/1.55 ja 1.56) 

Opintojen sisältöihin liittyvät kokemukset ja merkitykset vaihtelevat yksilöllisesti, 

mutta aineistosta on löydettävissä tiettyjä yleisiä merkitystihentymiä. Sisältöjen 
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osalta merkitykselliseksi koetaan opetuksen yleisyyden ja syventämisen ulottu-

vuus. Opetuksen koetaan jäävän esimerkiksi kiireen vuoksi liian yleiseksi ja pin-

nalliseksi. Opetukselta kaivataan pinnallisen yleisyyden sijaan laajempaa ylei-

syyttä, mutta toisaalta erilaisia näkökulmia käyttävää, syventävää ja kokonaisval-

taisempaa otetta. Syventävän tiedon hankkiminen koettaisiin mahdolliseksi myös 

opiskelijan toimesta esimerkiksi opettajan antamien syventävien lähteiden avulla, 

joita kaivataan yksilöllisesti opintoihin. 

Että ehkä menee niinkun lukiossa, että on erillisiä aineita, että irrallisia pali-

koita toisistaan. Että ehkä vielä enemmän kaipaisi sellaista yhdistelyä. Että 

jos esimerkiksi käydään erkkaan, niin mitä se sitten matikan tunnilla, niin mi-

tä siellä voisi sitten tehdä tällaisten oppilaiden kanssa. Liikutaan kuitenkin 

pikkasen sellasella yleispätevällä tasolla. Että tottakai on nekin tärkeitä, että 

mitä on sellaisia yleisiä normeja siellä. (H9/1.34) 

Tartteeko kaikissa asioissa mennä niin ruohonjuuritasolle, vaan luennoilla 

riittää se yleisellä tasolla pysyminen. Ja jos sattuu jostakin kiinostumaan, niin 

etsii itse sitä tietoa. (H5/1.35) 

Opetuksessa tulisi merkityksellisyyden lisäämiseksi ja innokkuuden säilyttämi-

seksi kiinnittää huomiota enemmän esimerkiksi tehtävien ja oppiaineksen järke-

vyyteen, perustelemiseen, käytännön hyötyyn, ymmärtämisen painottamiseen 

suorittamisen sijaan, kertaamisen välttämiseen ja sopivaan vaativuuteen. Opinto-

jen sisältöjen koetaan vaihtelevan tarpeisiin nähden liian vaikeista sisällöistä it-

sestään selvyyksiin, jotka kummatkin osaltaan turhauttavat. Opintojen vaativuu-

teen toivotaan kiinnitettävän huomiota opetuksen ja tehtävien osalta. Yksilöllisesti 

opetus koetaan myös epäselväksi, joka liitetään opettajien korkeaan koulutustaus-

taan. 

Opettajien välisen kommunikoinnin ja opiskelijoiden kuuntelemisen vähyy-

teen liitetään asioiden runsas kertaaminen, jonka koetaan johtavan turhaan ajan 

käyttämiseen ja turhautumiseen. Opintojen kaivataan etenevän ja tuovan uutta. 

Kertaamisella koetaan olevan yhteyksiä kiireen kautta myös opetuksen pinnalli-

suuteen.  

…jos joku ryhmätyö annetaan ja siinä on yhtään mitään järkeä, niin se yleen-

sä tehdään ihan hyvin. Mutta jos on semmonen ihan hömppähomma, että 

kaikki tajuaa, että tässä ei ole mitään järkee, niin kyllä siellä huomaa, että ne 

työt on tehty ihan miten sattuu ja… sitten ei jaksa ja tekee sen ihan vitsi-
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hommaksi sen… Mutta se johtuu siitä motivaation puutteesta ja jos itekin ta-

juaa… Että se on hassua, että voi vaatia jotain, jos itekin sen tiedostaa, että ei 

ole teille tästä mitään hyötyä. (H13/2.2) 

Että joissakin aineissa ois voinut vetää ihan eri tavalla. Käytännönläheisem-

min, että miksi näin… Se koettiin niin epämiellyttäväksi, kun oli niin suuret 

vaatimukset, kun kuitenkin ollaan ala-asteelle opettamaan, niin on vaikea mo-

tivoitua, kun sielä opiskellaan semmoisia asioita, joilla ei nää niinkun mis-

sään määrin… (H2/7.2) 

Ensinnäkin siitä pitäisi oppia jotakin uutta. Että ei aina niitä samoja vanhoja 

kerrottais, että olisi jotakin uutta ja olisi haastava, jokin haastava elementti. 

Että joko olisi joku työ, mikä pitäs tehä, että siihen vaadittas uusia tietoja ja 

taitoja tai sitten tulisi muuten jotain… Mutta sellanen yleensä motivoi, joka 

koetaan, että opettaja pystyy perustelemaan, että miksi tätä opiskellaan, mitä 

hyötyä meille on tästä työssä. Se motivoi alusta asti… Välillä liian vähän sitä 

haastavuutta, että riippuu tietenkin aineesta… Ja kuitenkin ovat sellaisia in-

himillisiä, ettei ole sellaisia mahottomia. Mutta sitten on sellaista pilipali-

hommaa, että jokkainen sellaiset maalaisjärjellä ymmärtää ja niistä tehdään 

jotenkin niin kauhian vaikeita, että ne on niin hienoja asioita. Ja hirveesti sel-

laista kertausta, että uusi kurssi, niin taas alkaa sillä samalla, että mitä on 

opettajuus, niin ei se kauheesti enää 20 kerralla motivoi. (H13/1.32–1.38) 

7.2.2 Opiskelijoiden vastuu ja ohjaus 

Opiskelijoilla koetaan olevan paljon vastuuta opiskelusta ja sitä pidetään aikuis-

opiskelijoille kuuluvana asiana. Opiskelijoilla, joilla on aktiivinen asenne, ei ole 

ongelmia opiskelussa. Vastuullisuuden koetaan liittyvän ja ohjauksen käsite yh-

distetään opintojen ulkoisiin puitteisiin, eikä sitä osata nähdä asioiden omaksumi-

sen tukemisessa.  

No kyllähän täällä ollaan jo vastuussa ite itestään. Että yliopisto on jo sem-

mosessa maineessa, että sinun pitäisi olla vastuussa itestään. Että oot tänne ite 

vapaaehtoisesti tullu. (H13/3.1) 

Tuntuu hassulta, että yliopistossa pitäisi olla erityisopetusta. Että se opettaja 

ja opiskelijasuhde pitäisi olla, että siellä neuvotellaan ja ollaan joustavia. 

(H7/3.1, 3.6 ja 3.7) 
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Opiskelijoiden koetaan olevan lähes täysin vastuussa ohjauksen ja avun hakemi-

sesta, opintoihin liittyvien asioiden järjestelemisestä ja selvittelemisestä sekä 

asioiden omaksumisesta. Näiden asioiden koetaan vaativan opiskelijan oma-

aloitteisuutta ja olevan vaikeaa muun muassa opettajien vaikean tavoitettavuuden 

vuoksi. Yhteydenpito- ja ohjauskanavat koetaan ongelmallisiksi esimerkiksi säh-

köpostin tukkeutumisen sekä vastaanottojen vähyyden tai ruuhkautumisen vuoksi. 

Opettajien kuitenkin koetaan paikalla ollessaan ottavan opiskelijat yleensä vas-

taan, kuuntelevan ja auttavan. Tämä vaatii opiskelijan aktiivisuutta.  

Ja sitten se jää sen opiskelijan vastuulle, että jos sinä et ymmärrä sitä juttua, 

jota kurssilla on käyty, jos et ite lähde aktiivisesti hakemaan tai kysymään 

opettajalta vaikka, että mä en tajunnut tätä tai juttele kaverien kanssa, niin ei 

siitä tule kukkaan sulta kysymään… (H1/4.2) 

Että pittää olla hirveen sinnikäs, ettei tätä ohjausta tuputeta kyllä. Että anne-

taan kyllä sitä vastuuta ja on niitä ihmisiä, jotka on valmiita auttamaan… 

Opettajat on kyllä valmiita… nuo vastaanottoajat on, se on kyllä hyvä, että ne 

ottaa ja kuuntelee kyllä, mutta ei sitä tuputeta. Että myös se vastuu siitä avun 

pyytämisestä on opiskelijalla… Osa opettajista pittää kerran viikossa, mutta 

osa opettajista, kun sinne mennee, se on puolen tunnin mittanen, niin sinen on 

järkyttävä jono…Ja sen kun pitää sopia omaankin aikatauluunkin, niin on 

vaikeaa... Että kun sähköpostilla ei viiti tukkia… Että sais joidenkin opettaji-

en kohdalla kahtoo, ettei ne veny ne välit… (H2/3.4–3.6) 

Asioiden järjesteleminen koetaan vaikeaksi ja kuluttavaksi myös selkeiden vas-

tuuhenkilöiden puuttumisen vuoksi, joka johtaa opiskelijoiden siirtelemiseen 

henkilöltä toiselle. Opiskeluun kaivataankin yleistä opinnoista vastaavaa ja tietä-

vää sekä myös mahdollisesti opiskelijaa kokonaisvaltaisesti tukevaa henkilöä. 

Myös hyödylliseksi koettavaa tutortoimintaa tulisi kehittää järjestelmällisempään 

ja jatkuvampaan suuntaan varsinaisen aikuisohjaajan tueksi. 

Sellanen, mikä oli alussa ittella ja ollut myöhemminkin, on se, että periaat-

teessa apua saa aina jos vain käy kysymässä. Mutta kun opiskelijat ei aina 

välttämättä tiedä, että kuka on mistäkin vastaava ihminen. Ja sitten pompotel-

laan niinkun paikasta toiseen ja kukaan ei osaa oikein ottaa kantaa mihin-

kään… Ja siltikään ei oikein kunnon selkeitä vastauksia saa, että kuinka kun-

kin pitää tehdä. (H14/3.7) 
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Ja ehkä tämmöstä tutortyyppistä ohjaamista sai olla ehkä… Tämä tutor -

systeemi, mikä on meillä, niin se…sais olla ihan tämmöistä opiskeluihin liit-

tyvää. Että jotkut kysyy, että kannattaako tällaista kurssia käydä, jotta siitä pi-

täisi saada jotenkin sellaista, että olisi oikeasti kehittävää ja rakentavaa. vai 

sitten joku yleismies Jantunen, jolta kävisi kyselemässä, että mitä tarvitaan, 

mitä kurssi sisältää…Ei ole niin paljon kursseja, että voisi olla talonkin puo-

lesta sellainen, joka tietäisi kaikki. Jolta vois kysyä, jos on tarvis, niin apua 

vähän kaikkeen… (H6/4.7 ja 4.8) 

Ainoa vastuuvapaaalue opinnoissa on opintojen suunnittelu, jonka koetaan johtu-

van opiskelua vahvasti ohjaavasta, valmiista lukujärjestyksestä. Lukujärjestys 

koetaan toisaalta opintojen etenemistä, valmistumista sekä ohjaavuutta tarvitsevia 

tukevana, mutta myös muodollisena, passivoivana ja yksilöllisyyttä rajoittavana 

tekijänä.  

Minun mielestä on hyvä, että täällä koululla annetaan jonkun verran valmista 

lukujärjestystä kouraan. Että se on periaatteessa niinkun opiskelun ohjausta jo 

sinällään sekin. Että meiltä kuitenkin valmistuu opiskelijoita nopeemmin kuin 

isommista laitoksista, kun niissä on vapaampaa se opiskelun suunnittelu. Että 

se antaa jonkinlaisia linjauksia sille työlle ja voihan niitä kursseja muutella 

jos haluaa. Mutta jonkinlainen runko sulle on kuitenkin periaatteessa annettu 

tähän, että miten etenet, että ei sitten tipu kärryiltä. (H9/3.1) 

Mutta sitten kun meillä on se lukujärjestys, niin se vastuu tuntuu, että se on 

sillä lukujärjestyksellä. Että minun ei tarvitse vastata omasta tekemisestäni. 

Tuijotetaan sitä lukujärjestystä, mennään sen mukaan, eikä tehä kotona mi-

tään suunnitelmia. Että se koulumaisuus on täällä aika vahvasti esille sen lu-

kujärjestyksen mukaan. Ja sitten se oma vastuu siitä oppimisesta ja siitä 

omasta tekemisestä jää osalle aika häilyväksi. Että ne menee vähän lukio, pe-

ruskoulumeiningillä. Ei ymmärrä, että mikä se on se yliopistossa se vastuu. 

(H12/3.2) 

Lukujärjestyksestä poikkeamisen koetaan aiheuttavan ongelmia, joka on hankalaa 

nopeuttajien ja oikeiden poissaolojen osalta. Läsnäolovaatimukset koetaan melko 

tiukoiksi. Luentopakko koetaan joko tarpeelliseksi tai sitä pidetään ongelmallise-

na keinona puuttua sinänsä ymmärrettyyn läsnäolo-ongelmaan. Opiskelulta kaiva-

taan opettajien asettamia selkeitä rajoja, mutta samalla opiskelijoita ymmärtävää 

asennoitumista ja joustavuutta esimerkiksi poissaolojen ja nopeuttamisen osalta.  



 216

…kun menet tuon lukujärjestyksen mukaan ja se on helppoa ja selviät siitä 

varmasti. Mutta jos se elämä ei vain aina mee niin, että jos tulee jotain isom-

paa, niin sitten on hankalaa, että se menee kuin junarata, että kurssi on kerran 

vuodessa, nyt se meni ohi, sä joudut odottamaan seuraavaan vuoteen, että 

pääset sille uudestaan. Ja että olit kolmelta uintikerralta pois ja joudut kor-

vaamaan sen sillä ja sillä… jos ei kaikki menekään sen lukkarin mukaan, niin 

on sitten tosi hankalaa korvata. (H13/3.10) 

Toisaalta ethän sinä voi sitä kurssia suorittaa tai mitä siitä jää sulle kätteen, 

jos sä et oo läsnä siellä, mutta sitten taas toisaalta, että sä oot itse vastuussa 

siitä sun oppimisesta... Että ihan samahan se on, että jos on jokin läsnäolo-

pakko luennolla ja sä teet siellä luennolla kaikkea muuta, että et kuuntele siel-

lä pätkääkään mitä se luennoitsija siellä puhhuu ja ajaako se sen asian, että 

siellä on pakko istua… en mä oikein tiiä, että miten se ois oikein järkevintä… 

että justiisa kun sitten sanotaan, että täällä on pakko olla, niin kaikille tulee 

sitten se ärsyttää että… en varmasti tuu tänne… (H1/1.12–1.14) 

Mahdollinen ohjaus ja yksilöllinen huomiointi koetaan vaikeaksi tai mahdotto-

maksi lähinnä resurssien vuoksi. Opettajien kiire sekä suuret työ-, tehtävä- ja 

opiskelijamäärät eivät mahdollista ohjausta, vaikka laitoksen pienuuden koetaan-

kin mahdollistavan jossakin määrin opettajien ja opiskelijoiden läheisemmät suh-

teet. Yksilöllisen ohjauksen koetaan vaativan pienemmät ryhmät tai tiiviimmän 

opettaja-opiskelijasuhteen sekä niiden kautta syntyvän paremman tuntemisen. 

Näiden tekijöiden koettaisiin mahdollistavan ammatillisen kasvun, opiskelijan 

persoonan ja opetus-oppimisprosessin joka vaiheen yksilöllisen ohjauksen. Vas-

tuuta yksilöllisyyden huomioimisesta siirretään myös opiskelijoille, joiden tulisi 

tuoda tarpeitaan esille. 

Että ei ne pysty mun mielestä keskittymmään siihen. Niihin yksilön tarpeisiin, 

että se on enempi semmosta… Ja sitten se jää sen opiskelijan vastuulle, että 

jos sinä et ymmärrä sitä juttua, jota kurssilla on käyty, jos et ite lähde aktiivi-

sesti hakemaan tai kysymään opettajalta vaikka, että mä en tajunnut tätä tai 

juttele kaverien kanssa, niin ei siitä tule kukkaan sulta kysymään, että… 

(H1/4.2) 

Tykkään näistä harjoitustunneista, kun on se 20 hengen ryhmä… Niissä pys-

tyy ottamaan yksilöt huomioon ja otetaankin. (H2/4.1) 
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Osa opettajista pitää yhden kurssin, niin ei opi, että heti naama unohtuu sen 

jälkeen… Mutta sitten kun samat opettajat opettaa, niin kyllä sitten tuntee 

vahvuuksia ja tietää, että tuo kaveri on tuossa hyvä ja voidaan käyttää sitä 

esimerkkinä…Mutta tämä on hyvä, että on pieni oppilaitos. Jos olisi 30 eri 

opettajaa, niin ei hirveesti sellaista suhdetta synny tai tule kehitettyä… 

(H7/4.6–4.9) 

Kyllä opiskelija varmaan tietää, että hänellä on vaikka jokin asia mikä tarvii 

erityishuomiota, niin huolehtii sitten siitä, että huomioidaan… (H4/4.5) 

Yksilöllisen ohjaamisen koetaan olevan helpompaa taito- ja taideaineissa tai kos-

kevan sisältöjen ja oppimisen sijaan lähinnä opiskelun järjestämiseen liittyviä 

asioita. Uuteen tutkintorakenteeseen liitettyjen merkitysten mukaan tutkinnon 

kaksiportaisuuden koetaan aiheuttavan ongelmia yksilölliselle etenemiselle. Ko-

kemukset aiempien opintojen ja kokemusten huomioimisesta sekä arvostamisesta 

vaihtelevat. Niiden mukaan koulutus ei pysty huomioimaan aiempia kokemuksia 

ja opintoja sekä pitää niitä ongelmallisina juuri opetuksen joustamattomuuden 

vuoksi. Toisaalta kurssien järjestämistä resursseihin suhteutettuna pidetään onnis-

tuneena.  

Varmaan aika huonosti. Kaikkihan täällä samat asiat tekee… Tuli ekana mie-

leen liikunta, että kyllähän siinä otetaan huomioon… Ja että jos on hyvä, niin 

saa tehä ne näytöt ja sellasta, ehkä siinä eniten… Mutta vähemmän sitten 

näissä kirjakursseissa tai näissä. Onhan niissäkin joskus, että miten vois suo-

rittaa. Erilaisia mahdollisuuksia. Että saa tehdä tentin tai esseen. Aika vähän 

kyllä… (H11/4.1–4.3) 

Niin… kun meijän pitäis noille joku kurssi järjestää ja taas nuo on vaatimassa 

jotakin ja kun pitäs saada niitä kursseja ja opintoja ja te ootte just niitä on-

gelmallisia väliinputoajia… Mmmm… ja toisaalta ymmärtää nämä resurssit, 

että ne ei pysty meille järjestämmään näitä kursseja, jos niillä ois opettajia, 

niin ois eri asia sitten. Että onpa mukava järjestää teille tämmönen kurssi, että 

onpa kiva kun ootte niin aktiivisia… (H1/9.25 ja 9.26) 

7.2.3 Opiskelutavoitteiden asettaminen 

Opiskelutavoitteiden käsitteleminen koetaan hyvin yksilöllisesti. Tavoitteet asete-

taan koulutuksessa vaihtelevasti, eikä tavoitteisiin voi juurikaan vaikuttaa. Opis-
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keltavien asioiden tavoitteiden koetaan tulevan esille vaihtelevasti esimerkiksi 

opettajan kertomana tai opinto-oppaan kautta, mutta jäävän näin epäselviksi tai 

unohtuvan. Tavoitteiden epäselvyyden vuoksi ei tiedetä miksi ja mitä ollaan opis-

kelemassa. Omia tavoitteita ei koulutuksessa juurikaan aseteta ja se koetaan han-

kalaksi muun muassa yleisten tavoitteiden epäselvyyden vuoksi. 

Ennen kurssia motivoivia asioita on monesti se, että tietää mitä siellä käydään, 

että vitsi täällähän, kun kertoo niistä tavoitteista, että on mukava juttu. Että 

tällä kerralla tämä ja sillä kerralla se, että on pientä runkoa. Se on tärkee. 

(H7/5.4) 

Yleisten tavoitteiden ja sisältöjen epäselvyyden sekä omien tavoitteiden puuttu-

misen koetaan johtavan esimerkiksi suorittavaan opiskelutyyliin. Tavoitteiden ja 

niihin olennaisesti liittyvien sisältöjen syvällisempää käsittelemistä kaivataan ja 

pidettäisiin hyvänä, koska tavoitteiden selkeyden koetaan motivoivan, auttavan 

näkemään opiskeltavien asioiden merkityksellisyyden sekä helpottavan opitun ja 

kurssin arviointia. Tavoitteiden selkeys ja käsitteleminen voi liittyä myös kurssin 

teoreettisuuteen tai käytännöllisyyteen. 

Joo. Tavoitteethan löytyy sieltä vihreästä kirjasta… Olisi hyvä ennen kurssia 

kerrata se tavoite, sitä hyvin harvoin näkkee. Ja sitten kurssin jälkeen palata, 

että onko päästy tähän tavoitteeseen. Monesti ne jää en kurssin tavoitteet, että 

kun menee kurssille, niin ei jaksa kattoo tai ei oo selvittänyt, niin jäävät kau-

aksi, niin siellä vaan käydään…mutta ite ainakin tykkään tämmösessä nyky-

aikaisessa kouluyhteisössä, että jos on tavoite, niin tuodaan se heti julki ja lo-

puksi katsotaan, onko me päästy siihen. (H7/6.1–6.5) 

…mikä olisi hyvä, että jollakin on tainnut olla, että mitkä on minun omat ta-

voitteet tältä kurssilta. Mutta semmosiakin on aika vähän. Että kartoittas hen-

kilökohtasesti, että eihän sitä voi kaikkee kerralla omaksua, että olis se oma. 

Ja että jos on jo tietoa pohjalla, niin tällä kurssilla sitten keskittyy… Ei lähe 

opettajasta. Ja varmaan osasta opiskelijoista on hankala asettaa omia tavoit-

teita, jos ei tiiä mitkä on ne yleiset tavoitteet. Että kurssin tavoitteena on pääs-

tä läpi. (H12/6.4–6.6) 

Minun mielestä sitä vois tapahtua enemmänkin, että siinä sitoutetaan se opis-

kelija siihen, että se laatii ne omat tavoitteensa, että nämä on tavoitteeni ja ne 

ovat osa sitä ja sitä.. Se ois ehkä semmonen motivointikeinokin. (H3/6.6) 
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7.2.4 Osallisuus ja vaikuttaminen opiskeluun 

Kokemukset opiskelijoiden osallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuudesta vaihte-

levat yksilöllisesti. Osallisuus ja vaikuttamismahdollisuus koetaan tärkeänä muun 

muassa opiskelijoiden asenteeseen positiivisesti vaikuttavana, oppimista edistä-

vänä sekä kurssien, koulutuksen ja opettajien kehittymiseen vaikuttavana tekijänä. 

Ittellä sellainen vaikuttamisen mahdollisuus motivoi tosi paljon. Kun minulla 

on mahdollisuus vaikuttaa ja tehdä, että on semmoinen tunne, että pystyn 

vaikuttamaan tähän elämään, jos haluan. Se antaa sellaisen itsehallinnan tun-

teen ja se motivoi opiskelemaan ja tekemään. Samalla se lisää ehkä sitä vas-

tuutakin. Että kun on valta tehdä sellaisia asioita kun haluut. (H9/5.3) 

Ja vois olla opiskelijoista heille suunnattomasti apua, jos oikeesti ottas sen 

palautteen, että siellä voisi tulla oikeesti raikkaita ideoita, että hei, noinhan 

tuon voisi tehdä, että en ole miettinytkään tuota. (H13/2.11) 

Opetus-oppimisprosessiin osallisuus ja vaikuttaminen koetaan kuitenkin opiskeli-

joiden halusta huolimatta yleisesti hankalaksi, vaikkakin opettaja- ja kurssikohtai-

sesti vaihtelevaksi. Opiskelijoiden koetaan pystyvän vaikuttamaan jonkin verran 

opiskelun ulkoisiin tekijöihin, kuten opiskeluaikoihin ja sinällään tärkeiksi koet-

taviin suoritustapoihin. Opiskelusisältöihin vaikuttaminen on vähäistä. Sitä ei 

välttämättä pidetäkään tarpeellisena, jos kurssin sisällöt käydään yhdessä läpi 

perustellen ja todeten ne hyviksi. Kursseihin vaikuttamisen ja osallisuuden koet-

taisiin vaativan muun muassa ennen kurssien alkamista tapahtuvaa yhteistä kurs-

sien suunnittelemista. 

Suurelta osin ei pysty vaikuttamaan. Osa, yksi opettaja, on kurssin alussa ky-

synyt, että on tämmösiä ja tämmösiä teemoja, että mitä te erikoisesti haluatte, 

että mitä te koette, että tarviitte, että mitä voitaisiin jättää vähemmälle ja mitä 

käsitellä vähän enemmän. Sillä tavalla olen päässyt yhteen tai kahteen kurs-

siin vaikuttamaan, mutta oikeestaan ei konkreettisesti millään tavalla, jos ei 

saa sitä palautettakaan antaa. Sisältöihin ei voi vaikuttaa, mutta jos menee 

päällekkäin, niin siihen. Osa opettajista pystyy joustamaan, että jos katotaan 

tunnille jokin muu aika, jos muulle ryhmälle käy. Että sisältöihin vaikuttami-

nen on aika vaikeeta. (H12/2.1 ja 2.2) 

Sitten se on ehkä sen opettajan taitoa perustella, miksi nämä asiat on OPSiin 

laitettu. Ihan sen ottaminen selville, että mitä ne opiskelijat on mieltä siitä ai-
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healueesta. Että jos opiskelija tuntee, että se on turha, niin se pitäs ottaa todel-

lisesti ja käydä perusteellisesti, minkä takia tätä käsitellään täällä… Että opis-

kelijalla on kuitenkin aika vaillinainen käsitys siitä kurssin aikana, että on 

hankala hahmottaa sitä kokonaisuutta tavalla… Ei ainakaan kaikissa aineissa 

tarvitse edetä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Vaan perusrunko olisi ole-

massa ja se käsittelytapa olisi, mihin opiskelijat voi vaikuttaa… (H15/2.09–

2.11) 

Palautetta kerätään satunnaisesti ja sen koetaan vaikuttavan huonosti. Palautteen 

keräämisen ajankohta, tapa ja muoto koetaan merkittävästi palautteeseen vaikut-

taviksi tekijöiksi. Annetun palautteen vaikuttavuus ja näkyminen koetaan tärkeänä 

vastuullisuutta, aktiivisuutta ja motivaatiota lisäävänä tekijänä, jonka vuoksi kurs-

siin vaikuttava välipalaute koetaan hyvänä. Välipalaute koetaan pääosin loppupa-

lautetta parempana myös sen keskustelunomaisuuden, yksityiskohtaisuuden ja 

loppupalautteeseen liitetyn kiireen, muodollisuuden ja yksipuolisuuden puuttumi-

sen vuoksi. Palautteen antamista saatetaan jopa pelätä sen mahdollisen leimaa-

vuuden vuoksi, jonka takia kirjallisen loppupalautteen anonymiteetti koetaan 

hyväksi. 

Välipalaute vois olla hyvä. Toisaalta, että mitä se siinä lopussa enää hyödyt-

tää, niinku sen kurssin osalta, että fiksu opettaja kyselisi siinä välillä jo, että 

miltäs tämä on tuntunut. Jotkut kuiteskin tekee sitä, kun tarkemmin miettii. 

Että onko tahti sopiva, että ne ihan kysyy… (H10/9.13) 

Esimerkiksi yksi ihana opettaja otti kurssin aikana monta kertaa palautetta. 

Otti luennon jälkeen palautetta, että nyt kirjottakaa paperille kaikki, mikä jäi 

epäselväksi, mikä on hyvää. Aivan ihana… Suurin osa ottaa sen pakollisen 

palautteen, mutta sitten kurssin jälkeen ja sitten siihen harvoin saa mitään 

kommentointia. (H2/1.6) 

…sanot, että tämä ei ole yhtään hyvä systeemi, niin sinua ei kuunnella ollen-

kaan. Päinvastoin, että saat siitä semmosen leimatun maineen, etkä tunnu 

pääsevän siitä läpi millään…jos opettaja saa vuodesta toiseen palautetta siitä 

kurssista, että tämä ei toimi ja tämä on typerää ja silti se sinnillä vetää sitä 

vuosikaudet, niin siinä on omasta tyhmyydestä kyse ja laiskuudesta. Sitten on 

turha tullaa kyselemään…Se turhauttaa vaan entistä enemmän, että tulee sel-

lainen vihainen olo. Että miksi te ette tee mittään. (H13/2.1 ja 2.5) 
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Osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämiseksi kaivataan järjestelmällisyyttä, kaik-

kien osapuolien aktiivista asennetta sekä tehokkaita ja oikein käytettäviä vaiku-

tuskanavia. Opettajilta kaivataan esimerkiksi yhdenmukaisempaa, muutoshaluk-

kaampaa ja palautetta vastaanottavampaa asennetta sekä opiskelijoiden mielipi-

teiden todellista huomioimista. Opiskelijoiden tulisi muun muassa olla mukana 

aktiivisemmalla asenteella sekä antaa positiivisempaa ja rakentavampaa palautetta. 

Vaikuttamiskanavista palautekeskustelut koetaan ongelmallisiksi niiden yleisellä 

tasolla käytävän keskustelun ja opettajien poissaolon vuoksi.  

Että olisi pakollista pyytää ja antaa sitä, että se minusta kuuluu siihen. Että se 

pitäs ottaa niin, ettei anneta olla… että se pitäisi ottaa kaikkien se palaute ja 

lähtee sitä kautta kehittämään omaakin opettamista ja sitä kurssin sisältöä. Et-

tä varmasti olisi opiskelijoilla paljon annettavaa kurssin kehittämiseen, että 

mitä kokee mielekkääksi ja mitä vähemmän mielekkääksi… Että olis pakol-

lista, joissakin säännöissä tai jossakin. Ei oikeesti valvota täällä, että ehkä se 

sillä palautepäivällä kuitataan. (H12/9.14) 

Ensinnäkin opettajien pitäisi uskaltaa pyytää sitä palautetta itelleen vastaan. 

Eikä pelätä sitä, että sieltä tulee sontaa niskaan, eikä meidän tietenkään pitäs 

sanoa sitä sillä tyylillä, että aina on kehitettävää. Että uskaltaisivat ottaa sitä 

kesken kurssin ja kommentoisivat sitä. Että tavallaan se on osa sitä palautetta 

myös meille päin… (H2/1.8) 

Palautekanavien luonti ehkä helpottas, mutta toisaalta, jos se ilmapiiri on oi-

kea, niin sitä palautetta tulee. Ja se pysyy asiallisenakin. Yleensä jos se on 

sähköinen palautekanava, niin se palaute on surkeaa. Se on yksipuolista, mut-

ta yleensä se vastavuoroinen, keskusteleva palaute on paras. Ja kun on ollut 

näitä palautekeskustelusysteemejä niin yleensä niissä ei ole niitä opettajia, 

joita palaute koskee. Että tässä on nyt se huono puoli, että jos tämmönen jär-

jestetään, niin sinne pitäisi saada koko opettajakunta paikalle… mutta opetta-

jat eivät ole siellä esimerkkinä kuuntelemassa palautetta… Kun ei ole opetta-

jia, niin ei olla opiskelijatkaan. (H5/9.13 ja 9.14) 

7.2.5 Opettajiin liitetyt kokemukset ja merkitykset 

Opettajan koetaan olevan vahva esimerkki sekä opiskelijoiden toimintaan hyvin 

paljon vaikuttava tekijä. Opettajan kiinnostunutta ja sopivan innostunutta asennet-

ta opetustyöhön pidetään tärkeänä ja keskeisenä piirteenä, koska sen koetaan 
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näkyvän vuorovaikutteisissa opiskelutavoissa, opetuksen laadukkuudessa, opiske-

lijoiden asennoitumisessa ja motivoituneisuudessa opiskeluun, opetuksen koke-

misessa merkitykselliseksi, oppimisen korostamisena suorittamisen sijaan ja 

opiskelijoiden osallisuuden huomioimisena opiskeluprosessin eri vaiheissa. Opet-

tajien innostuneisuuden ja asenteen koetaan vaihtelevan opettajakohtaisesti ja 

opettajilta kaivataankin innostuneempaa sekä aiheen lisäksi opetuksesta ja opiske-

lijoiden oppimisesta kiinnostuneempaa asennetta.  

Sitten se opettajan asenne, että kertoo mitä on aikasemmin tehty, semmonen 

innostava. Opettaja on esimerkki, on se sama, mikä ikäluokka tai koulutus on. 

Tosi tärkeä. (H7/5.5) 

Että vaikka se aihe on, niin kyllä sen opettajan merkitys on kuitenkin tosi iso, 

että mikä on oma motivaatio opiskella sitä alaa… ja se persoonakysymys tu-

lee siinä vastaan taas. Että kun on laumaeläin, ihmiset on laumassa, niin se jo-

tenkin matkii, että se kyllä tarttuu. (H8/1.35) 

Että kyllä sen aistii kelle se opettaminen on ykköshomma täällä. Ja kelle se 

on kakkoshomma… tai kolmoshomma. Kyllä sen näkee. Ja mielenkiinto 

myös siihen opiskelijaan, yksittäiseen että koko porukkaan. (H6/1.28) 

Ja yksi ihana opettaja… kun sillä jatku toinen kurssi sen ensimmäisen jälkeen, 

niin se otti siinä toisen kurssin alussa sen tentin, kun se oli mennyt vähän 

huonosti, kun se oli vaikea, koettiin se niin. Niin kerrattiin sitten niitä asioita 

uusintaa varten. Että sen koin, että se välitti tosissaan, eikä vaan, että huonosti 

meni, pärjätkääpä nyt, että se otti sen henkilökohtasesti, että mäpä autan nyt, 

että oppi ei oo menny perille, että mä autan… (H2/1.15) 

Tärkeänä tekijänä opiskelussa pidetään opettajien vuorovaikutteisuutta, joka vai-

kuttaa opiskelijoiden positiiviseen asennoitumiseen ja motivoitumiseen sekä ope-

tuksen merkityksellisyyteen. Kokemukset opettajien vuorovaikutteisuudesta vaih-

televat paljon ja opettajakohtaisesti aina vertaisista ja helposti lähestyttävistä 

opettajista ylimielisiin ja pelottaviin. Opettajien ja opiskelijoiden oppimiskump-

panuutta, todellista yhdessä tekemistä ja läheisyyttä ei koulutuksessa koeta olevan, 

vaikka laitoksen pienuuden koetaan helpottavan jonkin verran vuorovaikutuksen 

muodostumista. Opettajan vuorovaikutteisuuden positiivinen kokeminen yhdiste-

tään yksilöllisesti muun muassa vuorovaikutteisten menetelmien käyttöön, opetet-

tavan aineen käytännöllisyyteen, pitkäkestoiseen opettaja-opiskelijasuhteeseen, 

opettajan nuoruuteen, innostuneeseen asenteeseen ja työkokemukseen.  
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No en kyllä nää, että se on vielä niinku sillä tavalla opettajan ja opiskelijan 

välistä kumppanuutta, mutta tässä, että ehkä siihen päin vois, että jos opettaja 

haluaa, niin mennä… Että just tämmäset delegoinnit, missä opettaja vois ehkä 

enemmän osallistua siihen, että olla tavallaan läsnä jollakin tavalla..Niin se 

toisi enemmän sitä kumppanuutta siihen… (H3/1.8 ja 1.9) 

Sellaisen yleisen voisi sanoa, että mitä nuorempi opettaja, sitä parempi vuo-

rovaikutus opiskelijoihin. Nämä vanhat, ei kaikki, niin alkaa olla jo aika kau-

kainen ote, että en tiiä johtuuko se siitä, että on jo kauan, kun ovat ite opiskel-

lut vai onko niillä muita projekteja niin paljon, ettei täällä opetus paisko oi-

kein. Että niiden kurssit menee aika paljon niin, että ne antaa aiheet ja opiske-

lijat tekee niistä esitelmät. Sitten ne opiskelijat esittelee ne aiheet, eikä niiden 

tarvitse kuin istua siellä… Sitten kun miettii näitä nuorempi opettajia, niin ne 

vastaa kun niiltä kysytään, ne pystyy ajattelemaan sitä opiskelijan asemaa ja 

niinku käsittää ne asiat sitä kautta. (H6/1.1–1.3) 

Opettajan työkokemusta pidetään tärkeänä ja sitä toivottaisiin olevan kaikilla 

opettajilta. Työkokemuksen koetaan näkyvän suoraan opetuksessa. Niiden opetta-

jien opetuksen, joilla on työkokemusta, koetaan antavan enemmän ja lisäävän 

opiskelijoiden kiinnostusta sekä opetuksen vuorovaikutteisuutta. Opettajien työ-

kokemus ja käytännön näkemykset koetaan kuitenkin hieman vanhentuneiksi, 

joten opettajien tulisi päivittää tai täydentää niitä esimerkiksi opiskelijoiden ajan-

kohtaisempia tietoja kuuntelemalla. 

No kyllä sen kertoo, mutta valitettavasti monellakin on sitten aikaa niistä 

omista kokemuksista kymmeniä vuosia ja maailma on muuttunut siinä ajassa 

melko paljon. Muuttuu maailma ja monesti saa kuulla niitä juttuja ja välillä 

tuntuu, ettei tarvitsisi kertoa, kun meillä on tuoreempi pinta siihen… Joillakin 

on tosi hyvä, että ne on ollut täällä opiskelemassa, käynyt töissä, sitten ruen-

nut tiedettä harjoittamaan, ollut sitten ehkä taas töissä ja tullut tänne opetta-

jaksi. On monipuolinen tausta, että sieltä nousee aika hyvin, että on semmo-

nen näkemys ja kokemus siihen… Sitten kun muistavat käydä seuraamassa 

silloin tällöin tuolla tunteja, tekevät yhteistyötä koulujen kanssa ja sitä kautta 

pysyvät siellä… Sieltä etsivät sellaisia ongelmakohtia ja uusia juttuja. 

(H7/8.7–8.9) 

Opettajien asiantuntijuutta arvostetaan ja pidetään tärkeänä opettajan ominaisuu-

tena. Asiantuntijuutta ja teoreettista tietoutta ei kuitenkaan tulisi korostaa liikaa 
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käytännöllisyyden kustannuksella. Opettajat koetaan asiantuntijoiksi, mutta sa-

malla heiltä kaivataan pedagogisten taitojen kehittämistä. 

Sellainen asiantuntijuus on kunnossa, mutta se ulosanti siitä asiantuntijuudes-

ta on sitten se heikompi puoli. Ettei osata antaa sitä, mitä oikeesti osataan. Ja 

he, jotka ovat niitä hyviä opettajia, niin he pystyy siihen ulosantiin ja tuntuu, 

että he oikeesti antaa kaiken siihen kurssiin sillä hetkellä, niille opiskelijoil-

le… (H12/1.20) 

7.2.6 Teorian ja käytännön yhdistäminen 

Opiskelu koetaan teoreettisesti painottuneeksi ja irralliseksi käytännöstä lukuun 

ottamatta harjoitteluja ja monialaisista opinnoista lähinnä taito- ja taideaineita. 

Käytännön ja teorian yhdistyminen koetaan implisiittiseksi sekä ohjaaja- ja aine-

kohtaisesti satunnaiseksi. Teoreettisten opintojen merkityksellisyyden koetaan 

kärsivän käytännöllisyyteen liittymättömyyden ja perustelemattomuuden vuoksi. 

Erääksi syyksi koetaan myös yliopiston ja Normaalikoulun välisen yhteyden 

puuttuminen. Käytäntöä ja tekemistä sekä oikeasti käytännössä tarvittavia, sovel-

lettavia ja ajankohtaisia opintoja kaivataan lisää.  

Että jos on hyväkin kurssi, mutta jää irralliseksi, niin se ei kauan pysy muis-

tissa tai sen esiin kaivaminen on vaikeeta. Pitäs aina pystyä osoittamaan, että 

mihin, mikä on se ympäristö, mihin tästä on hyötyä. Jos on kasvatustiedettä-

kin, niin löydettäisiin sillekin, ei oo välttämättä helppoa, sellainen selkeä ym-

päristö, jossa opittu tieto auttaisi sitä opiskelijaa. Jolloin se tulisi merkityksel-

liseksi ja jäis paremmin mieleen. Jos kurssilla käsitellään yksittäisiä asioita ja 

sitten se jää semmoiseksi, että tulee tunne, että miksi olen tehnyt näin paljon 

töitä, jos ei liity mihinkään, että tämä on ollut minulle hyödytön kurssi. 

(H15/1.57) 

Mutta kun tuntuu, että niillä on jo valmiiksi, että ne on niin etäällä toisis-

taan… Siellä Norssin puolella sanotaan, että ei oo yhtään tekemisissä keske-

nään. Että vaikka ne pelaa samaa peliä ja samalla kentällä, mutta ne ei… että 

ne on valmiiksi jo ne asenteet semmoset, että se on ihan eri laitos ja tämä on 

ihan eri laitos. Että semmonen ristiriita siinä on…että ei tämä kahden pihan 

väli toimi. Että jos siinä olisi saumaton yhteistyö, niin miten paljon sitä pys-

tyisi projekteja tekkee sinne, niinkun nyt on ollut… (H13/7.10) 
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Teorian ja käytännön yhdistämisen eräänä keinona pidetään opetusta, jossa kes-

kustelemalla, kokemuksia ja esimerkkejä jakamalla sekä itse tekemällä ja kokei-

lemalla käsitellään opiskeltavia aiheita. Toiminnallisuuden, itse tekemisen ja ko-

keilemisen koetaan sitovan teoriaa käytäntöön sekä lisäävän teorian ymmärtämis-

tä ja omaksumista. Teorian merkityksellistymisen lisäksi käytännölliset ja toimin-

nalliset opinnot koetaan yksilöllisesti useilla tavoilla merkitykselliseksi – ne mo-

tivoivat, lisäävät vastuullisuutta, auttavat opettajuuden kehittymisessä sekä vähen-

tävät opiskelun suorituskeskeisyyttä.  

Että siellä kurssilla oikeasti oppii jonkun uuden asian. Ja oppii jotain uutta 

taitoa, kuten kitarakurssilla, kun käyn siellä… Oikeesti on semmoinen olo, et-

tä jos joudun tilanteeseen, niin tiedän mitä teen. Palkitsee, että tulee se tieto ja 

oppi. Oppii opiskelijana itsestään jonkin voimavaran… On käytäntöä paljon, 

että itse tekeminen, sillä tekemällä oppii, se lihasmuisti on paras muisti… 

(H8/1.30) 

Ja se, vaikka oon näin iso, niin se, että pääsee ite tekemään, liikkumaan ja 

kokeilemaan. Edelleen… Ja jos pääsee siihen lapsen rooliin eläytymään, että 

äikässähän harjoiteltiin sitä lapsen käsialaa… Semmoset motivoi, kun vie lä-

helle sitä käytäntöä, kun kerrotaan esimerkkejä, että liittyy tulevaan työhön 

näin ja näin tai sitten kokeillaan ite. (H11/5.6) 

Teorian ja käytännön yhdistymisen keinona nähdään myös teoreettisten opintojen 

välitön tai limittäinen konkretisointi käytäntöön Normaalikoululla tai muualla 

kentällä. Lisäksi kehittämisajatuksina esitetään teoreettisten ja käytännöllisten 

opintojen erilainen jaksottaminen ja vaiheistaminen sekä kenttäjaksojen lisäämi-

nen.  

Toi observointi voisi olla enemmän. Että käydään joku teoriajuttu lasten käyt-

täytymisestä, tai luokkatyöskentelystä tai opettajan työskentelystä. Ja sitten 

puhutaan asiasta ja mennään Norssille katsomaan… Että tulisi…tähdätään 

siihen luokanopettajuuteen, että tulisi käytännön hyötyä, että hokaisi heti, että 

ahaa, joka on kirjoittanut näin, niin on ihan fiksuja ajatuksia… Erilailla ob-

servointia… Miksei voisi enemmän yhdistää sitä… (H16/7.5) 

Opiskelijakaverin kanssa olen käynyt keskustelua ja opettajiltakin kuullut, et-

tä tämä mennee vähän väärässä järjestyksessä. Eli kun mietitään vaikka mo-

nialaisia opintoja, niin siellä tulee sellaista tietoa, joka olisi hyvä käydä ne-

losvuosikurssilla. Siinä vaiheessa, kun lähdetään opetustyöhän, niin siinä vai-
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heessa tulee se, että miten minä tätä äidinkieltä tai matematiikkaa opetan. 

Niin ne käydään ykkösvuosikurssilla ja mitä pitemmälle mennään, niin sitä 

teoreettisemmaksi mennään, että nelosvuosikurssilla voi olla, että on vain 

gradun tekemistä ja tutkimuskursseja…Että jos meistä periaatteessa kasvate-

taan tutkivia opettajia, niin ensin pitäisi antaa ne avaimet siihen, mitä se tut-

kimus on ja sitten mennään siihen opettajan työhön ja miten sitä voisi tutki-

vaa työotetta käyttää siellä opettajan työssä. (H9/7.2 ja 7.3) 

7.2.7 Opetusmenetelmien kokeminen 

Opetus ja opiskelu koetaan varsin yksinäiseksi ja itsenäiseksi, vaikkakin vuoro-

vaikutteisia opiskelumuotoja ja suoritustapoja on ja niiden koetaan lisääntyvän. 

Luennot koetaan sinänsä osaksi opiskelua ja hyviksi tiedonjakamisessa, mutta 

toisaalta yksisuuntaisiksi ja motivoimattomiksi opiskelutavoiksi. Luennoille kai-

vataan lisää vuorovaikutteisuutta ja opiskelua tukevia välineitä, kuten täydennet-

täviä luentorunkoja. Motivaation puutteen ja luentojen pakollisuuden koetaan 

johtavan ryhmäkohtaisesti luennoilla häiritsemiseen, johon opettajan toivotaan 

puuttuvan tiukasti. Luennoilla käymättömyyden syyt ovat yksilöllisiä, kuten ope-

tuksen yksisuuntaisuus, nopeuttamisesta johtuva opintojen priorisointi tai teoria-

tiedon hankkiminen muulla tavalla.  

Minä en tykkää niistä isoista luennoista, ne jää jotenkin semmoiseksi… Se-

hän kuuluu yliopistoon, mutta en ite tykkää… paljon paremmin oppii sellai-

sissa pienryhmissä ja keskustelun kautta, että ite koen näin ja niissä on mo-

nestikin parempi ilmapiiri, että luennot ovat sellaisia persoonattomia… Pari-

keskustelut ovat hyviä… (H10/1.25) 

No sanotaan, että se vuorovaikutus, että kaipaisin siihen sellaista nykyaikai-

suutta. Ei kaikki kurssit ole sellaista luentomuotoista, että siihen kehitellä… 

Että on mielenkiintoisiakin luennoitsijoita. Että niiden kurssienkin sisällä vois 

kehittää tällaisia opiskelijoitten työtapajuttuja, niin sieltä vois tulla jo niitä 

esimerkkejä… se oli tosi hyvin se opettaja ottanut siihen työpistetyöskentelyä 

ja… miksei niitä vois käyttää ihan samalla lailla… heittää enemmän opiskeli-

jalle ongelmaa ja pohdittavaa. Että sitä toivosin enemmän, ettei ole sitä, että 

luennoija luennoi siitä asiasta, että se on näin, vaan sitten mentäs niihin elä-

män kysymyksiin, että mitä pitää miettiä, mikä on oikein, miten tekisit... 

Koska niitä pitää työelämässä päivittäin miettiä. (H7/1.18 ja 1.19) 
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...huomannut, ettei kaikki opiskelijat, kun on ollut ? vsk. luennoilla, niin ei 

kaikki malta olla siellä hiljaa luennoilla, että ne pälisee, jos ne ei ole kiinnos-

tuneita, niin ne juttelee. (H3/6.12) 

Vuorovaikutteiset opetusmenetelmät koetaan yleisesti parhaiksi, eniten antaviksi 

ja motivoiviksi tavoiksi opiskella. Menetelmiä tulisi kuitenkin käyttää ennen 

kaikkea monipuolisesti vaihtelun, kiinnostuksen ja jaksamisen vuoksi. Vuorovai-

kutteisen opiskelun parhaaksi muodoksi koetaan harjoitustuntien ohella pienryh-

mät, joiden pienen koon koetaan edesauttavan osallistumista muun muassa pa-

remman uskalluksen ja kaikkien äänen esille tulon vuoksi. Myös virallisen opis-

kelun ulkopuolella vuorovaikutteista opiskelua kokeilleet kokevat sen tehokkaak-

si ja mielekkääksi oppimisen muodoksi. 

Hyvät kurssit on sellaisia monipuolisia kursseja. Että tietenkin harjoituksia ja 

ehkä sitten luentookin. Että vähän tulee sitä koulumaistakin meininkiä… sit-

ten niitä keskustelevia harjoituksia ja jonkun verran pitäisi tehdä semmoista 

itsenäistäkin tai pareittain, pohdiskelevia tehtäviä. Että monipuoliset kurssit 

ovat niitä parhaimpia. (H10/1.30) 

Mun mielestä sellaiset toimii paremmin, että annetaan ongelma ja keskustel-

laan siitä pareittain tai pienryhmässä, jopa pareittain, koska silloin on niitten-

kin hiljaisten pakko puhua ja sitten yhdessä kootaan ne. Että jos sattuu sem-

monen pari, että on hiljasempi ja puheliaampia, niin se puheliaampi voi koota 

senkin hiljasemman ajatukset ja kertoa koko ryhmälle. Että semmoset toimii 

minun mielestä paremmin kuin se, että koko ryhmä keskustelee. (H10/1.17) 

Mutta ei jäisi vaan siihen ulkoolukuun, niin on ollut omalla kaveriporukalla 

semmosta. On luettu materiaalia, joka tulee tenttiin, kirjoja. Ja luetaan niitä 

asioita ja käydään läpi, niin siellä on joku opetellut jonkun asian ja opettaa 

sen muille. Niin sen ymmärtää itse paremmin, kun on pakko selittää se muille, 

niin sen sisäistää. Ja monesti sen ymmärtää paremmin, kun joku muu selittää 

asian ittelle niinkun pelkistettynä, että mistä tässä on kyse. Niin sen silloin 

käsittää sen asian, ettei jää ulkoaluetuksi asiaksi, joka sitten unohtuu tentin 

jälkeen. (H14/1.25) 

Vuorovaikutteisuutta kaivataan myös suoritustapoihin, jolloin asioita prosessoitai-

siin esimerkiksi keskustelemalla niiden ymmärtämiseksi ja sisäistämiseksi. Suori-

tusten sisältöihin kaivataan enemmän merkityksellisyyttä, järkevyyttä, perustelua 

ja käytännön yhteyttä. Suoritustavoista tentit koetaan huonoimpina niiden merki-
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tyksettömyyden, pinnallisuuden ja nopeasti unohtuvan ulkoa opettelun vuoksi. 

Yksisuuntaisten suoritustapojen koetaan yksilöllisesti myös kuormittavan opetta-

jia, joka näkyy heidän asennoitumisessaan ja sitä kautta opiskelijoiden suorittami-

sessa. 

Mutta ehkä enemmän positiivisia on ollut ryhmätentit… että ennen ryhmä-

tenttejä on opiskeltu luennoilla, ettei ole luennoitu, vaan opiskeltu luentoma-

teriaalia yhdessä, että jokainen on valmistellut tunnille jonkun opetettavan ai-

heen ja käyty sitten ryhmissä läpi, että ei ole se… oppii paremmin, että tulee 

vuorovaikutus ja keskustelemalla se, ettei ole se yksi luennoitsija, joka luen-

noi ja muut kuuntelee… Että tämä on ollut minusta kaikesta paras ainakin mi-

ten ite oppii asioita. (H16/1.16) 

Se, että osalla on ollut hyviä sisältöjä, mutta osalla olisi kehitettävää niiden 

harjoitusten sisällöissä. Että osalla ei ole mitään, että tuntuu turhalta mennä 

sinne… Että se ei yhdy millään tavalla siihen, että mitä olet luennoilla käy-

nyt… (H12/1.31) 

Yritettiin me kerran, kun tiiettiin, että siitä tullee tentti yhestä luennosta, niin 

yritettiin, että voisko kirjottaa esseen. Niin se opettaja hylkäsi sen, ettei hän 

jaksa niitä esseitä lukkee. (H4/2.10) 

Opettajien rooli opiskelumenetelmissä koetaan kommentoivaksi, kuuntelevaksi ja 

mahdollisuuksia luovaksi. Opettajien tulisi kuitenkin osallistua entistä enemmän, 

vastavuoroisemmin ja antaumuksellisemmin keskustelemalla, koska opettajan 

roolia oppimisessa pidetään keskeisenä. Erääksi tehokkaasti osallistumista, kes-

kustelua ja mielenkiintoa lisääväksi keinoksi nähdään opettajien provosoivat mie-

lipiteet. Osallisuuden koetaan parantuvan myös esimerkiksi luomalla jo heti alusta 

vuorovaikutteinen opiskelukulttuuri, huomioimalla aktiivisuus osana arvosanaa 

tai antamalla opiskelijoille enemmän tilaa. 

Aikalailla tarkkaileva ja sellainen kuunteleva. Monet hakee sitä, että kuunte-

lee ja liittyy siihen, niihin näkökulmiin ja antaa näkökulmia ja tietoa siihen 

aiheeseen. Tai mitä työtä ollaan tekemässä. Että täällä on monilla kursseilla, 

että jos tehdään ryhmässä, opettajan rooli on aika semmoinen kehuva ja neu-

vova, että tulee siihen keskusteluun mukaan, ettei ole mikään ulkopuolinen, 

että tulee siihen… että jos tehdään sitä pienryhmätyötä, niin siinä tulee opet-

tajan vuorovaikutus hyvin esiin. (H16/1.19) 
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Ja vuorovaikutuksen, sen pitäisi olla enemmän keskustelevaa tään homman. 

Että nämä opettajat saisi heittää jopa sellaisia kärjistäviä mielipiteitä, että saa-

tas oppilaiden välillä syntymään sellaista keskustelua ihan tämmöisistä kou-

lumaailmaa koskevista asioista… Että niistä keskusteltais ja että nämä opetta-

jat heittäs välillä sitä vettä kiukaalle ihan surutta. Saatas sitä vuorovaikutusta. 

(H6/1.15) 

Ja sitten muistan ykkösvuosikurssilla yritti tulla sitä keskustelua, mutta sitten 

näki, että opettajalla oli vähän kiire mennä eteenpäin. Siihen ei tartuttu silllä 

tavalla siihen aiheeseen. Ja sitten se ehkä kuoli se into ja nyt sen ehkä mennyt 

enemmän siihen, niinku esimerkiksi lukiossa, että kuunnellaan vaan ja sitten 

jos opettaja kysyy, niin vastataan siihen… asenteista se on kiinni, sekä opetta-

jien että opiskelijoiden. Että jos jollakin opettajalla olisikin sellainen halu, et-

tä käydään keskustelemalla asioita läpi, niin opiskelijoilla on sitten vaikee 

orientoitua tällaiseen uuteen tapaan opiskella. (H9/1.15) 

Opiskelijoiden osallistumisen opetukseen koetaan olevan melko passiivista usei-

den eri syiden vuoksi. Esimerkiksi suurten luento- ja ryhmäkokojen vuoksi äänes-

sä ovat pelkästään asiasta kiinnostuneet, äänekkäimmät tai rohkeimmat. Myös 

sinänsä hyväksi koetulle ilmapiirille annetaan merkityksiä, joiden mukaan ilma-

piiri ei kannusta parhaalla mahdollisella tavalla aktiiviseen mielipiteiden esittämi-

seen. Osallistumisen koetaan jäävän yksittäisiksi puheenvuoroiksi ilman syvällistä 

ja pohdiskelevaa otetta. Opiskelijoilta kaivataankin antaumuksellisempaa ja 

enemmän omien taitojensa mukaista asennoitumista opiskeluun.  

No lähinnä ehkä luennoilla. Koska silloin… ei tule hirveesti sellaista spon-

taania keskustelua, ihmiset ei halua viitata ja jos luennoitsija on sen tyyppi-

nen, että vaan kertoo sen asian ja se on siinä. Niin eihän siinä tarvii pelätä, et-

tä sinulta kysytään jottain ja sitten jos se aihe ei kovin paljon ittee kiinnosta. 

(H11/1.8) 

Joskus sais oikein ruoskiakin, että jumalauta sä pystyt parempaankin, että et 

pääse tuolla läpi. Sitten, että jos on oikein lahjakas, eikä käytä niitä lahjoja, 

niin siinä on sitten vähän, että opiskelijoita pitäisi kannustaa ottamaankin sitä 

haastetta… että joskus tuntuu, että opiskelijat käyvät täällä tekemässä pelkän 

rutiinin pohjalta näitä juttuja ja sitten lähtee asioihin, jotka kiinnostaa enem-

män... (H6/3.12 ja 3.13) 
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7.2.8 Kokemusten käyttäminen opetuksessa 

Kaikenlaisten ja eri osapuolien kokemusten kuuleminen ja käyttäminen opiske-

lussa koetaan tärkeäksi. Kokemusten käyttämisen koetaan tuovan opiskeluun 

viihtyvyyttä, lisäävän motivaatiota, herättävän keskustelua, auttavan ymmärtä-

mään käytäntöä ja antavan paljon muille opiskelijoille. Kokemuksia käsitellään ja 

käytetään lähinnä keskusteluissa, harjoituksissa, monialaisten näytöissä sekä es-

seissä.  

Niiden kokemusten esille tuonti ja pohtiminen lisää sitä viihtyvyyttä ja moti-

vaatiota ylipäätään… (H14/8.8) 

Ja tiedän, että opetushenkilöstöllä olisi paljon tietoo ja kokemuksia, mutta ne 

ei sitten välttämättä jaa niitä eteenpäin. Osa jakaa ja niitä on mielenkiintoista 

kuulla, kun heillä on ollut pitempiä työjaksoja ja enemmän koulutustaustaa. 

Osa kertoo ja toiset ei. (H12/8.5) 

Tulevat aika pitkälti esille niissä keskusteluissa ne kokemuspohjat. Monesti 

tulee, että henkilöt saattanut olla opettajina, niin sieltä tulee, että minkälaista 

on ollut se opettaminen… Se on kokemuksen tärkein väylä täällä… Sitten 

joissakin aineissa päästään tekemiseen, että esimerkiksi liikunnassa on opet-

taja laittanut opettamaan sellaisen, jolla on kokemusta. Tai teknisessä… Sitä 

kautta, kun opiskelija huomaa, että kanssatoverilla on jotain kiinnostusta ja 

kanssatoveri on hoksannut jotain, niin antaa sellaista vertaistukea. Ja antaa si-

tä vastavuoroisuutta ja siinä huomioidaan ne opiskelijoitten kokemukset ja 

otetaan hyödyksi siinä opetuksessa. (H5/8.1 ja 8.2) 

Kokemusten käyttäminen koetaan vaihtelevaksi ja joidenkin opettajien yrityksestä 

huolimatta pinnalliseksi jääväksi. Opiskelijoiden koetaan jakavan kokemuksiaan 

niukasti, sen kehittämiseksi vaadittaisiin yleisesti vuorovaikutteisempaa opiskelu-

kulttuuria ja enemmän aikaa. Opettajalta kaivataan eräänlaista hiljaista lupaa ja 

hyväksyntää kokemusten kertomiselle, jotta keskusteleminen ja kokemusten esit-

täminen olisi luonnollista ja hyväksyttyä muiden opiskelijoiden silmissä. Yhdeksi 

kokemusten käsittelemistä edistäväksi keinoksi nähdään parempi opiskelijoiden 

taustojen tunteminen ja ajan lisääminen. 

…paljon on ollut sellaisia kursseja ja niitä pystyy tuomaan. Ja joskus kysy-

tään suoraan, että eettisiä ongelmia, joihin ootte törmännyt. Kertokaa kaikki, 

mitä teillä on ollut sellaisi tilanteita. Että opettajat antaa tilaisuuksia niille… 
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että minkälaiselle tuntu… Mutta ei kaikki tietenkään. Että on mahdollisuutta 

kertoa, jos olisi jotakin ollut. Tuntuu, että liian vähän. Että mietin sitä aina, et-

tä pelkääköhän ne, kun minä kertoisin, jos jotakin olisi. Mutta tiedän, että ka-

veri, jolla on oikeesti kokemusta ja se aina tunnin jälkeen sanoo, että olisi ol-

lut tähän ja tähän. Mutta ujo ihminen… Mahdollisuuksia annetaan, mutta 

kuinka moni tarttuu… (H2/8.1 ja 8.2) 

Jos saisi niille kurssille sellaisen ilmapiirin, että niitä tohtis tuoda enemmän 

esille. Että ehkä siitä vähän saa sellaisen maineen, että jos sinä niistä omista 

kokemuksistasi koko ajan puhut, niin kaikki alkaa kahtoa nenän vartta pitkin, 

että ole siinä olevinas. Että siinä on just se riskinsä, että jos siinä kurssilla ei 

ole sellainen ilmapiiri tai tunne että siinä vois puhua, niin ei niistä sitten pu-

huta. Että sellanen opiskelijoiden kannustaminen ja olettaminen, että teillähän 

on tästä varmaan jotakin kerrottavaa, niin kertokaa. Ja samalla antas malliksi, 

mitä on kuullut muilta vuosikursseilta, niin se rohkasis siihen. Niitä on kui-

tenkin yleensä kiva kuulla, mitä muut on kokenut. Ne on niistä oikeista lap-

sista ja kokemusista kerrottuja juttuja, että kyllä kiinnostaa ja niistä syntyy 

sitten keskustelua, jos niistä puhetta tulee. (H13/8.7 ja 8.8) 

Pitäs aina ennen kurssin alkua kartoittaa, että minkälaiset taustat on. Jos opet-

taja tietää, niin voidaan käyttää kurssilla jollakin tavalla… Jos on vaikka joku 

vuoden kokemus erityiskoulusta. Niin sitä pitäs käyttää hyödyksi. Vois kertoa 

niitä omia kokemuksia, että se on tässä työssä tärkeää ensinnäkin että saat 

kertoa ja sitten kuulla, miten oot toiminut jossakin. (H7/8.10 ja 8.11) 

7.2.9 Oppimisen arvioiminen 

Arviointitapana käytetään pääosin numeroarviointia, joka hyväksytään yksilölli-

sesti vähäisten resurssien vuoksi, mutta koetaan varsin yleisesti oppimisen kan-

nalta kehittämättömäksi ja ongelmalliseksi arviointitavaksi. Numeerisen arvioin-

nin lisäksi/sijaan tehtävistä kaivataan edes lyhyttä yksilölle tai ryhmälle annettua 

ja perusteltua sanallista palautetta. Sanallista palautetta saaneiden kokemukset 

ovat positiivisia. Sanallisen palautteen antaminen ymmärretään työlääksi oppimi-

sen puitteiden, kuten suurten ryhmäkokojen ja tehtävämäärien vuoksi. Sanallisia 

arviointiperusteita ja palautetta kaivataan esimerkiksi odottamattomien numeroi-

den ymmärtämisen, oppimisen ja kehittymisen näkemisen, motivoitumisen sekä 

innostavuuden vuoksi.  
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Arvioinnista… On hankalaa. Numero ja siihen lyhyt sanallinen arviointi, että 

miten oot onnistunut tämän kurssin aikana. Mitä voisit kehittää… Välillä 

hankala nähdä, mistä se tulee. Opiskelijamäärät on niin isoja, että minulle käy 

kyllä hyväksyn tämän. (H7/9.11) 

Että jos on isot ryhmäkoot, niin on mahottomuus kaikille antaa henkilökoh-

taista palautetta, mutta sitten edes ryhmäkohtaista palautetta… Mutta isom-

missa ryhmissä vaikka ryhmäkohtaista palautetta, että kaikista niistä esseistä, 

että jos niissä vaikka joku ongelma toistuu kaikissa, niin siihen voisi puuttua. 

(H10/9.2 ja 9.5)  

Että arviointiin pitäs kiinnittää huomiota, että olis kiva, että muutamalla lau-

seella opettaja kirjoittaisi, että miten on nähnyt tämän minun vastaukseni ja 

pystys sitten vähän suhteuttamaan, että millä tasolla tässä liikkuu… Ja mo-

nesti tuntuu, että on vastannut tosi hyvin ja ei välttämättä saa niin hyvää nu-

meroa ja joskus taas toisinpäin. Niin sitten nähä, että mikä meni oikein ja mi-

kä väärin, että ihan muutama lause tentin perään, että tuohon voisit kiinnittää 

huomiota ja tuo meni hyvin. Että kuitenkin, kun opettaja käy sitä vastausta 

läpi, niin se vetelee sinne kynällä merkintöjä ja merkkaa itelleen ylös. Että 

totta kai niitä voi mennä kysymään, mutta jos jokainen menee kysymään 

erikseen, niin se vie niin paljon aikaa. (H9/9.3) 

…että jos oot saanut palautetta jostakin työstä, että teit tämän tosi hyvin, niin 

se motivoi syventämään lisää ja opiskelemaan innokkaammin… (H10/5.3) 

Arvioinnin perusteet koetaan epäselviksi ja niiden selventämistä kaivataan yksi-

löllisistä syistä. Perusteiden selventämisen koettaisiin tuovan arviointiin uskotta-

vuutta, koska arvioinnin oikeellisuutta ja pätevyyttä epäillään juuri perusteiden 

epäselvyyden ja odottamattomien numeroiden vuoksi. Numeroarvioinnin koetaan 

vaihtelevan, vaikka oikeellisuuden ja tasapuolisuuden kokeminen on yksilöllistä. 

Arviointiperusteiden ja syvemmän palautteen saaminen opettajilta koetaan yksi-

löllisesti vaikeaksi tai helpoksi ja on osaltaan yhteydessä opiskelijan omaan aktii-

visuuteen. Opettajilta kaivataan myös enemmän positiivista ja kehittävää palautet-

ta harjoituksiin ja harjoitteluihin.  

Ja siitä arvioinnista sen verran, että se on hirveän epätasaista. Että joillakin 

opettajilla on se maine, että numero tulee helposti ja osa on tiukkoja. Ja se tii-

ukkuus, mistä se tulee, että onko se esseen pituus se, minkä perusteella se sit-

ten arvioi… Mutta se ois ihanaa, että ne arviointiperusteet ois selkeemmin 
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esillä ja että opettajat ei pelkäis, se että kysytään niitä ei oo epäluottamuslause 

niitä kohtaan, vaan meillä on oikeus valvoo meidän etuja… että jos varsinkin 

menee pyytää, niin sanotaan, etten anna… (H2/1.12) 

Se ei hirveesti motivaatiota lisää, että tietää, että oon tehnyt työn ja saanut ar-

vosanan ja tiedän, että minun työtä ei ole edes luettu. Että mistä ne arvosanat 

tulee, mutta jostain ne on tullut. (H14/9.8) 

Niin kävin paikanpäällä ja se opettaja sanoi, että tule vaan kysymään. Että 

hällä on nyt aikaa, että tule vaan kysymään. Sitten minä menin ja katottiin si-

tä yhessä. Sain siitä semmosta rakentavaa palautetta… (H4/9.20) 

7.3 Kokemusten ja merkitysten hermeneuttinen tulkinta 

Tässä luvussa tulkitaan hermeneuttisesti edellisissä luvuissa esitettyjä yksilökoh-

taisia ja yleistettyjä merkityskokonaisuuksia, jotka kuvaavat fenomenologian 

periaatteiden mukaisesti mahdollisimman puhtaasti tutkittavien kokemuksia. Tar-

koituksena on luoda yhteyksiä näiden kokemusten ja merkitysten välille sekä 

tulkita niiden taustalla olevia implisiittisiä merkitystihentymiä. Luku jaetaan kah-

teen alalukuun, joista ensimmäisessä tulkitaan kokemuksia pedagogisen orientaa-

tion ja toisessa sen kehittämisen näkökulmasta. Käsittelyssä yhdistyvät aineiston 

tutkimustulokset, niiden tulkinta ja aiempi tutkimuskirjallisuus. Vaikka suurin osa 

tekstistä on aineiston pohjalta tulkittua, viitataan tekstissä myös varsinaisiin tut-

kimustuloksiin tuomalla esille opiskelijoiden näkökulma, kokemukset tai aineisto-

lähtöisyys. Kirjallisuus toimii tässä vaiheessa pääosin aineistoa ja tulkintaa tuke-

vana tekijänä.  

7.3.1 Pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio 

Pedagogisen orientaation kokemisessa on löydettävissä muutamia implisiittisiä 

merkitystihentymiä, jotka läpäisevät joko kaikki tai osan eksplikoiduista merki-

tystihentymistä. Näistä merkitystihentymistä voidaan rakentaa tulkittu kokonai-

suus, jonka kautta pedagogisen orientaation ilmiö tulee ymmärretyksi. Hallitsevi-

na implisiittisinä merkitystihentyminä ovat dialogisuuden ongelmat, osallisuuden 

vähäisyys ja käytännöllisyyden irrallisuus (kuvio 20). Nämä tekijät voidaan nähdä 

useiden pedagogiseen orientaatioon liitettyjen ongelmien syiksi ja seurauksiksi. 

Koulutuksen rakenteelliset tekijät luovat rajat pedagogisen orientaation toteutta-

miselle. Opinnot jakautuvat toisistaan sisällöllisesti eroaviin ja opettajuutta eri 
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puolilta rakentaviin kokonaisuuksiin – kasvatustieteellisiin ja monialaisiin opin-

toihin sekä harjoitteluihin. Pedagogisen orientaation käytänteet ovat sidoksissa 

näiden kokonaisuuksien erilaisiin luonteisiin, joka näkyy pedagogiikan menetel-

mällisinä ja sisällöllisinä eroavaisuuksina ja vaatimuksina. (Richardson 2003.)  

Aineiston mukaan opintojen koetaan olevan teoreettisesti painottuneita ja 

opiskelijan itsenäistä toimintaa korostavia, johon suhtaudutaan pääosin kriittisesti 

(Maaranen & Krokfors 2008: 213). Teoreettisuudella ja opiskelun yksilöpainottei-

suudella on yhteys toisiinsa, joka vaikuttaa välillisesti myös dialogisuuden vähäi-

syyteen. Teoreettisten opintojen menetelmälliset ratkaisut korostavat pääosin 

perinteistä opettaja–opiskelija-suhdetta, jossa opettajalla on vahva rooli ja opiske-

lija toimii enemmänkin asioiden passiivisena omaksujana. Opintojen alussa oleva 

runsas luento-opetus ja muiden opiskelumuotojen, kuten harjoitusten sisällä jo 

valmiina olevat osallisuuden ja vuorovaikutuksen ongelmat johtavat siihen, että 

pedagoginen orientaatio todentaa ja uudentaa passiivisia sekä yksisuuntaisia käy-

tänteitään. Uudet opiskelijat omaksuvat nämä koulutuksen pedagogisen orientaa-

tion käytänteet ja hyväksyvät ne vähitellen myös omaksi opiskeluorientaatiokseen. 

Tämä johtaa muun muassa opiskelijoiden passiiviseen suorittajan rooliin, aktiivi-

seen osallisuuteen nihkeästi suhtautuvaan opiskeluilmapiiriin ja näiden kautta 

yksisuuntaiseen toimintatapaan myös muilla opiskelun osa-alueilla. Luentojen 

yksisuuntaisuus johtaa motivaatio-ongelmiin ja keskittymättömyyteen sekä siten 

teoreettisten opintojen merkityksettömyyteen ja todennäköisesti heikkoon asioi-

den omaksumiseen. Varsinkin opintojen alussa tulisi olla paljon yhdessä tekemistä, 

suunnittelemista ja pohtimista, joka tekisi näkyväksi vaikuttamismahdollisuudet 

ja loisi sen kautta pohjaa avoimemmalle, vuorovaikutukseen kannustavalle ja 

kuuntelevalle ilmapiirille.  
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Kuvio 20. Kokemusten hermeneuttinen tulkinta ja läpäisevät merkitykset. 

PEDAGOGIIKAN KONSTRUKTIVISTINEN ORIENTAATIO 
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OPETTAJUUDEN  

PERSOONALLISEN  

ULOTTUVUUDEN  

KEHITTÄMINEN 

OPETTAJANKOULUTUKSEN RAKENTEET JA SISÄLLÖT 
Opinnot ovat liian pieniä ja pirstaleisia kokonaisuuksia, joka vaikeuttaa niiden näkemistä osana 
ammatillista kasvua ja opintojen kokonaisuutta. Lisäksi pirstaleisuus, opettajien välisen 
dialogin vähyys ja opiskelijoiden heikosta asenteesta johtuva osaamisen taso aiheuttavat turhaa 
kertaamista. Pienet kurssit lisäävät suoritusten ja opettajien työmäärää sekä vaikeuttavat sen 
kautta tehtävien merkityksellisyyttä ja syvällisemmän arvioinnin antamista. Suoritusten määrä 
johtaa myös suorituskeskeisyyteen prosessin painottamisen sijaan.   
Teoreettisten opintojen käytännön yhteys on hankalaa taito- ja taideaineita lukuun ottamatta 
oppimisprosessin ongelmien ja opintojen vaiheistamisen puuttumisen vuoksi.  
Opinnot eivät vastaa tarpeeksi hyvin käytännön tarpeisiin, joka johtuu teorian ja käytännön 
välisestä irrallisuudesta oppimisprosessissa, kokemusten käyttämisen vähyydestä sekä opettaji-
en ajantasaisen kokemuksen ja kenttänäkemyksen vähäisyydestä.    
Lukujärjestys ja opettajat ohjaavat vahvasti opintojen etenemistä ja sisältöjä. Opiskelijat eivät 
ole vastuussa opiskeluprosessin sisällöistä, joka passivoi, eikä sitouta oppimiseen ja ammatilli-
seen kasvuun heti alussa. Opiskelijat joutuvat selittämään itse opintojen järjestelyyn liittyviä 
asioita. 

OPETTAJA 
Opettajan vuorovaikutuk-
sellinen rooli, innostunut 
asenne ja käytännön koke-
mus ovat keskeisiä opetuk-
sen merkityksellisyydelle. 
Opettajien pedagogisten 
taitojen vaihtelevuus vai-
keuttaa opetuksen vuoro-
vaikutuksellisuutta. Opetta-
jan rooli on vahva opiske-
luprosessissa opiskelijan 
passiivisuuden vuoksi. 
Opettaja odottaa opiskeli-
jan aktiivisuutta ja auttaa 
lähestyttäessä. 

OPISKELIJA 
Opiskelijat passivoituvat ja 
ovat heikosti motivoitunei-
ta sekä sitoutuneita opinto-
jen heikon merkitykselli-
syyden vuoksi. Se johtuu 
yksilöllisten menetelmien 
pinnallisuudesta, vuorovai-
kutuksen, osallisuuden ja 
vastuun vähäisyydestä sekä 
käytännön irrallisuudesta. 
Opiskelija odottaa opetta-
jan vuorovaikutteisuutta, 
joka vaatii opiskelijan oman 
aktiivisuuden.  

OPPIMISPROSESSI 
Oppimisprosessin eri vaiheisiin vaikuttaminen ja osallistuminen vähäistä ja koskee 
lähinnä käytännön järjestelyjä. Tämä aiheuttaa opiskelijoiden  passivoitumista, suoritus-
keskeisyyttä, heikkoa motivoituneisuutta ja käytännön irrallisuutta.  
Tavoitteiden läpikäyminen ja asettaminen on epäselvää ja opettajajohtoista, joka passivoi 
opiskelijoita, vähentää osallisuuden tunnetta ja motivaatiota sekä vähentää kurssien 
merkityksellisyyttä käytäntöön sitomisen puuttumisen vuoksi.  
Yksisuuntaiset opetusmenetelmät koetaan suorituskeskeisiksi, pinnallisiksi ja melko 
merkityksettömiksi. Sosiokonstruktivistiset menetelmät, etenkin pienryhmäopinnot, ovat 
hyviä niiden paremman osallisuuden ja vuorovaikutuksen takia Opetusmenetelmien 
monipuolinen käyttö tärkeää, mutta silloin muistettava niiden syvenevä luonne ja 
koheesio. Opettajien ja opiskelijoiden kokemukset jäävät vähäisiksi vuorovaikutuksen 
pinnallisuuden, opiskelijoiden passiivisuuden, opettajien kokemusten vähyyden ja 
ilmapiirin vaihtelevuuden vuoksi.  
Palautteen kerääminen kursseista koetaan turhauttavaksi, koska sen paikka on yleensä 
aivan kurssin lopussa, eikä sen vaikutusta näe kurssin aikana. Palautteen ei koeta 
vaikuttavan paljon.  
Arviointi perustuu numeeriseen arvioon ja opettajilta toivotaan sanallista arviointia, 
vaikka se on vaikeaa suoritusmäärien paljouden vuoksi. Arvioinnin perusteet ja oma 
osaaminen jää pelkän numeron takia epäselviksi.   
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Luentojen osalta vuorovaikutteisuuden lisääminen on tärkeää opiskelijoiden si-

touttamiseksi opiskeluun. Opiskelijoita pitäisi haastaa opiskelutilanteissa, jotta he 

toimisivat taitojensa mukaisesti ja kehittyisivät lähikehityksen vyöhykkeen mu-

kaisesti. Ongelmallista vuorovaikutteisuuden lisäämisessä niin luentojen kuin 

harjoitustenkin osalta on ilmapiiriin liitetyt ongelmat. Vaikka ilmapiiri koetaan 

sinällään hyväksi, sen avoimuudessa, sallivuudessa ja kuuntelevuudessa on kehit-

tämistä. Opiskelijoilla ei ole halustaan huolimatta todellista mahdollisuutta tuoda 

esille näkemyksiään. Kokemuksiin perustuva hiljainen tieto ei pääse esille yksilö-

konstruktivististen menetelmien ja ilmapiirin ongelmien vuoksi. Kaikilla opiskeli-

joilla ei ole välttämättä opettajakokemusta, joka saattaa osaltaan hankaloittaa ja 

vähentää osallistumisen määrää spesifien opettamiseen liittyvien asioiden käsitte-

lyssä (Lunenberg ym. 2007: 595). Omien koulukokemusten ja niistä muodostu-

neiden käsitysten ja uskomusten esittäminen on kuitenkin jokaiselle mahdollista 

sekä toivottavaa niiden oppimista edistävän luonteen vuoksi. Teoreettisten opinto-

jen yksisuuntaisuus vaikuttaa myös opettajiin ja heidän kauttaan pedagogisen 

orientaation yksilökonstruktivistiseen painottumiseen. Teoreettisten opintojen 

vuorovaikutuksellinen toteuttaminen on haasteellista opettajille, jotka ovat alansa 

asiantuntijoita, mutta joilla ei ole välttämättä tarpeeksi pedagogista näkemystä 

niiden välittämiseen sosiokontruktivistisesti (mm. Lunenberg ym. 2007: 586). 

Luentojen toteuttaminen vuorovaikutuksellisesti, motivoivasti ja asiapitoisesti on 

vaikeaa.  

Teoreettisten opintojen yleisinä suoritustapoina toimivat tentit ja esseet ovat 

haasteellisia opettajille niiden suuren määrän sekä siitä johtuvan työmäärän, arvi-

oimisen pinnallisuuden ja mahdollisen turhautumisen vuoksi. Opettajilla ei ole 

mahdollisuutta syventyä yksittäisiin suorituksiin, nähdä todellista opiskelijoiden 

osaamista ja antaa opiskelijoille heidän tärkeäksi kokemaa sanallista palautetta. 

Opiskelijat kokevatkin nämä suoritustavat pääosin pinnallisiksi ja turhauttaviksi 

suorituksiksi. Oman oppimisen näkyminen, tehdyn työn konkretisoituminen opet-

tajan kommenttien kautta ja tärkeäksi koetun opettajan huomio ovat tärkeitä teki-

jöitä opiskelijoiden motivoitumisessa sekä opiskelun merkityksellisyydessä. Kou-

lutuksen tapa arvioida luo todennäköisesti opiskelijoille samantyyppisen implisiit-

tisen asenteen ja pedagogisen tavan arviointia ja sen käytänteitä kohtaan, joka 

siirtyy tätä kautta edelleen perusopetuksen pedagogisiksi käytänteiksi. Opiskeli-

joiden mukaan suoritusten suuri määrä on yhteydessä kurssien sirpaleisuuteen ja 

sen kautta koko opintojen hajanaisuuteen ja vaikeaan hahmottamiseen (ks. Blom-

berg 2008: 206, Zeichner & Paige 2007, Darling-Hammond ym. 2005: 391). 

Suurten tentti- ja esseemäärien aiheuttama opettajien turhautuminen ja innotto-
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muus saattavat näkyä tehtävien merkityksellisyyden vähäisyytenä ja arvioinnin 

epätasaisuutena. Tätä ongelmallisuutta voidaan vähentää suoritustapojen proses-

simaisella vuorovaikutuksellisuudella eli koko kurssin läpäisevällä keskustelulla, 

vertaisarvioinnilla ja ryhmätasolla tapahtuvalla tiedonjakamisella. Näitä suoritus-

tapoja voidaan viedä eteenpäin vielä syventävillä lähteillä, jotka palvelevat aina-

kin aktiivisia opiskelijoita ja opiskelijoiden tarvetta tiedon syventämiseen.  

Kasvatustieteellisten opintojen käytännöllisenä ja vuorovaikutteisena mene-

telmänä ovat harjoitukset. Vuorovaikutus on opiskelijoiden mukaan harjoituksissa 

kuitenkin pinnallista ja roolit melko yksisuuntaisia (Tenenbaum ym. 2001: 98). 

Opettajalla on luentojen tapaan myös harjoituksissa vahva asiantuntijan rooli, 

joka jakaa tietouttaan opiskelijoille. Opiskelijoiden aktiivisuus on prosessimaisen 

asioiden pohtimisen sijaan luonteeltaan enemmänkin kuuntelemista ja tehtävien 

työstämistä ohjeiden mukaan. Opettajan liika ohjaavuus ja opiskelijoiden passii-

visuus ovat toisistaan johtuvia, mutta myös eri lähtökohdista juontuvia rooleja. 

Opettaja joutuu ottamaan suuren roolin opiskelussa opiskelijoiden passiivisuuden 

vuoksi, joka johtuu jo aiemmin kuvatusta opitusta passiivisuudesta ja aktiivisuutta 

väheksyvästä ilmapiiristä. Keskustelu jää usein varsinkin suuremmissa ryhmissä 

pinnalliseksi ja aktiivisimpien tehtäväksi. Harjoitusryhmien pienuuden koetaan 

lisäävän vuorovaikutteisuutta ja mahdollistavan oppimisen kaksisuuntaisuuden 

luentoja paremmin. Tämä näkyy esimerkiksi opettajien ja opiskelijoiden välittö-

mämpänä ja aktiivisempana osallistumisena. Harjoituksia toivotaan tämän vuoksi 

lisää, vaikkakin opetusmenetelmien monipuolista käyttämistä pidetään pelkkää 

itseisarvoista vuorovaikutusta tärkeämpänä. Tällöin on keskeistä pitää huolta eri 

opetusmenetelmien välisen yhteyden säilymisestä, toistamisen välttämisestä ja 

opetussisältöjen syvenemisestä. 

Toisena opiskeluun kuuluvana kokonaisuutena ovat monialaiset opinnot, jot-

ka koostuvat perusopetuksen oppiaineiden aineenhallinnasta ja didaktiikasta. 

Monialaisten opintojen pedagogiikkaan liittyvät kokemukset jakautuvat pitkälti 

sen mukaan, onko kyseessä teoreettisesti painottunut aine vai taito- ja taideaine. 

Taito- ja taideaineiden luonne poikkeaa teoreettisista monialaisista opinnoista 

niiden vahvan käytännöllisyyden vuoksi. Liikunnassa, teknisessä työssä ja kuva-

taiteessa on paljon itse tekemistä ja kokeilemista, jonka merkitys opiskelijoille on 

aineiston mukaan hyvin keskeinen. Lisäksi opiskelijoiden rooli on aktiivinen ja 

osallistuva jokaisessa oppimisprosessin vaiheessa. Opiskelija on opettajan kanssa 

samalla tasolla, jolloin opettaja neuvoo ja ohjaa hyvin läheisesti antaen kuitenkin 

päävastuun oppimisesta ja sen suunnittelusta opiskelijalle. Opintojen tavoitteet ja 

arviointi ovat hyvin läpinäkyviä, käytännöllisiä ja konkreettisia. Opittavat asiat 
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ovat yhdistettävissä ja sovellettavissa suoraan käytäntöön, joka luo opinnoille 

näkyvän merkityksellisyyden ja sen kautta hyvän motivaation. Taito- ja taideai-

neissa on lisäksi paremmat ja jopa pakottavat mahdollisuudet yksilöllisyyden 

huomioimiseen ja omien taitojen mukaiseen itsensä toteuttamiseen. 

Taito- ja taideaineiden ulkopuolelle jäävät monialaiset opinnot kärsivät kas-

vatustieteellisten opintojen tavoin opetusmenetelmien epäkohdista sekä teorian ja 

käytännön välisestä kuilusta. Tulkinta on hyvin yhtenevä perusopetuksen oppilai-

den suosituimpien oppiaineiden piirteiden kanssa (Nurmi & Soininen 2005: 231). 

Olipa kyse perusopetuksen oppilaista tai opettajankoulutuksen yliopisto-

opiskelijoista, niin merkityksellistä opiskeltavien aineiden osalta on muun muassa 

niiden aktivoiva, vuorovaikutuksellinen, vastuullinen, vapaamuotoinen ja osallis-

tava luonne (emt. 231). Tämä ero teoreettisten ja taito- ja taideaineiden välillä 

osoittaa hyvin oppiaineiden ominaispiirteiden luomat erilaiset tarpeet pedagogii-

kalle. Pedagogisen ideologian, kuten konstruktivismin, tuleekin huomioida oman 

luonteensa lisäksi myös oppiaineen ja sisällön ominaisluonne. (Richardson 2003.) 

Taito- ja taideaineet ovat kuitenkin eräällä tapaa malliesimerkki ideaalista kon-

struktivistisen orientaation toteuttamistavasta. 

Pedagogisen orientaation suurena haasteena on opiskelijoiden hyvin merki-

tykselliseksi kokeman käytännöllisyyden ja heikosti motivoivan teoreettisuuden 

yhdistäminen (ks. Zeichner & Paige 2007). Kasvatustieteellisissä ja monialaisissa 

opinnoissa (ei taito- ja taideaineet) ensimmäisenä hankaluutena on tavoitteiden 

pohtimisen vähäisyys, joka vaikeuttaa teoreettisten kurssisisältöjen yhdistämistä 

käytäntöön. Käytännön konkretisoimisen kannalta ongelmallista on myös opetta-

jien alakohtaisen työkokemuksen vähäisyys ja vanhentuneisuus, koska opiskelijat 

pitävät työkokemusta keskeisenä opettajan ominaisuutena, käytännön ja teorian 

linkittäjänä sekä opiskelun vuorovaikutteisuuden parantajana. Teorian ja käytän-

nön yhdistämistä hankaloittaa myös tämänhetkinen tapa jaksottaa teoriaa ja käy-

täntöä, joka toimisi oikealla tavalla niitä yhdistävänä tapana. Jaksotetut kurssit 

jäävät aineiston mukaan toisistaan ajallisesti kaukaisiksi ja niiden käytännöllinen 

yhteys voi konkretisoitua vasta pitkienkin aikojen päästä harjoitteluissa (Zeichner 

& Paige 2007: 15). Tulosten pohjalta voidaan päätellä, että kurssien tulisi konkre-

tisoitua hyvin pian teoreettisten sisältöjen jälkeen tai sen aikana käytännön ope-

tustodellisuudessa (Haugaløkken & Ramberg 2007: 57). Vaikka Normaalikoulu 

koetaan osittain kentän kouluihin verrattuna epärealistisena paikkana ja kampuk-

sen sisäinen yhteistyö hankalana, sen parempi hyödyntäminen konkretisoisi teori-

aa sekä auttaisi ymmärtämään ja omaksumaan sen käyttöteoriaksi (ks. Lane ym. 
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2003: 65). Teoreettisten opintojen ja harjoittelujen jaksottamisen lisäksi tulisi 

myös pohtia niiden ajoittamisten ajankohtaa tutkintokokonaisuudessa. 

Opiskelijat kokevat opettajien roolin ja merkityksen hyvin keskeisenä opiske-

lussa (ks. Lunenberg ym. 2007, Tenenbaum ym. 2001: 95). Vaikka opiskelijat 

pitävät vastuullisuutta tärkeänä ja haluavat ottaa suuren roolin opiskelussa, on 

opettajan merkitys hyvin tärkeä opetuksen merkitykselliseksi kokemisessa ja 

opiskeluun motivoitumisessa. Aineiston mukaan merkityksellisyys syntyy käytän-

töön liittyvällä, vuorovaikutuksellisella ja innostavalla opetustavalla, joka on 

hankalaa muun muassa opettajien vähäisten käytännön kokemusten ja pedagogis-

ten taitojen opettajakohtaisen vaihtelevuuden vuoksi (Zeichner & Paige 2007: 19). 

Kokemukset opettajista liittyvät heidän ominaisuuksiinsa, kuten ikään, koulutus-

tasoon, käytettyihin opetusmenetelmiin ja opetuksen vuorovaikutuksellisuuteen. 

Iäkkäimmät opettajat ovat usein korkeimmin koulutettuja ja opettavat teoreetti-

simpia opintoja, jonka vuoksi heidät usein koetaan kaukaisimmiksi ja vaikeimmin 

lähestyttäviksi opetushenkilöstön edustajiksi. Iäkkäimmät opettajat pitävät ope-

tussisältöjensä vuoksi myös paljon luentotyyppistä opetusta, jolloin he saattavat 

turhaankin leimautua menetelmiltään hyvin vanhakantaisiksi ja mielenkiinnotto-

miksi opettajiksi (Maaranen & Krokfors 2008: 213). Iäkkäimmän opetushenkilös-

tön kontakti konkreettiseen opetustodellisuuteen saattaa olla kaukainen (Duchar-

me & Ducharme 1999: 41), joka yhdessä teoreettisen asiantuntijuuden kanssa 

aiheuttaa opiskelijoissa kriittisiä ennakkoasenteita. Opiskelijat kyllä arvostavat 

opettajien asiantuntijuutta, mutta työkokemusta ja sen jakamista pidetään vieläkin 

keskeisempänä opettajan ominaisuutena, joka vaikuttaa positiivisesti opiskeluun 

asennoitumiseen ja motivoitumiseen (Nurmi & Soininen 2005: 236–237). Erilais-

ten kokemusten omaamisen ja esimerkkien kuulemisen kautta syntyvä opettajan 

malli on tärkeä ja sen merkitystä tulisi korostaa nykyistä huomattavasti enemmän 

(Lunenberg ym. 2007). Konstruktivismin oppijakeskeisyys ja opettajan sekä ope-

tusmenetelmien toissijainen rooli on tässä mielessä ongelmallinen piirre. 

Opiskelijoiden ja opettajien välisen suhteen yksisuuntaisuus ja osapuolien 

passiivisuus näkyy pedagogiikan lisäksi myös muissa asioissa. Opettajien koetaan 

olevan kuuntelevia, neuvovia ja ohjaavia esimerkiksi arviointia koskevissa asiois-

sa, mutta nämä asiat vaativat kuitenkin opiskelijoiden aktiivisuutta. Passiivisuutta 

ei välttämättä vähennä yhteydenottamista hieman helpottava koulutusyksikön 

pienuus ja sen mahdollistama opetushenkilöstön tunteminen. Myös koulutuksen 

rakenteellisiin ja resursseihin liittyvien yhteydenottokanavien ongelmallisuus 

hankaloittaa vuorovaikutuksen syntymistä. Sähköposteihin vastaamiseen menevä 
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aika ja vastaanottojen vähäisyys tai ruuhkautuminen vähentää opiskelijoiden 

mahdollisuutta lähestyä opettajia. 

Opiskelijoiden rooli on hyvin kaksijakoinen koulutuksen rakenteellisten teki-

jöiden takia. Opiskelijat ovat vastuussa lähes kaikesta opiskeluun liittyvästä, jota 

he toisaalta pitävätkin yliopistomaailmaan kuuluvana piirteenä. Opiskelijoilla on 

vastuu opiskeltavien asioiden omaksumisesta ja ymmärtämisestä sekä opiskeluun 

liittyvien asioiden järjestelemisestä. Koulutuksessa ei ole asioista kokonaisvaltai-

sesti tietävää ja selkeää vastuuhenkilöä, joka pystyisi antamaan vastauksia opin-

toihin tai muihin opiskeluun liittyviin asioihin. Opiskelijat kokevat asioiden jär-

jestelemisen ja hoitamisen hankalaksi ja voimavaroja kuluttavaksi, johon he kai-

paavat avuksi ohjaavaa henkilöä. Myös tutortoiminnan laajentaminen opiskeltavia 

asioita sisältäväksi ja jatkaminen pitkäkestoisemmaksi toiminnaksi koetaan tärke-

äksi lisäksi opiskelun tukemisessa. Opiskelukavereiden merkitys on vertaisuudes-

sa, joka on tärkeää opetushenkilöstön ja opiskelijoiden välisen dialogisuuden 

puutteiden vuoksi. Opiskeltavien asioiden omaksumisen tai muiden epäselvyyksi-

en osalta opiskelijat eivät osaa nähdä ohjauksen tarvetta tai näkevät sen jokaisen 

omaan aktiivisuuteen kuuluvaksi osa-alueeksi. Ongelmallista asioiden järjestele-

misen ja oppimisen omaksumisen vaatimassa oma-aloitteisuudessa on passivoiva 

opiskelukulttuuri.  

Ainoana vastuuvapaana alueena opiskelussa on opintojen suunnittelu ja niihin 

liittyvien asioiden selvittäminen. Vastuuta joudutaan ottamaan vasta myöhemmin 

esimerkiksi kanditöiden yhteydessä tai sivuaineiden valinnassa. Opiskelua ohjaa 

valmis lukujärjestys, jonka mukaan eteneminen on helppoa. Lukujärjestyksen 

koetaan auttavan opintojen etenemisessä, mutta haittapuolena on jälleen sen pas-

sivoiva luonne. Opiskeltaviin asioihin ja omaan ammatillisuuteen liittyvä pohdin-

ta ja valintojen tekeminen jää kokonaan tai on mahdollista jättää pois, joka ei 

sitouta opiskelijaa omaan opiskelu- ja opettajaksi kasvamisen prosessiin. Yhdessä 

tavoitteiden, kurssisisältöjen ja opintokokonaisuuksien merkitysten epäselvyyksi-

en kanssa vastaamattomuus opinnoista passivoi ja johtaa suorittavaan opiskelu-

tyyliin. Nopeuttajia ja kokeneimpia lukuun ottamatta suurin osa opiskelijoista 

etenee muiden mukana ajattelematta, eikä ole aktiivisena suunnittelemassa ja 

pohtimassa opintojensa merkityksellisyyttä osana ammatti-identiteetin muodos-

tumista. Suorittava opiskelukulttuuri syntyy myös yksisuuntaisten opintojen luon-

teesta, jolloin opiskeluissa pääsee etenemään juurikaan osallistumatta, opettele-

malla ulkoa tai kirjoittamalla pinnallisen esseen.  

Aineiston mukaan opiskelijoilla ja opettajilla tulisi olla antaumuksellisempi ja 

heittäytyvämpi asenne opintoihin (Tenenbaum ym. 2001: 99). Lunenbergin ym. 
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(2007: 590) mukaan opettajankouluttajien ongelmana onkin kyky ottaa riskejä ja 

asettautua alttiiksi epäonnistumiselle, jota esimerkiksi uusien ja erilaisten ope-

tusmenetelmien käyttäminen sekä mahdollisesti urautuneen pedagogiikan kehit-

täminen vaatisi. Opiskelijoiden pinnallisen toiminnan keskeinen syy on opiskelta-

vien asioiden ja käytännön yhteyden puuttuminen. Tämä johtuu lähinnä teoreettis-

ten aineiden merkityksellisyyden perustelemattomuudesta sekä harjoittelujen ja 

teorian vaiheistamisen hankaluuksista. Osallisuuden vähäisyys kaikissa opetus-

oppimisprosessin vaiheissa ei kannusta aktiivisuuteen ja itsensä likoon laittami-

seen. Myös läheisen oppimiskumppanuuden puuttuminen opettajien kanssa vai-

keuttaa innostuneen asenteen syntymistä, joka Zeichnerin ja Paigen (2007: 17) 

mukaan voisi syntyä esimerkiksi vertikaalisen ja pitkäaikaisen opettaja-

opiskelijasuhteen kautta. 

Opiskelijoiden passiivisen roolin tai opettajan liian vahvan asiantuntijuuden 

takia opettaja ottaa vahvan roolin myös tavoitteiden asettamisessa. Opiskelijoita 

otetaan vain satunnaisesti mukaan kurssitavoitteiden asettamiseen tai niiden arvi-

oimiseen. Tavoitteiden asettamisessa vuorovaikutusta ei kuitenkaan välttämättä 

tarvita niihin vaikuttamiseen, vaan niiden merkityksellisyyden huomaamiseen. 

Opiskelijoilla on hyvin epäselvä käsitys opiskeltavien asioiden merkityksellisyy-

destä käytännön opetustyössä. Tämän yhteyden puuttuminen tekee teoreettisista 

opinnoista irrallisia ja merkityksettömiä. Perustelun ja hyödyllisyyden näkyväksi 

tekemisen lisäksi yhteisellä tavoitteiden asettamisella ja tarkastelulla vähennetään 

turhauttavaa kertaamista, sitoutetaan opiskelijoita ja helpotetaan kurssin arviointia. 

Kertaamiseen tai sen tarpeeseen saattaa olla myös osasyynä opiskelijoiden osaa-

misen heikko taso, jolla saattaa olla yhteyttä teoreettisten aineiden merkitykset-

tömyyteen. Lisäämällä omien tavoitteiden asettamista ja niiden arvioimista voitai-

siin opiskelijoita sitouttaa ottamaan enemmän vastuuta omasta opiskelusta, opis-

kelemaan enemmän omien taitojen mukaan ja huomioida paremmin opiskelijoi-

den yksilöllisiä tarpeita. 

Tavoitteiden käsittelemisen puuttuminen on ongelmallista myös opintojen so-

pivan vaativuuden näkökulmasta (Maaranen & Krokfors 2008: 213–214). Opin-

not koetaan käytännön tarpeisiin liian vaativiksi tai itsestään selvyyksiksi, johon 

vaikuttanee opettajien korkea asiantuntijuus ja toisaalta heidän ajankohtaisen 

kenttätietouden puute. Opettajat hallitsevat aihealueensa syvällisesti, mutta opis-

kelijoiden tärkeäksi kokemien didaktisten yhteyksien rakentaminen ja konkreti-

sointi jää vähäiseksi. Opintojen painopistettä haluttaisiin viedä enemmän käytän-

töön, tekemiseen ja toiminnallisuuteen liian vaikeiden teoreettisten sisältöjen 

sijaan. Teoreettisten opintojen todellisen käytännön hyödyllisyyden on todettukin 
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olevan hyvin kyseenalaista (Lunenberg ym. 2007: 587, Blomberg 2008: 191–192). 

Lisäksi opintojen pirstaleisuudesta ja kiireestä johtuvan asioiden pinnallisen käsit-

telyn sijaan kaivataan laaja-alaisesta, monipuolista ja syventävää asioiden käsitte-

lyä. Koska opiskelijoiden roolia tulisi aktivoida, luentotyyppisen tiedonsiirtämi-

sen sijaan opiskelijat voisivat hankkia perustiedon itse. Myös syventävän tiedon 

hankkiminen opiskelijoiden oman aktiivisen toiminnan kautta koetaan mahdolli-

seksi opettajilta toivottavien syventävien lähteiden avulla.  

Osallisuuden vähäisyys ja siitä johtuva opiskelijoiden passiivisuuden uuden-

taminen näkyy myös opiskeluprosessin loppuvaiheessa tapahtuvassa palautteen 

antamisessa ja vastaanottamisessa. Opiskelukulttuurin passiivisuus ja yksisuuntai-

suus sekä opettajien heikko kyky ottaa vastaan palautetta näkyy palautteen muo-

dollisuutena, pinnallisuutena ja satunnaisuutena. Opiskelijat eivät näe omien mie-

lipiteidensä vaikuttavuutta palautteen ollessa yleensä kurssin lopussa, joka johtaa 

kehämäisesti palautteen pinnallisuuteen ja sen vaikuttavuuden epäilemiseen. 

Opiskelijat eivät pysty vaikuttamaan kurssiin kurssin etenemisen aikana, joka 

olisi tärkeää varsinkin laajojen opintokokonaisuuksien osalta. Palautetta kohtaan 

olevan opettajien kiinnostuksen puutteen, vuorovaikutuksen kaukaisuuden ja 

mahdollisen leimautumisen vuoksi opiskelijat eivät uskalla antaa palautettaan 

suoraan ja keskustellen. Dialogisella yhdessä oppimisella vältettäisiin palautteen 

muodollisuus ja sen mahdollisesti tuottama turhautuminen. Kurssien sisäinen 

keskustelunomaisuus on opiskelijoiden kokemusten perusteella paras palautteen 

antamisen ja kursseihin vaikuttamisen muoto, jolla vältetään muodollisuus, pa-

konomaisuus ja palautteen liiallinen yleisyys tai yksityiskohtaisuus. Palautteen 

antamisesta tulisi opiskelijoiden mukaan tehdä yleinen automaatio, jonka suu-

rimmaksi esteeksi nähdään opettajien kyvyttömyys ottaa sitä vastaan (vrt. Lough-

ran ym. 2004). 

7.3.2 Pedagogiikan konstruktivistisen orientaation kehittäminen 

Pedagogisen orientaation ongelmat liittyvät koulutuksen rakenteisiin, menetel-

mällisiin ratkaisuihin, ohjaajien rooleihin ja toimintaan sekä opiskelijoiden mah-

dollisuuksiin vaikuttaa omaan oppimiseensa. Rakenteiden ja resurssien selvitys ei 

ollut tutkimusongelmien joukossa, mutta ne tulivat esille aineistolähtöisessä ana-

lyysissä. Niiden vaikutus on olennainen pedagogiikkaan ja ohjaajien toimintaan 

sekä muihin tutkimuksessa ilmenneisiin pedagogisen orientaation ongelmakohtiin. 

Opiskeluille on luotava lisäksi mesotasolla oleva yhtenäinen ja holistinen peda-

gogisen orientaation perusta (Annala 2000), koska tutkimuksen mukaan koulu-
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tuksen pedagogiset käytänteet vaihtelevat paljon. Perustan tulisi olla ohjaava ja 

yhtenäinen, mutta pintarakenteiltaan ryhmien tarpeiden mukaan joustava. Makro- 

ja mesotasolla tapahtuva kehitystyö vaikuttaa jo itsessään mikrotasolla opettajien 

ja opiskelijoiden toimintaan. Tässä luvussa tapahtuva pedagogisen orientaation 

kehittämisen tarkastelu vastaa osaltaan tutkimusongelmaan 4 (luku 4.2.2). Luvun 

sisältö pohjautuu haastatteluaineistossa oleviin opiskelijoiden näkemyksiin peda-

gogisen orientaation kehittämisestä ja ennen kaikkea niiden sekä tutkimuskoko-

naisuuden pohjalta syntyneeseen tutkijan näkemykseen. 

Pedagogisen orientaation rakenteet 

Opintojen tulisi opiskelijoiden mukaan koostua suuremmista kokonaisuuksista 

pienten, pirstaleisten ja toisiinsa vaikeasti sidottavien kurssien sijaan (Blomberg 

2008: 191–192, 206, Darling-Hammond ym. 2005: 391). Tämä tarkoittaa kasva-

tustieteellisten opintojen syntetisoivaa opetusta, jossa opettajan pitää pystyä erot-

telemaan kokonaisuudesta eri osa-alueiden osuus ja arviointi. Kurssien laajenta-

misen pitkäkestoisemmiksi ja syntetisoiviksi tulisi näkyä myös opiskelun proses-

simaisuudessa. Vaikka kurssit eivät saisi venyä liian pitkälle aikavälille, on kes-

keistä kiinnittää huomiota kurssikokonaisuuden tiiviyteen, toteuttamisessa käytet-

tävien menetelmien monipuolisuuteen sekä niiden sisällöllisesti toisiaan täyden-

tävään ja liittyvään luonteeseen. Prosessimaisuus tarkoittaa myös teoreettisten 

opintojen ja kenttäkokemusten pitkäkestoista, intensiivistä, tavoitteellista ja ar-

vioivaa integrointia. Opetuksessa tulisi keskittyä enemmän suuriin kokonaisuuk-

siin ja avainaiheisiin, joihin liitettäisiin pienempiä kokonaisuuksia. Tällöin teorian 

ja käytännön väliset rajat hämärtyisivät (Elliot & Morris 2001: 163). Keskeisim-

pien opetettavien aineiden, kuten äidinkielen ja matematiikan, opiskelua koko 

opintojen ajan tulisi myös pohtia mahdollisuuksien mukaan. 

Prosessimainen opiskelu ja kurssikokonaisuuksien laajentaminen mahdollis-

taa ja vaatii dialogisten oppimismenetelmien käyttämisen ja suoritusten vähentä-

misen. Pedagogiikan prosessimaisella dialogisuudella päästään opintojen laajuu-

teen ja syventämiseen sekä asioiden ymmärtämiseen suorittamisen sijaan. Laa-

jemmat kokonaisuudet vähentävät vähän motivoivien ja merkityksettömiksi koet-

tujen tenttien sekä esseiden määrää, jolla myös ehkäistään opettajien turhautumi-

nen, arvioinnin epätasaisuus ja merkityksettömien tehtävien antaminen. Vähem-

mät suoritusmäärät mahdollistavat myös arvioinnin syventämisen ja yksilölli-

semmän palautteen antamisen. Arviointiperusteina voidaan käyttää prosessin 

etenemistä ja prosessikokonaisuutta sekä siihen liittyvää ymmärryksen lisäänty-
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mistä yksittäiseen suoritukseen liittyvän ulkoisen ja pinnallisen omaksumisen 

sijaan (Soininen 2005). Apuna tässä arvioinnissa toimivat kurssin aikana käydyt 

väliarvioinnit, palautekeskustelut sekä mahdollisten omien tavoitteiden itsearvi-

oinnit. Prosessin ja aktiivisuuden arvostaminen sekä huomioiminen osana arvos-

telua sitouttavat opiskelijoita ja vähentää opiskelijoiden passiivisuutta. Mahdolli-

sina prosessimaisina tukimenetelminä voidaan käyttää vertaisryhmää ja hyväksi 

koettuja opintopiirejä. Prosessissa tulee käyttää kurssien kirjallisuutta, joiden 

ymmärrys tulee osoittaa opintokokonaisuuteen liittyvien osatekijöiden kautta. 

Lisäksi suorituksina voivat olla Normaalikoululla käytävät keskustelut lehtorei-

den kanssa, tehtävät ja mahdollinen kirjallinen tuotos sekä opintopiirissä tehdyt 

vertais- ja itsearvioinnit. Opiskelijoiden rooli muuttuu aktiiviseksi muun muassa 

itsenäisen tiedonhankinnan ja asioiden syventämisen kautta. Opettajat pystyvät 

keskittymään enemmän huomiota tarvitseviin opiskelijoihin ja omatoimisuutta 

omaavat pystyvät toimimaan ilman opettajan liian vahvaa roolia. 

Opintojen epätasainen jakautuminen vuosittain ja itsenäisten opintojen suuri 

määrä koettiin ongelmalliseksi. Itsenäiset opinnot ovat olennaisia vastuullisen 

yliopisto-opiskelijan kehittymiselle ja tärkeäksi koetun menetelmien monipuoli-

suuden kannalta. Opintoihin kuitenkin kaivataan tasapainoa, johon eräänä mah-

dollisuutena on kenttäjaksojen lisääminen. Normaalikoulun prosessimaisen käy-

täntöön linkittämisen lisäksi viisivuotinen tutkintorakenne mahdollistaa opiskeli-

joiden kentällä työskentelyn useampien jaksojen ajan. Kenttäjaksojen avulla 

opinnoista saadaan tiiviimpi kokonaisuus ja samalla voidaan yhdistää teoriaa 

suoraan kenttäkokemuksiin. Näiden jaksojen vuorovaikutuksellinen käsittely 

toimisi reflektiivisenä toimintana sekä siten ymmärryksen ja merkitysperspek-

tiivien muuttamisen areenana.  

Koulutusyksikössä voitaisiin pohtia opiskeluja ohjaavan mentorin käyttämistä. 

Tämä henkilö keskittyisi opiskelijoiden tuntemiseen, tukemiseen ja henkilökoh-

taiseen ohjaamiseen, jonka onnistuminen olisi mahdollista muun muassa koulu-

tusyksikön pienuuden ja opiskelijoiden selkeän tarpeen vuoksi. Mentorin apuna 

voisivat toimia täydennettävät ja vuosittain arvioitavat henkilökohtaiset opinto-

suunnitelmat, jotka lisäisivät opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja tukisivat amma-

tillisen kasvun prosessia itsetuntemuksen sekä kasvun näkyväksi tekemisen kautta 

(Levander ym. 2003). Tutoreiden käyttäminen entistä järjestelmällisemmin, pit-

käkestoisemmin ja ehkä myös opintosisältöjä tukien olisi toivottavaa.  

Ohjaajien määrä lienee jo tällä hetkellä minimaalinen, joka vaikeuttaa opiske-

lijoiden yksilöllistä kohtaamista ja ohjaamista. Tiedekuntaa ja tutkimusta koske-

vien velvollisuuksien sekä opetustyön yhdistäminen on aikaa ja voimavaroja vie-
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vää (ks. Keskinen 2005: 276, Kronqvist 1995: 99–100, Luukkonen 1995: 10). 

Opetushenkilöstön määrällisiä resursseja lisäämällä parannettaisiin ohjaajien 

mahdollisuuksia keskittyä pienempään opiskelijaryhmään ja opiskelijoiden yksi-

löllisyyden huomioimiseen. Lisääntyneet aikaresurssit olisi mahdollista käyttää 

esimerkiksi vastaanottoaikoihin, joissa voi keskustella esimerkiksi esseistä ja 

tehtävistä yksityiskohtaisemmin parantamalla samalla palautejärjestelmän yksi-

puolisuutta (Aho 1998, Niikko 1998). Opetushenkilöstön pysyvyys ja vaihtuvuu-

den minimoiminen on myös tärkeää, koska se mahdollistaa pitkäkestoisempien ja 

läheisempien opettaja-opiskelijasuhteiden syntymisen sekä sen kautta opetuksen 

kokemisen merkityksellisemmäksi (Darling-Hammond ym. 2005: 394). Henkilös-

tön pysyvyydellä on myös merkitystä oppilaitoksen pedagogisen yhtenäisyyden 

säilyttämiseen (Zeichner & Paige 2007: 18, Darling-Hammond ym. 2005). 

Määrälliset resurssit eivät ole ainoa keino koulutuksen kehittämiseen. Opetta-

jien pedagogisen osaamisen kehittäminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä peda-

gogisen orientaation ongelmien ratkomisessa (Keskinen 2005: 276). Opettajan-

koulutuksen opettajista suurimma osalla on opettajan pätevyys, jonka lisäksi he 

ovat kasvatus- ja opetusalaan perehtyneitä henkilöitä. Heillä on vahvaa tietotaitoa 

opetuksesta ja oppimisesta, jota tulisi myös aineiston mukaan hyödyntää tehok-

kaammin opettajankoulutuksen arjessa (Piekkari & Repo-Kaarento 2002). Opetta-

jien tulisi päivittää näkemystään konstruktivistisen pedagogiikan käytänteistä ja 

toimia tiiviinä dialogisena yhteisönä yhteisen pedagogisen pohjan toteuttamisessa 

(Zeichner & Paige 2007: 19, Darling-Hammond ym. 2005: 394, Hargreaves 2000: 

162–163). Vaikka jokaisella opettajalla on opiskelijoiden tavoin omat yksilölliset 

tapansa, tulisi ohjaajilla kuitenkin olla koulutusyksikön yhdessä rakentama peda-

goginen kulttuuriperusta, jonka puitteissa opetuksen yksilöllisiä piirteitä voi to-

teuttaa (Blomberg 2008: 198, Heikkilä & Heikkilä 2001, Lindblom-Ylänne & 

Nevgi 2003). Dialogisessa pedagogisen kulttuurin kehittäminen tapahtuu koulu-

tuksen ja yhteisöllisen suunnittelun, mutta etenkin innostuneen, motivoituneen ja 

uudistavan asenteen kautta. Samat edellytykset voidaan asettaa myös dialogin 

toiselle osapuolelle eli opiskelijoille. Tietotaito ja osaaminen ovat olemassa, mutta 

ratkaisevat askeleet ovat vielä ottamatta. (ks. Enkenberg 2004, Soini & Kronqvist 

1997.)  

Opettajilla tulisi olla myös mahdollisuus kehittää ja päivittää omaa ammatilli-

suuttaan opetustodellisuuden osalta. Tämä toteutuisi helpoimmin kehittämällä 

yhteistyötä Normaalikoulun kanssa, jolloin opetushenkilöstö rakentaisi tiiviin ja 

järjestelmällisen suhteen Normaalikoulun jokapäiväiseen opetukseen. Didaktikot 

voisivat toteuttaa ja päivittää osaamistaan pitämällä osan oppitunneistaan Nor-
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maalikoululla, joka sitoisi opetusta suoraan opetustodellisuuteen ja konkretisoisi 

opiskelijoille opintojen teoreettisia sisältöjä. Myös Normaalikoulun opettajat 

voisivat puolestaan vierailla yliopiston puolella ja antaa opiskelijoille heidän kai-

paamaansa ja arvostamaansa kokemukseen pohjautuvaa opetusta (Darling-

Hammond ym. 2005: 394). 

Keskeiseksi pohdinnan kohteeksi tulisi ottaa myös opettajankouluttajien kou-

lutus- ja pätevyysvaatimukset. Opettajankoulutuksen opettajien osaamisessa täy-

tyisi yhdistyä sopivalla tavalla kasvatustieteellinen koulutustausta ja opiskelijoi-

den arvostama vahva kokemus luokanopettajan käytännön työstä (Darling-

Hammond ym. 2005: 394, Jakku-Sihvonen 2005: 134). Opettajankoulutus tarvit-

see professoritason osaamista säilyttääkseen tieteellisen koulutuksen laadukkuu-

den ja tason, mutta suurin osa opettajista voisi olla henkilöitä, joilla on pitkä luo-

kanopettajakokemus. Aineenhallinnan sivuainetasoisen opetuksen tulisi olla ky-

seiseen aineeseen erikoistuneilla lehtoreilla, mutta kokeneet luokanopettajat saat-

taisivat olla järkevin vaihtoehto monialaisten opintojen aineenhallinnan ja didak-

tiikan opettajina. Liiallinen substanssiosaaminen kapeuttaa helposti näkemystä 

opettajuuden kokonaisuudesta ja tarpeista (ks. Blomberg 2008: 198). Opettajan-

kouluttajiksi tulevien luokanopettajien tulisi tietenkin rakentaa opetuksensa ko-

kemustensa ohella myös ajanmukaiseen kasvatustieteelliseen tietoon ja näkemyk-

seen. Pelkkä käytännönkokemus ei ole riittävä selkeän ja kokonaisvaltaisen peda-

gogiikan opettamiselle. 

Teoriaa ja käytäntöä yhdistävät rakenteelliset ja pedagogiset ratkaisut 

Aineiston perusteella kasvatustieteen ja osin myös monialaisten opintojen osalta 

opetusta tulisi vaiheistaa, jolla mahdollistettaisiin teorian ja käytännön yhdistämi-

nen sekä konkretisointi (Darling-Hammond ym. 2005: 401–403, Hausfather 2001: 

18). Kasvatustieteen teoreettisia opintoja voidaan konkretisoida kokemuksia ja-

kamalla, soveltavilla ja käytännönläheisillä esseillä sekä tenteillä ja välittömällä 

konkretisoinnilla kentälle. Keskustelussa käytetään kärjistävää opettajan kom-

mentointia sekä opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia opettajan työstä tai oppi-

laana olemisesta. Esseissä ja tenteissä olennaisena osana tulee olla yksittäisten 

teoreettisten tietojen sijaan omien kokemusten kautta pohtimista sekä käytäntöön 

soveltamista esimerkiksi tuntisuunnitelmien ja opintokokonaisuuksien rakentami-

sen muodossa. Luennoilla tai harjoituksissa tulisi käydä dialogista ja kognitiivisia 

dissonansseja käyttävää keskustelua aiheesta. 
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Teoreettisia opintoja tulisi konkretisoida kentälle mahdollisimman pian käsi-

teltävien asioiden jälkeen esimerkiksi yhtenä kenttäpäivänä viikossa. Tämän 

mahdollistaisi yhteistyö ja erilaiset oppimisprojektit Normaalikoulun kanssa. 

Vuorovaikutuksen tulisi konkretisoitua tiiviillä ja molemminpuolisella yhteistyöl-

lä, suunnittelulla ja vierailuilla – koulun asiantuntijuutta tulisi käyttää myös yli-

opiston opetuksessa (Haugaløkken & Ramberg 2007: 59, Howe 2008: 343). 

Ducharmen ja Ducharmen (1999: 47–48) mukaan yliopiston ja koulumaailman 

välillä on kuitenkin yhteistyöhön liittyviä ongelmia erilaisten tavoitteiden ja pai-

notusten vuoksi, joka näkyy myös tässä tutkimuksessa. Teorian konkretisointia 

Normaalikoululla helpottanee myös uuden tutkintorakenteen viisivuotisuuden 

tuoma lisäaika (Feiman-Nemser 1990b). Esseiden ja muiden suoritusten sijaan 

ajan voisi käyttää paremmin kentällä. Tämä kuitenkin vaatii opetussuunnitelman 

tasolla tehtäviä järjestelyjä, joilla harjoittelujen ja teoreettisten opintojen järjestä-

minen saadaan jouhevaksi ja vaiheistetuksi. Lisäksi tulee huomioida Normaali-

koulun rajalliset resurssit ja mahdollisuudet ottaa opiskelijoita osaksi opetusta. 

Eräänä mahdollisuutena on esimerkiksi opiskelijoiden jakaminen vuosikursseit-

tain tietyille päiville. 

Teorian konkretisointi voisi olla osa kurssisuoritusta tai toimia jopa kokonaan 

kurssin arviointiperustana. Konkretisointi voi tapahtua esimerkiksi havainnoimal-

la kyseisen ilmiön esiintymistä Normaalikoululla (ks. Putnam & Borko 2000: 7). 

Opiskelijoilla olisi nimetty oma luokka, jossa hän käy konkretisoimassa teorian 

eri puolia esimerkiksi koko vuoden ajan. Tällöin hän tutustuu paremmin luokan 

oppilaisiin sekä lehtoriin, jonka käytännöllistä näkemystä on mahdollista käyttää 

hyödyksi kyseisissä opinnoissa. Lehtorit pystyvät pohtimaan opiskelijoiden kans-

sa teoreettisia asioita työnsä näkökulmasta ja sen kautta myös kehittämään omaa 

työtänsä (Lane ym. 2003, Haugaløkken & Ramberg 2007: 59, Howe 2008: 342). 

Tämä on hyvin tärkeää konstruktivistisen oppimiskäsityksen osalta, koska sen 

konkretisoitumiseen perusopetuksen arjessa voidaan suhtautua kriittisesti (Hong 

ym. 2008, Lunenberg ym. 2007: 586). Dialogisen yhteistyön kautta mahdolliste-

taan kaikkien osapuolien ja koulutusjärjestelmän eri tasojen työn arvioiminen ja 

kehittäminen (self-study), joka voi näkyä myös laajemman pedagogiikan kehitty-

misessä ja innovatiivisten ratkaisujen löytymisessä (ks. Loughran ym. 2004). 

Opiskelijalle muodostuu opiskeluaikana hyvä näkemys viidestä eri luokasta, 

joissa hän voi mahdollisuuksien mukaan suorittaa harjoittelut jossakin vaiheessa 

opiskelua. Tutut lehtorit pystyvät antamaan paremmin palautetta tuntiessaan opis-

kelijat syvällisemmin pitkäkestoisen opiskelija–opettaja -suhteen kautta (ks. Kes-

kinen 2005: 277). Opiskelijalla voi olla teoriapassi, johon hän kerää merkintöjä 



 248

teoreettisiin opintoihin liittyvien asioiden konkretisoinnista Normaalikoululla. 

Opiskelija voi konkretisoida näkemäänsä ja omaksumaansa myös yhdessä muiden 

kanssa kyseisellä kurssilla tai esseillä ja päiväkirjoilla. Mahdollista on myös asi-

oiden konkretisointi muilla Kajaanin kouluilla, joka vaatii tällaisen yhteistyön 

kehittämistä kentän kouluille (Lane ym. 2003: 65, Darling-Hammond 1999: 22, 

Ducharme & Ducharme 1999: 41–42, Haugaløkken &Ramberg 2007). Tämä olisi 

hyödyllistä myös yliopiston ulospäin suuntautumisen kannalta ja opettajankoulu-

tuksen vahvan kuvan luomiseksi.  

Monialaiset opinnot sisältävät yleensä aineenhallinnan ja didaktiikan osa-

alueet. Opiskelijoiden kokemusten perusteella aineenhallinnan osalta tulisi pohtia 

sen määrän vähentämistä tai ainakin sen vaativuuden tasoa. Aineenhallinnan tulisi 

vastata hyvin tarkasti nykyaikaisen kentän tarpeita, jonka vuoksi monialaisia 

aineita opettavilla pitää olla näkemys ja mieluiten myös ajanmukainen kokemus 

kentän tilasta ja tarpeista. Aineenhallinnan osuudet tulisi tiivistää hyvin olennai-

seen ja ehkä painottaa keskeisten välineaineiden määrää. Aineenhallinnan osuutta 

voidaan jättää myös enemmän opiskelijoiden vastuulle. Monialaisten opintojen 

paikkaa opinnoissa tulisi pohtia, jotta ne olisivat kentälle lähdettäessä tuoreessa 

muistissa. Välineaineet tulisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa koko koulutuk-

sen ajalle.  

Monialaisten opintojen painopiste tulisi olla didaktiikassa, jonka toteuttami-

nen voi tapahtua teoreettisia aineita vastaavalla konkretisoinnilla. Monialaisten 

opintojen didaktiikkaa tulisi sitoa vahvasti Normaalikoululle, jossa luokkien leh-

toreiden toimintaa havainnoimalla ja didaktikkojen omilla esimerkkitunneilla 

luodaan tiivistä yhteyttä opettavien aineiden aineenhallinnan, didaktisten piirtei-

den ja konkreettisten menetelmällisten ratkaisujen välillä. Lunenberg ym. (2007) 

näkeekin mallioppimisen hyväksi menetelmälliseksi mahdollisuudeksi opettajan-

koulutuksessa. Opiskelija voi tuoda Normaalikoulun kenttäpäivien kokemuksiaan 

teoreettisiin ja monialaisiin opintoihin, jossa niitä pohditaan ja mahdollisesti myös 

toteutetaan konkreettisesti (Putnam & Borko 2000: 6–7). Näin rakennetaan vasta-

vuoroinen yhteys kentältä yliopistolle ja saadaan eksplikoituja kokemuksia niille, 

jotka eivät niitä vielä omaa. Tällä toiminnalla on aineistoon perustuen todennä-

köisesti myös hyvin motivoiva vaikutus opiskelijoihin.  

Myös didaktisissa opinnoissa korostuu opettajan työkokemus ja ajankohtai-

nen tietous kentältä. Taito- ja taideaineiden osalta teorian ja käytännön välinen 

yhteys toimii jo nyt melko hyvin välittömän konkretisoinnin, itse tekemisen ja 

näyttöjen vuoksi. Kaikkien harjoittelujen tulisi olla jollakin tasolla didaktisia 

harjoitteluja, joka on haastavaa harjoittelujen lyhyyden vuoksi. Tämä kuitenkin 
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helpottuu juuri pitkäkestoisella opiskelijan olemisella tietyissä luokissa, jolloin 

esimerkiksi muutoin oppilaantuntemukseen menevä aika voidaan käyttää didak-

tiikkaan. Myös didaktikkojen rooliin ja paneutumiseen tulee kiinnittää huomiota 

(Haugaløkken & Ramberg 2007: 58–59, Lunenberg ym. 2007, Zeichner & Paige 

2007: 15).  

Tutkimuskurssit tulisi rakentaa selkeästi eteneväksi jatkumoksi yksittäisten 

osa-alueiden sijaan. Lisäksi tutkimuskurssien merkitys tulee perustella jatkuvasti 

sitomalla ne graduprosessiin, opetustodellisuuteen ja opettajuuden kompetenssei-

hin (Bates 2008: 289–290). Graduryhmät voisivat alkaa opintojen aikaisessa vai-

heessa, jolloin katsotaan heti teoreettisesti esitettyjen asioiden soveltamista omaan 

tutkimukseen. Graduryhmien pienuus mahdollistaa läheisemmän ohjauksen ja 

auttaa siten myös ymmärtämään tutkimuksen merkitystä. Gradujen aiheet tulisi 

liittää suoraan esimerkiksi Normaalikoululle tai muualle kentälle niiden työelä-

mäyhteyden lisäämiseksi (Blomberg 2008: 198). Aiheet voivat tulla enemmän 

kentän tarpeista aihetta vailla oleville opiskelijoille ja soveltavan tutkimuksen 

lisäämiseksi. Tämä lisää myös tutkimusopintojen merkityksellisyyttä opiskelijoil-

le, auttaa näkemään tutkimuksen käytännöllisyyden sekä liittää tehtävää tutkimus-

ta kentälle. (ks. Strathdee 2007: 30, Maaranen & Krokfors 2008: 214–215, Bates 

2008: 289–290, Elliot & Morris 2001: 163.) Soveltavuus lisää pro gradujen tasoa 

kuitenkaan tinkimättä niiden tieteellisestä tasosta. 

Dialoginen ja osallinen oppimisprosessi 

Opetusprosessissa vaaditaan opettajien ja opiskelijoiden yhteisöllistä asennetta 

(Vanhalakka-Ruoho 1999), jossa opettajan on oltava aloitteellinen osapuoli. Opet-

tajalla on oltava jokaisessa oppimisprosessin vaiheessa osallistuva ja opiskelijoi-

den näkemyksiä peilaava rooli, jonka lisäksi opettaja motivoi opiskelijoita ja sy-

ventää opetusta näkemyksillään sekä mahdollisuuksiensa mukaan omilla koke-

muksillaan (ks. Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003). Kokemuksellisuuden ja ohjaa-

jien lisäksi vahvan kokemustaustan omaavien opiskelijoiden ottaminen vuorovai-

kutuksellisen oppimistapahtuman keskiöön on hedelmällistä (Bransford ym. 2005: 

76). Aineiston perusteella ohjaajien tuleekin tehdä selväksi opiskelijoiden osallis-

tumisen mahdollisuus ja luoda siten ilmapiiri opiskelijoiden kokemusten ja mieli-

piteiden esittämiselle sekä kuuntelemiselle (mm. Keskinen 2005: 271–272). Kou-

lutuksen menetelmällistä kehittämistä esimerkiksi osallisuuden osalta helpottaa 

myös sopiva kiireettömyys. Opettajan tulee myös käyttää opiskelijoiden tärkeinä 

pitämiä provosoivia mielipiteitä sekä haastaa opiskelijoita väittelyihin ja mielipi-
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teidensä perustelemiseen, joka edistää myös tieteellistä kriittisyyttä ja argumen-

tointitaitoja. Opettajan pedagogisen orientaation tulee tukea ja haastaa opiskelijoi-

ta (Bates 2008: 288). 

Kurssi tulisi aloittaa orientoivalla kerralla, jossa käsitellään kurssin asiat ja 

niiden pohjalta rakennetaan opettajan konkretisoima kurssi. Tavoitteet tulee käydä 

jokaisen kurssin alussa läpi opettajan ja opiskelijoiden välisenä dialogina. (Lind-

blom-Ylänne ym. 2003: 222.) Yhtenä tärkeänä syynä tälle on muilla kursseilla 

tulleiden asioiden turhan kertaamisen välttäminen. Opettaja voi tarkastaa asioiden 

osaamistason nopeasti tai ottaa ankkuroivia ideoita hyödyntävän aloituksen kurs-

siin. Opettajien välinen kommunikoinnin puute koetaan ainakin osasyyksi ker-

taamisen suureen määrään. Opettajien tulisikin tehdä enemmän yhteistyötä kes-

kenään ja luoda selkeät vastuukokonaisuudet sekä -alueet aiheista. Mahdollisten 

päällekkäisyyksien osalta lähtökohdaksi voi ottaa pikaisen kertaamisen, syventä-

vien tai kertaavien lähteiden jakamisen niitä tarvitseville sekä aiheen käsittelyn eri 

näkökulmasta ja syventäen.  

Aineiston mukaan tavoitteiden järkevyyttä tulisi arvioida ja opettajan pitäisi 

perustella niiden merkityksellisyys opetustodellisuuden näkökulmasta. Lisäksi 

kurssia tulisi tarkastella laajemmassa opettajuuteen kasvamisen kontekstissa ja 

opintokokonaisuuksien yhteydessä. Näiden tekijöiden kautta opiskelija motivoi-

tuu opiskeluun, merkityksellistää kurssin, pystyy yhdistämään kurssin opintojen 

kokonaisuuteen sekä arvioimaan ja antamaan palautetta heti kurssin aikana. Opis-

kelijoiden vaikuttamista tavoitteisiin voi pohtia kurssi- ja ryhmäkohtaisesti. Var-

sinkin ryhmien, joissa on paljon kokeneita opiskelijoita ja myöhempien vuosi-

kurssien tulee pystyä vaikuttamaan tavoitteisiin. Kurssien aluksi tuleekin käydä 

lävitse opettajien ja opiskelijoiden taustat sekä pohtia niiden merkitystä kurssin 

eri vaiheiden osalta. Opettaja voi esittää oman tavoiterunkonsa, jonka rajoissa 

tavoitteiden muuttaminen on mahdollista. Tavoitteiden selkeän eksplikoinnin 

lisäksi kursseilla pitäisi ainakin ajoittain asettaa myös omia tavoitteita joko opet-

tajan kannustamana ja vapaamuotoisesti tai hyvinkin ohjatusti (Lindblom-Ylänne 

ym. 2003: 222). Niillä sitoutetaan opiskelija kurssiin ja omaan oppimiseen. Kurs-

sin lopuksi opiskelijan tulisi arvioida omat tavoitteet tai ne niihin pääseminen 

voitaisiin arvioida esimerkiksi pienryhmissä keskustellen. Omien tavoitteiden 

asettamisesta ei saa opiskelijoiden kokemusten perusteella kuitenkaan tulla it-

seisarvoinen automaatio, jolloin siihen kyllästytään. Laajemmat kurssikokonai-

suudet vähentävät myös tätä ongelmallisuutta. Vuorovaikutteisten kurssien alussa 

asetettavien kurssitavoitteiden yhteydessä voidaan käsitellä selkeästi kurssin arvi-

ointiperusteet, jotka liittyvät myös menetelmällisiin ratkaisuihin. 
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Aineiston perusteella koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota opetusmene-

telmien käyttämiseen ja painottamiseen dialogisen osallisuuden sekä käytännön ja 

teorian yhdistämisen kehittämisen vuoksi. Kaikissa menetelmissä tulisi huomioi-

da konstruktivistisuuden periaatteet ja tehdä ne myös näkyviksi opiskelijoille, 

kuten aineistosta on huomattavissa. Erilaisten opetusmenetelmien käyttäminen, 

niiden tarkoitusperien ja tavoitteiden eksplikoiminen (´thinking aloud´) sekä so-

vellusarvon konkretisoiminen opiskelijoille on merkityksellinen mallioppimisen 

tapa (Lunenberg ym. 2007: 590–592, Bransford ym. 2005: 76). Tämä vaatii opet-

tajilta oman toiminnan itsetutkiskelua (self-study) ja reflektointia, koska heidän 

toimintatapansa saattavat olla näkymätöntä hiljaista tietoa (tacit knowledge), jon-

ka eksplikoiminen ja perusteleminen on vaikeaa (Lunenberg ym. 2007: 590–592). 

Kurssin orientoivalla kerralla tulisi keskustella myös parhaiten kurssiin ja 

ryhmälle soveltuvista opetusmenetelmistä. Vaihtoehtoisten suoritustapojen mah-

dollisuutta täytyy pohtia kurssikohtaisesti sekä ryhmän ja yksilöiden mahdolli-

suuksien mukaan. Menetelmissä on tärkeää huomioida niiden monipuolinen käyt-

täminen, mutta samalla eri menetelmien välinen yhteys säilyttäen. Kurssin, ryh-

män ja vuosikurssin tarpeiden mukaisesti opinnoissa painotetaan ohjaavaa ja tie-

dollista puolta tai enemmän opiskelijoiden omaa roolia. Tiedonhankinnan tulisi 

tapahtua pitkälti opiskelijoiden oman aktiivisen toiminnan kautta ja opettajan 

täydentämänä. Tiedonhankinta voi olla kurssin alussa, esimerkiksi orientoivana 

tehtävänä tai opettajan kurssimonisteiden kautta, jossa luodaan pieni teoreettinen 

katsaus aiheeseen. Lisäksi voidaan käyttää pienryhmätoimintaa, joka mahdollistaa 

parhaimmat olosuhteet osallistumiselle. Itsenäistä ja yksilöllistä opiskelua sisältä-

villä opetuskerroilla saadaan pieniä pohdintatehtäviä, tehdään oppimispäiväkirjoja 

ja tutustutaan kirjallisuuteen. Tällä ehkäistään liialliset ryhmätyöt ja niihin kylläs-

tyminen.  

Opiskelijoiden mukaan luentoja voidaan käyttää opetusmenetelmänä, mutta 

niiden käyttöä tulee miettiä tarkasti ja muuntaa vuorovaikutukselliseen suuntaan. 

Luentoja voidaan käyttää tiedonjakamisessa, mutta ne tulisi painottaa enemmän-

kin opintojen loppupuolelle, jolloin opiskelijat ovat motivoituneita, aktiivisia ja 

osallistuvat paremman uskalluksen ja kokemuksen vuoksi. Luentojen käyttöä 

arvioitaessa tulee miettiä, onko niillä jaettava tieto saavutettavissa esimerkiksi 

opiskelijan omatoimisen toiminnan kautta tai harjoituksissa asioita käsittelemällä. 

Jos perusasian omaksumiseen riittää luentorunkoon tutustuminen, tulisi se aika 

käyttää esimerkiksi asioiden syventämiseen harjoituksissa. Opettajan avaavaa 

läsnäoloa tarvitsevien asioiden osalta luentoihin tulee ottaa vuorovaikutuksellinen 

elementti. Luentojen kehittäminen aktivoivien tehtävien, kuten luentopäiväkirjo-



 252

jen ja oppimispäiväkirjojen sekä porinaryhmien avulla lisää niiden tehokkuutta ja 

kykyä motivoida (Kolari 1994, Lindblom-Ylänne 2003).  

Luentojen merkityksellisyyttä, motivoimiskykyä ja tehokkuutta voidaan lisätä 

esimerkiksi täydennettävällä luentorungolla, joka sisältää käsiteltävän aiheen 

käytännöllisen merkityksen, tavoitteet, keskeisen tiedon ja sopivasti tilaa opiskeli-

jan reflektoivalle pohdinnalle ja täydentämiselle. Opiskelijat saavat täten parem-

man kuvan aihekokonaisuudesta ja osallistuvat aktiivisesti yksilötasolla jättäen 

samalla tarpeen ja mielenkiinnon opettajan luennoinnille. Vaativien aihekokonai-

suuksien osalta ja opiskelun alkuvaiheessa oleville on järkevää pitää opettajan 

pitämiä syventäviä ja aukaisevia luentoja, jossa sopivan avoin luentorunko toden-

näköisesti myös herättää kysymyksiä. Tällöin opiskelijaa kannustetaan tulemaan 

luennoille ja oppimaan perustietoa syvemmin. Luentopakon sijaan opiskelijoita 

tulee kannustaa tulemaan luennoille vuorovaikutuksellisuudella ja asioiden syven-

tämisellä. Luentopakon poistamisella mahdollistetaan myös yksilöllinen tarve 

asioiden priorisoinnille poissaolojen tai nopeuttajien osalta. Osallistujamäärät 

eivät tule vähenemään, jos tarjolla on dialogista ja osallistavaa opetusta. Opettajil-

ta vaaditaan pedagogista näkemystä sosiaalisen vuorovaikutuksen saavuttamiseen 

muun muassa luomalla osallistumiselle avoin ilmapiiri. 

Harjoitusten vähentämisen sijaan tulisi karsia luentojen määrää niiden huo-

non motivoimiskyvyn ja tässäkin tutkimuksessa esiin tulleen osallisuuden puut-

teen vuoksi (ks. Keskinen 2000). Harjoitusten määrää tulisi lisätä ja niihin käytet-

tävä aika tulisi ottaa luennoista. Harjoituksia ja vuorovaikutuksellista oppimista 

tulisi käyttää erityisen paljon opintojen alussa, jolloin opiskelijat oppivat osalli-

seen ja dialogiseen opiskelutapaan. Keskeistä on kiinnittää huomiota myös avoi-

men ja sallivan ilmapiirin luomiseen, joka on edellytys toimivalle pienryhmätoi-

minnalle (Haugaløkken & Ramberg 2007: 67). Tässä tehtävässä opettajat ovat 

avainasemassa. Tärkeää on myös luentojen ja harjoitusten toisiinsa liittyminen ja 

syventäminen – opiskelijat motivoituvat tulemaan luennoille, jos harjoituksissa 

syvennetään luentojen asiaa, eikä kerrata jo siellä esille tullutta (Darling-

Hammond ym. 2005: 391). Harjoituksissa tulee käyttää lähinnä pienryhmiä, jotka 

ovat opiskelijoiden kokemusten perueteella tehokkaimpia vuorovaikutuksellisia 

menetelmiä. Vuorovaikutteisista opiskelumuodoista tulisi käyttää myös opintopii-

rejä, jotka voisivat toimia osana kurssien suorittamista ja esimerkiksi harjoitusker-

taisten tehtävien käsittelyssä. 

Tenttejä ja esseitä voidaan käyttää oppimisen arvioinnissa yksilökohtaisesti 

tai ryhmätyön tavoin, mutta niiden tulee sisältää teoreettisen tiedon lisäksi aina 

käytännöllinen ulottuvuus. Yksilöllisten tehtävien reflektiivistä luonnetta voisi 
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kehittää ja suunnata myös omien kokemusten ja yksilöllisten näkemysten käsitte-

lemiseen. Portfoliot olisivat oivia yksilökonstruktivistisia menetelmiä, jotka edis-

täisivät itseohjautuvuutta, reflektiivisyyttä, oman sisäisen maailma tuntemusta ja 

ammatillisen kasvamisen prosessin näkyväksi tekemistä (ks. Loughran & Russell 

1997, Karimäki 1999, Niikko 2000, Tapaninaho 1994). Opiskelijat voisivat toimia 

itsenäisesti tai portfolioiden antia voisi käsitellä esimerkiksi opinto-ohjaajan kans-

sa tai ammatillisen kasvun ryhmissä (Soini & Kronqvist 1997). 

Aineiston peruteella tenttien ja esseiden määrää tulisi vähentää oppimisen ar-

vioinnissa ja antaa niille arvo vain suorituksen yhtenä osana. Tenttien ja esseiden 

käytännöllisyyden tulee mahdollistaa omien kokemusten käyttämisen ja opiskel-

lun aihealueen soveltamisen suoraan opetustodellisuuteen esimerkiksi tuntisuun-

nitelmien tai ilmiön konkretisoinnilla käytäntöön (Bates 2008: 289). Tällä opetta-

ja pystyy näkemään opiskelijoiden ymmärtämisen pinnallisen ulkoa opettelun 

sijaan. Ryhmätenteissä voidaan käyttää hyödyksi opiskelijoita sosiaalisessa oppi-

misessa ja tenttien arvioinnissa. Pienryhmissä keskustelemalla ja kirjoittamalla 

luodaan asiakokonaisuus, jaetaan se mahdollisesti koko ryhmän kanssa sekä arvi-

oidaan oma ja muiden työt. Tenttien ja esseiden ei tulisi olla aivan kurssin lopussa. 

Esseiden tai tenttien pitäisi olla hieman ennen kurssin loppua, joka mahdollistaisi 

niiden läpikäymisen loppukurssin aikana ja yksilöllisen tai yleisen ryhmäpalaut-

teen antamisen. Esseiden ja tenttien arvioimisessa tai palautteessa voi käyttää 

apuna opiskelijoita, jotka tarkistavat toistensa tai oman työnsä alkutarkastuksena 

opettaja varten. 

Kurssi voidaan päättää oppimistavoitteiden ja kurssikokonaisuuden arvioin-

tiin sekä palautekeskusteluun ja tenttikurssien kohdalla opettajan antamaan lyhy-

een yksilökohtaiseen ja/tai kaikkia tenttejä koskeviin huomioihin. Opettaja voi 

myös antaa opiskelijoiden toivomia syventäviä lähteitä joko kurssin aluksi tai 

tenttiin pohjautuvien huomioidensa pohjalta, jolla hän täydentää opiskelijoiden 

mahdollisia puutteita tiedoissa. Prosessimaisen harjoituksia sisältävän kurssin 

suoritus on tässä vaiheessa tehty, jolloin opiskelijat ovat vielä kiinnostuneita kurs-

siin liittyvistä asioista. Kurssiarvioinnin ja palautteen antaminen myöhemmin ei 

opiskelijoiden mukaan välttämättä enää motivoi.  

Opettaja voi antaa palautetta opiskelijoille yksilöllisesti esimerkiksi prosessi-

kuvausten perusteella tai koko ryhmälle ryhmätentin yhteisen käsittelyn yhteydes-

sä. Opettajan palautteen kohde vaihtelee suoritustavan yksilöllisen tai yleisen 

suoritustavan mukaan. Harjoituskerroilla pidetyissä ryhmätenteissä palaute tulee 

automaattisesti opettajalta, pienryhmältä ja koko ryhmältä. Varsinaisten tenttien 

tyyliin pidetyissä ryhmätenteissä opiskelijoiden tulee tehdä itsearviointi. Yksilö-
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tenttien ja harjoitusten ulkopuolisten ryhmätenttien palaute voisi olla lyhyesti 

kirjallisena arvioinnin yhteydessä yksilölle ja koko ryhmälle esimerkiksi tentti-

kansiossa. Annettu palaute eksplikoi arvioinnin perusteet, auttaa ymmärtämään ja 

perustelemaan saadun numeron sekä näkemään oman oppimisen tason, joita opis-

kelijat pitivät keskeisinä palautteen ja arvioinnin sisältöinä aineistossa. Arviointi-

perusteet voivat kertoa myös esimerkiksi ranskalaisilla viivoilla oikeiden vastaus-

ten sisällöistä.  

Kurssin annista suhteessa tavoitteisiin ja opettajuudessa kasvamiseen tulisi 

keskustella myös koko ryhmän kesken kurssin lopussa (Keskinen 2005: 271). 

Kurssia tulisi arvioida ja mahdollisesti muuttaa koko kurssin ajan käydyn keskus-

telun kautta, jotta vältetään lopussa kerättävän palautteen muodollisuus ja pinnal-

lisuus. Lisäksi keskusteluun pohjautuvalla palautteella tehdään näkyväksi mah-

dollisuus vaikuttaa. Lopuksi voidaan tarvittaessa kerätä opetuksen eri osa-alueita 

koskeva strukturoitu palaute, jolla vältetään palautteen pinnallisuus ja yksipuoli-

suus. Strukturoidulla loppupalautteella mahdollistetaan myös opettajan oman 

toiminnan ja kurssin kehittäminen monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Opettaji-

en tulee ottaa keskeiseksi toimintamallikseen itsetutkiskelun (self-study) myötä 

tapahtuvan oman toiminnan ja sen kautta koulutusohjelman kehittämisen (Lough-

ran ym. 2004). 

Kurssikokonaisuuden hahmottamisessa voitaisiin käyttää apuna apupohjaa, 

joka sisältäisi prosessimaisen ja eri osa-alueet kattavan kokonaisuuden. Pohja 

sisältäisi kurssin keskeiset tavoitteet, merkityksen opettajuuden kannalta ja selke-

än kuvauksen opintojen kokonaisuudesta. Pohjassa olisi tilaa myös omien tavoit-

teiden asettamiselle, niiden arvioinnille ja mahdollisesti myös strukturoidun pa-

lautteen kohdat. Lisäksi pohjassa voi olla myös tilaa oppimispäiväkirjalle, jota 

täytetään omien ajatusten pohjalta tai opettajan ryhmäkertaisten pohtivien tehtävi-

en kautta. Pohjaa täytetään kurssin edetessä ja se palautetaan opettajalle kurssin 

lopussa tai hieman ennen kurssin loppua. Tällöin opettaja ehtii tutustua niihin ja 

antaa lopuksi palautetta koko ryhmälle tekemistään keskeisistä huomioista. Opet-

taja käyttää pohjalomaketta oppimisprosessin arvioinnin välineenä, jossa näkyy 

opiskelijan ymmärrys aiheesta ulkoa opettelun sijaan. Opettaja voi antaa lyhyen 

kommentoinnin opiskelijalle, ottaa kokonaisuudesta kopion arkistointiin ja antaa 

pohjan opiskelijalle takaisin viimeisellä tunnilla. Opiskelija voi käyttää kursseilla 

kerääntyviä pohjia myöhemmin vaikka ammatillista kasvua kuvaavassa portfoli-

ossa tai rakentaa niistä vähitellen opettajuuden kokonaisuuden hahmottamalla 

kunkin kurssin paikan esimerkiksi selkeiden koodien avulla. 
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IV Tutkimusvaiheiden synteesi 

  



 256

 



 257

8 Diskussio ja tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksen viimeisen luvun tarkoituksena on syntetisoida tutkimuskokonaisuus 

tulosten ja sen osien arvioinnin kautta. Tutkimuksen lähtökohtien tarkastelun 

jälkeen esitetään kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusvaiheen keskeisimmät 

tulokset erikseen ja syntetisoiden taulukon ja kuvion avulla. Tuloksia ja niiden 

merkitystä käsitellään opettajankoulutuksen tasolla, jonka lisäksi tarkastelu vie-

dään myös laajemmalle pedagogisen orientaatioteorian tasolle. Luvussa esitetään 

tiivistetysti myös pedagogiikan konstruktivistisen orientaation kehittämisen kes-

keiset painopistealueet. Viimeisissä luvuissa tarkastellaan tutkimusprosessia sen 

eri vaiheiden ja kokonaisuuden osalta, jonka yhteyteen liitetään tutkimuksen luo-

tettavuuteen ja eettisyyteen liittyvät seikat. Lopuksi pohditaan lyhyesti tutkimuk-

sen merkityksellisyyttä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

8.1 Tutkimustulosten synteesi ja pohdinta 

Tutkimuksen lähtökohtana toimi tutkijan oma näkemys ja esiymmärrys korkea-

koulutuksen pedagogisen orientaation epäkohdista ja opettajaksi opiskelevien 

persoonallisen ulottuvuuden merkityksellisyydestä. Korkeakoulutuksen pedago-

giikkaa ja opettajuutta koskeva kirjallisuus tuki näkemyksiä ja syvensi ymmärrys-

tä pedagogiikasta sekä konstruktivistisuuden merkityksellisyydestä opettajankou-

lutuksen perustana. Ihmisyyttä, tietoa ja oppimista koskevista filosofisista käsi-

tyksistä sekä opettajuuden teoreettisista näkökulmista muodostuivat keskeiset 

pedagogisen orientaation kehittämisen kohteet – itseohjautuvuus, reflektio sekä 

sisäisen maailman yksilölliset kokemukset, käsitykset ja uskomukset. Tutkimus 

kohdentui siten pedagogiikan konstruktivistisen orientaation sekä luokanopetta-

jaksi opiskelevien persoonallista ulottuvuutta kehittävien piirteiden arvioimiseen. 

Tutkijan esiymmärryksen ja tutkimuksen näkökulman myötä merkitykselliseksi 

muodostui myös opiskelijoiden lähtökohtien heterogeenisyys ja niiden mahdollis-

ten vaikutusten tutkiminen pedagogisen orientaation kokemisessa. 

Tutkimus muotoutui prosessin edetessä empiirisesti kaksivaiheiseksi. Kvanti-

tatiivisesti toteutettu ensimmäinen tutkimusvaihe (II) keskittyi kuvailemaan peda-

gogisen orientaation situaatiota viitekehyksen rajaamana holistisena kokonaisuu-

tena (ks. 4.2.1). Tarkoituksena oli kuvailla luokanopettajaksi opiskelevien yksilöl-

listen kokemusten ja merkitysten kautta muodostunutta intersubjektiivista koke-

musta pedagogisesta orientaatiosta. Kvantitatiivisen tutkimusvaiheen (II) tulokset 

suuntasivat ja tarkensivat näkökulmaa ongelmalliseksi koettuihin pedagogisen 
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orientaation situaation rakennetekijöihin (ks. 4.2.2), joiden kokemista selvitettiin 

kvalitatiivisen metodologian keinoin. Kvalitatiivisessa tutkimusvaiheessa (III) 

pedagogista orientaatiota tarkasteltiin tajunnallisesti muodostuneiden merkitysten 

kautta. Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen tarkoituksena oli pedagogisen orientaation 

käytänteiden syvempi ymmärtäminen niiden merkityksellistämisen kautta, jonka 

lisäksi tutkimusvaiheen toisena tutkimusongelmana oli pedagogisen orientaation 

kehittämisideoiden selvittäminen. Kahden empiirisen tutkimusvaiheen tuloksena 

syntyy kahtalainen, mutta myös toisiaan täydentävä kuva viitekehyksen rajaamis-

ta pedagogisen orientaation käytänteistä sekä niiden kokemisesta.  

Tutkimustulosten synteesi 

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset esitetään taulukossa 12. Taulukon ensimmäi-

sessä sarakkeessa on nähtävissä kvantitatiivisen tutkimusvaiheen tärkeimpinä ja 

mielenkiintoisimpina pidetyt tulokset, jotka ohjasivat kvalitatiivisen tutkimusvai-

heen ongelmanasettelua. Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen tulosten esittämisen 

kautta nähdään niiden erilaisen näkökulman merkitys ja anti tutkimukselle. Vii-

meisessä sarakkeessa kuvataan kummankin tutkimusvaiheen tulosten pohjalta 

syntynyt tutkijan tulkinta. Tässä vaiheessa tutkimusvaiheiden keskeisiä tutkimus-

tuloksia ei enää käsitellä taulukointia syvällisemmin, koska ne on käsitelty perus-

teellisesti omissa tulososioissaan (ks. 6.1–6.3 ja 7.1–7.3). 

Taulukko 12. Tutkimusvaiheiden keskeiset tulokset ja niiden tulkinta. 

Kvantitatiivinen 

tutkimusvaihe (II) 

Kvalitatiivinen tutkimusvaihe (III) Tutkijan tulkinta 

Yksilökonstruktivistisesti 

painottunut opetus, käy-

tetään yksilöllisiä ja 

vuorovaikutteisia 

opetusmenetelmiä. 

Luentojen, tenttien ja esseiden merki-

tyksellisyys koetaan vähäiseksi käytän-

nöllisyyden puuttumisen, suorituskeskei-

syyden ja pinnallisuuden vuoksi; vuoro-

vaikutukselliset menetelmät, erityisesti 

pienryhmät ovat parhaita oppimisessa; 

vuorovaikutteisten menetelmien dialogi-

suus ja osallisuus pinnallista; menetel-

mien monipuolinen käyttö tärkeää, jol-

loin huolehdittava sisältöjen jatkuvuu-

desta ja syvenevästä luonteesta 

Pedagoginen orientaatio on painottu-

nut yksilökontruktivistisesti, vaikka 

sillä on myös sosiokonstruktivistia 

piirteitä. Yksilökonstruktivististen me-

netelmien ongelmana on niiden mer-

kityksellisyyden puutteet ja sosio-

konstruktivististen todellisen dialogi-

suuden ja osallisuuden puute. Mene-

telmiä tulisi käyttää monipuolisesti 

painottaen kuitenkin sosiokonstrukti-

vistisia pienryhmiä niiden parhaim-

man vuorovaikutuksen ja ilmapiirin 

vuoksi.  
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Kvantitatiivinen 

tutkimusvaihe (II) 

Kvalitatiivinen tutkimusvaihe (III) Tutkijan tulkinta 

Opettaja on kuunteleva, 

mutta heikosti motivoiva 

oppimiskumppani.  

Opettajien merkitys suuri opetuksen 

kokemisessa merkitykselliseksi – tärke-

ää innostunut asenne, opetustyylin vuo-

rovaikutuksellisuus, todellinen kiinnos-

tus opiskelijoista ja opettajakokemus; 

opettajat asiantuntijoita, mutta pedago-

gisilta taidoiltaan heterogeenisia; koke-

mukset opettajista vaihtelevat paljon; ot-

tavat suuren roolin opiskelussa; dialogi-

nen läsnäolo ja aktiivinen osallisuus 

vähäistä; auttavat lähestyttäessä aktiivi-

sesti; kaivataan lisää innostuneisuutta ja 

paloa opetukseen. 

Opettajien merkitys on suuri opiskeli-

joille ja opiskelun merkityksellisyydel-

le, jonka vuoksi heiltä odotetaan vuo-

rovaikutuksellista ja osallistuvaa roo-

lia, innostunutta asennoitumista sekä 

käytännöllistä ja ajankohtaista koke-

musta luokanopettajan työstä. Opet-

tajien vaihtelevuus edellisissä teki-

jöissä vähentää opiskelijoiden moti-

vaatiota ja aktiivisuutta sekä opinto-

jen merkityksellisyyttä. Tämä johtaa 

opettajan vahvaan, yksisuuntaiseen 

rooliin opiskeluprosessissa. 

Opetuksen dialogisuus ja 

osallisuus on 

ongelmallista. 

Passiiviset roolit aiheuttava prosessi: 

syinä opiskelijoita passivoiva ja suoritus-

keskeinen pedagogiikka – pirstaleisuu-

den aiheuttama suoritusten suuri määrä, 

heti alussa alkavat yksisuuntaiset ja 

merkitykseltään heikot menetelmät, 

opettajien innostuneisuuden vaihtele-

vuus, opiskelijoista johtuva vahva rooli 

ja heterogeeniset pedagogiset taidot; 

osallisuus ja vaikuttaminen vähäistä itse 

oppimisprosessin eri vaiheissa, koskee 

lähinnä vain opiskelun puitteita. 

Opettaja ja opiskelija odottavat toisil-

taan dialogista aktiivisuutta opiskelu-

prosessissa ja muiden asioiden hoita-

misessa, mutta roolien, menetelmiin 

liittyvien tekijöiden ja ulkoisten puittei-

den vuoksi pedagogiikan dialogisuus 

jää yksittäisten yksilöiden aktiivisuu-

den varaan. Dialogisuuden ongelmat, 

opiskelijoiden osallisuuden vähäisyys 

oppimisprosessin eri vaiheissa ja 

vastuun vähäisyys itse opinnoista 

passivoi, sitouttaa ja motivoi heikosti 

sekä edistää suorituskeskeisyyttä. 
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Kvantitatiivinen 

tutkimusvaihe (II) 

Kvalitatiivinen tutkimusvaihe (III) Tutkijan tulkinta 

Teorian ja käytännön 

yhdistämisessä on 

ongelmia. 

Syinä opiskelusisältöjen ja tavoitteiden 

epäselvyys ja perustelemattomuus käy-

tännössä, välittömän konkretisoinnin ja 

toiminnallisuuden vähäisyys, opintojen 

vastaamattomuus opetustodellisuuteen, 

opettajien käytännön kokemusten ja 

ajankohtaisen opetustodellisuuden tun-

temuksen vähyys, kokemusten jakami-

sen vähyys pinnallisen vuorovaikutuk-

sen vuoksi; aiheuttaa suorituskeskei-

syyttä, teoreettisten opintojen merkityk-

settömyyttä ja ymmärtämättömyyttä 

sekä vähentää sitoutumista ja motivaa-

tiota; taito- ja taideaineita lukuun otta-

matta teoreettisten opintojen ongelma. 

Kaikki opinnot tulisi perustella ja liit-

tää selkeästi opetuskäytänteisiin, jot-

ta ne olisivat merkityksellisempiä ja 

motivoisivat paremmin. Teoreettiset 

opinnot tulisi liittää käytäntöön oppi-

misprosessin eri vaiheissa esimerkik-

si tavoitteiden läpikäymisessä ja oppi-

mistehtävissä, välittömällä konkreti-

soinnilla opetustodellisuudessa, limit-

tämällä teoreettisia ja käytännöllisiä 

opintoja sekä kokemuksia jakavalla 

dialogilla. Opettajilla tulisi olla vahva 

ja ajankohtainen näkemys ja 

kokemus opetustodellisuudesta. Ko-

kemusten jakamiselle tulisi luoda pa-

remmat edellytykset tehtävänannois-

sa, pienryhmillä ja luomalla sallivampi 

ilmapiiri. 

Pedagoginen orientaatio 

on sisäisesti heikosti 

motivoivaa. 

Motivaatiota heikentää osallisuuden 

vähäisyys, opettajien innostuneisuuden 

vaihtelevuus ja kokemuksen vähyys, 

yksilökonstruktivististen menetelmien 

ongelmat, teorian ja käytännön yhtey-

den epäselvyys, turha asioiden kertaa-

minen, käytäntöön nähden liiallinen 

opetussisältöjen pinnallisuus tai syvyys, 

arvioinnin epäselvyys ja pinnallisuus, 

palautteen heikko vaikuttavuus, opinto-

jen järjesteleminen, opetuksen pirstalei-

suus ja epätasainen jakautuminen sekä 

kurssien venyminen. 

Sisäistä motivaatiota vievät tekijät 

ovat hyvin eritasoisia. Syyt liittyvät 

opettajiin, käytettävien opetusmene-

telmien ongelmiin, osallisuuden vä-

hyyteen oppimisprosessissa ja teo-

reettisten opintojen käytäntöön integ-

roimisen ongelmiin. Motivaatiota, vas-

tuullisuutta ja voimavaroja vievät 

myös koulutuksen ulkoisiin puitteisiin 

liittyvät makrotason ongelmat. 

Keskeisiä kokemuksia 

käsitellään koulutukses-

sa. 

Kokemusten käyttäminen koetaan mer-

kitykselliseksi sekä oppimista ja opiske-

lua edistäväksi; kokemuksia ei käytetä 

paljon opettajien käytännön kokemusten 

vähyyden, opiskelijoiden passiivisuuden 

ja ilmapiirin vaihtelevan sallivuuden 

vuoksi. 

Tärkeiksi koettuja ja käytäntöä integ-

roivia kokemuksia yritetään käyttää, 

mutta niiden esittäminen jää vähäi-

seksi vuorovaikutuksen pinnallisuu-

den, ilmapiirin sallivuuden vaihtele-

vuuden ja opettajien käytännön 

kokemusten vähäisyyden vuoksi. 
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Kvantitatiivinen 

tutkimusvaihe (II) 

Kvalitatiivinen tutkimusvaihe (III) Tutkijan tulkinta 

Opiskelijoiden yksilöl-

lisyyden huomioiminen 

on vaikeaa. 

Syinä opettajien kiire sekä suuri opiske-

lija-, työ- ja tehtävämäärä; vaatii opiske-

lijoiden aktiivisuuden; ohjaava lukujär-

jestys vaikeuttaa etenkin opiskelijoita, 

joilla on aiempia opintoja; helpompaa 

pienissä harjoitusryhmissä sekä taito- ja 

taideaineissa; keinoina pidempi opetta-

ja-opiskelijasuhde ja parempi ryhmän-

tuntemus.  

Yksilöllisyyden huomioiminen on vai-

keaa opettajiin ja opetusmenetelmien 

käyttöön liittyvien resurssien vähyy-

den sekä opiskelijoiden passiivisen 

roolin vuoksi. Koulutuksen tulisi huo-

mioida etenkin kokeneiden opiskeli-

joiden yksilölliset tarpeet käyttämällä 

pienempiä ryhmiä, luomalla pidempi-

kestoisia opettaja-opiskelijasuhteita ja 

joustavammalla lukujärjestyksellä. 

Opiskelijalla on suuri 

vastuu opiskelussa. 

Vastuun ja ohjauksen 

suhdetta on vaikea 

määritellä. 

Opiskelijalla on vastuu kaikesta, paitsi 

itse opintoihin vaikuttamisesta, niiden 

etenemisestä ja suunnittelusta sekä 

opiskeluprosessista; vastuuta pidetään 

asiallisena, eikä ohjausta osata mieltää; 

lukujärjestys ohjaa vahvasti auttaen 

esimerkiksi valmistumisessa, mutta 

vähentäen samalla mahdollisuuksia 

yksilölliseen ja joustavaan opiskeluun. 

Koulutus ohjaa opiskelijoiden opiske-

lun etenemistä läsnäoloa vaativalla ja 

vähän joustavalla lukujärjestyksellä 

sekä päättää pitkälti opiskeluproses-

sin etenemisen ja sisällön. Tämä vä-

hentää opiskelijoiden sitoutuneisuutta 

ja motivaatiota sekä lisää opintojen 

suorituskeskeisyyttä. Opintojen 

omaksuminen ja ohjauksen hakemi-

nen on kokonaan opiskelijan vastuul-

la, joka on ongelmallista passiivisten 

opiskelijoiden osalta. 

Arvioinnin ja palautteen 

yksilöllisyys ja kehittä-

vyys on vaikea toteuttaa. 

Arvioinnin merkitys on 

suuri. 

Numeroarviointi koetaan pinnalliseksi, 

mutta resurssien vuoksi ainoaksi kei-

noksi; toivotaan edes lyhyttä sanalllista 

palautetta, koska se innostaa, motivoi, 

auttaa näkemään kehittymisen ja ym-

märtämään arviointia; arvioinnin perus-

teet epäselviä; palautetta saa, jos opis-

kelija hakee aktiivisesti; välipalaute pa-

rasta sen vaikuttavuuden näkemisen ja 

keskustelunomaisuuden vuoksi; myös 

yleinen loppupalaute ryhmälle ja opetta-

jalle koetaan hyväksi; palaute ei vaikuta 

mikä turhauttaa; opettajilta toivotaan 

avoimuutta palautteelle ja sen tehok-

kaampaa hyödyntämistä. 

Arvioinnin ja palautteen osalta kaiva-

taan sosiaalista vuorovaikutusta, läpi-

näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Sanalli-

sen, opiskeluorientaatiota parantavan 

palautteen mahdollisuuksia rajoittaa 

suoritusten runsaus. Arvioinnin epä-

selvyys ja pinnallisuus tekee oppimi-

sesta pinnallista, eikä kehitä tai moti-

voi. Palautteen antamisessa on kes-

keisintä sen vaikuttavuuden näkemi-

nen, jolloin se tulisi sijoittaa oppimis-

prosessin sisälle ja tehdä se pääosin 

keskustellen. Palautteen keräämises-

tä olisi tehtävä yleinen ja opetukseen 

konkreettisesti vaikuttava käytäntö. 
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Edellisessa taulukossa 12 esitetyt kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusvai-

heen keskeisimmät tulokset sekä niiden pohjalta tehty tutkijan tulkinta kiteytyvät 

niitä läpäiseviin kolmeen ydinilmiöön (ks 7.3.1). Nämä ilmiöt ovat dialogisuuden 

ongelmallisuus, osallisuuden vähäisyys ja käytännön irrallisuus. Nämä ilmiöt 

kuvaavat pedagogiikan konstruktivistisen orientaation ja opettajuuden persoonal-

lisen ulottuvuuden kehittämisen läpäiseviä perustavanlaatuisia ongelmia, joita 

voidaan pitää tutkimuksen keskeisimpinä tutkimustuloksina. Sivun 254 kuviossa 

21 esitetään asetelma, jossa yhdistyvät tutkimuksen näkökulma pedagogisesta 

orientaatiosta ja sen keskeiset ongelmat. Näiden ongelmien laajempi ja syvälli-

sempi kuvaus löytyy luvusta 7.3.1. 

 

Kuvio 21. Pedagogiikan konstruktivistinen orientaatio ja sen keskeiset ongelmat. 

Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on opettajankoulutuksen pedagogisen orientaa-

tion kehittäminen. Kehittämisen näkökulma on vahvasti mukana varsinkin kvali-

tatiivisessa tutkimusvaiheessa (III) sen neljännen tutkimusongelman muodossa 

(ks. luku 4.2.2). Pedagogisen orientaation kehittämistä on käsitelty laajasti luvus-

sa 7.3.2, joten tässä luvussa siihen ei enää palata syvällisemmin. Taulukkoon 13 

on kerätty keskeisimmät pedagogisen orientaation kehittämisen painopisteet opet-

tajankoulutuksessa. Tämä yhteenveto perustuu kummankin tutkimusvaiheen tu-

loksiin ja niiden pohjalta tehtyyn tutkijan tulkintaan. Vaikka kehittämisideat ovat 
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syntyneet kontekstisidonnaisten tutkimustulosten kautta, niillä voidaan nähdä 

olevan universaali arvo opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation ja opetta-

juuden persoonallisen ulottuvuuden kehittämisen arvioimisessa ja kehittämisessä. 

Taulukon yhteenvedossa pyritään myös löytämään ja kuvaamaan pedagogiikan 

konstruktivistisen orientaation soveltamisen osa-alueita ja mahdollisimman konk-

reettisia käytänteitä. 

Taulukko 13. Pedagogiikan konstruktivistisen orientaation kehittämisen pääsuuntia. 

Pedagogiikan osa-alue Kehittämisen sisällöt 

Rakenteet Prosessimaiset, pitkäkestoisemmat opintokokonaisuudet vähentävät 

pirstaleisuutta ja suorittamista sekä helpottavat arviointia. 

Laajemmat, avainaiheista koostuvat opinnot keskittyvät olennaiseen, joita 

syvennetään itsenäisesti ja harjoituksissa. 

Lukujärjestysten tasapainottaminen lisäämällä työskentelyä Normaalikoululla ja 

kentällä.  

Pien-, vertaisryhmä- sekä tutortoiminnan lisääminen ja syventäminen sekä 

ohjaavan yleishenkilön hankkiminen koulutukseen. 

Joustavuuden lisääminen vastuuttamalla ja ottamalla opiskelijoita mukaan 

oman ja yhteisen oppimisen suunnitteluun sekä vaikuttamiseen. 

Didaktiikan painottaminen ja aineenhallinnan siirtäminen enemmän 

opiskelijoiden vastuulle. 

Teoreettisten ja käytännöllisten opintojen ajoittamisen pohtiminen. 

Yhtenäisen pedagogisen perustan luominen koulutukseen. 

Käytäntö Opintojen jatkuva sitominen käytäntöön perustelemalla ja tekemällä näkyväksi 

teoreettisten opintojen merkityksellisyys opetustodellisuudessa. 

Teoriaopetuksen ja käytännön vaiheistaminen tiiviimmin. 

Teoriaopetuksen välitön ja jatkuva konkretisointi esimerkiksi harjoittelukoululla 

tapahtuvalla observoinnilla, tehtävillä ja didaktikkojen opetuksella. 

Kentällä olevien opettajien käyttäminen yliopisto-opetuksessa. 

Harjoittelujen lisääminen kentälle. 

Käytännön sitominen mahdollisimman usein tehtäviin ja opintosuorituksiin. 

Opiskeluprosessi Dialogisuus ja osallisuus opetusprosessin joka vaiheessa: 

1. Kurssikokonaisuuden käsittely ja joustava määritteleminen yhdessä 

orientoivalla tunnilla – mitä, mihin liittyy, miksi, miten? 

2. Yleisten tavoitteiden käsittely ja perustelu käytännön kannalta sekä 

mahdollisesti omien tavoitteiden asettaminen. 

3. Menetelmien monipuolinen käyttäminen kuitenkin vuorovaikutusta ja 

käytäntöä painottaen sekä menetelmien välinen koheesio muistaen. 

4. Ennen viimeistä kertaa olevan kurssisuorituksen läpikäyminen, 

tavoitteiden arviointi, aukkokohtien paikkaaminen ja syventävien lähteiden 
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Pedagogiikan osa-alue Kehittämisen sisällöt 

antaminen. 

5. Yksilöllisen ja/tai ryhmäpalautteen antaminen opiskelijoille ja opettajalle 

lähinnä keskustelemalla, mutta myös monipuolisuus muistaen. 

Menetelmät Luentojen, esseiden ja tenttien tarkempi harkinta, suuntaaminen käytäntöön ja 

vähentäminen suuremmilla sekä laajemmilla oppimisprosesseilla. 

Harjoitusten lisääminen luentoja vähentämällä, jolloin tiedon hankinta jää 

opiskelijoille ja pystytään lisäämään syventävää asioiden käsittelyä. 

Pienempien ryhmien käyttäminen opiskelussa sallivamman ilmapiirin ja 

paremman osallistumisen vuoksi. 

Kokemuksellisen oppimisen painottaminen lisäämällä opettajien kokemuksia, 

ryhmän tuntemusta ja luomalla sallivampi ilmapiiri. 

Opettajat Pedagogisten taitojen kehittäminen koulutuksella ja kehittävällä työotteella. 

Opetustodellisuuden ajankohtaisen tuntemuksen ylläpitäminen. 

Opetuksen konkretisointi opetustodellisuudessa pidettävillä esimerkkitunneilla. 

Antaumuksellisellisemman, innostuneemman ja dialogisemman roolin 

ottaminen opetuksessa liian suuren ja ohjaavan roolin sijaan.  

Avoimen ja sallivan ilmapiirin luominen ja turvaaminen. 

Palautteen vastaanottamisen kehittäminen ja sen käyttäminen kehittymiseen. 

Opiskelijat Vastuun ja mahdollisuuksien lisääminen opiskelusisältöihin ja 

opiskeluprosessiin vaikuttamiseen. 

Muita kuuntelevamman ja hyväksyvämmän asenteen omaksuminen. 

Aktiivisemman, antamuksellisemman ja vastuullisemman asenteen ottaminen 

opiskelusta. 

Tutkimustulosten pohdinta 

Opettajankoulutuksen pedagoginen orientaatio on yksilökonstruktivistisesti pai-

nottunut, joka näkyy opiskelijan itsenäisessä roolissa, koulutuksen yksilöllisyyttä 

korostavissa menetelmissä ja ohjaajien taustalla olevassa toiminnassa (mm. Haus-

father 2001: 17). Opiskelijoiden itsenäisyydestä kertovat koulutuksen keskeiset 

yksilökonstruktivistiset menetelmät, kuten esseet, oppimispäiväkirjat ja pohtivan 

kirjoittamisen menetelmät. Yksilökonstruktivistiset menetelmät koetaan kuitenkin 

hyvin pitkälti merkityksettömäksi ja pinnalliseksi suorittamiseksi. Koulutuksen 

sosiokonstruktivistinen orientaatio näkyy aineistossa vuorovaikutuksellisen, mutta 

myös yksilöllistä toimintaa ryhmässä painottavan yhteistoiminnallisen oppimisen 

piirteinä, jolloin opiskelijat reflektoivat ja vertailevat ajatuksiaan (ks. Repo-

Kaarento & Levander 2003: 165–166). Pedagogiikan sosiokonstruktivistisen 

orientaation puutteet näkyvät kuitenkin dialogisen ja kollaboratiivisen toiminnan 
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ongelmina, kuten opiskelijoiden osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien 

vähäisyytenä oppimisprosessin eri vaiheissa. Lisäksi ongelmat konkretisoituvat 

ohjaajien ja opiskelijoiden välisen dialogin pinnallisuutena sekä ohjaajien kaukai-

suutena ja huonona kykynä motivoida.  

Tutkimustulosten perusteella pedagoginen orientaatio kehittää useilta osin 

opettajuuden persoonallisen ulottuvuuden kehittymistä. Koulutus kehittää usealta 

osin itseohjautuvaa ja reflektiivistä opettajuutta (ks. Järvinen 1999: 259–263) sekä 

mahdollistaa keskeisten kokemusten, käsitysten ja uskomusten eksplikoinnilla 

luokanopettajaksi opiskelevien olennaisten arkiteorioiden murtumisen sekä uusien 

käyttöteorioiden syntymisen (ks. Väisänen & Silkelä 2000a, 2000b). Ongelmana 

persoonallisen ulottuvuuden kehittämisessä on koulutuksen sosiaalisen orientaati-

on puutteet, joita kehittämällä voitaisiin vaikuttaa muun muassa itseohjautuvuu-

den vastuullisuuden ja sisäisen motivaation sekä reflektioon liittyvän teorian ja 

käytännön yhdistämisen sekä vertaisarvioimisen ongelmiin (Bates 2008: 288, 

Beck & Kosnik 2002). Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja tutkimustulokset 

osoittavat, kuinka tiiviisti persoonallisen ulottuvuuden (ks. luku 2.3.3) kehittämi-

nen liittyy opettajankoulutuksen pedagogiikan konstruktivistiseen orientaatioon 

sekä sen eri osa-alueisiin. Tutkimuksen näkökulma ja tulokset ohjaavat kehittä-

mään opettajankoulutuksen pedagogista orientaatiota etenkin sosiokonstruktivisti-

seen suuntaan sekä haastavat sen kautta nykyisen ja tulevan koulutuksen vastaa-

maan opettajuuden keskeisten kompetenssien kehittämiseen. Persoonallisen ulot-

tuvuuden osa-alueet ja tutkimuksessa määritellyt niiden kehittämistä koskevat 

pedagogiset käytänteet voidaan nähdä konstruktivismin yleisemminkin sovellet-

taviksi pedagogisiksi periaatteiksi.  

Tutkimusaineisto ei pystynyt erottelemaan tai tukemaan kovinkaan hyvin hy-

poteettisia oletuksia opiskelijoiden heterogeenisten taustojen merkityksestä peda-

gogisen orientaation kokemisessa. Ensimmäisen vuosikurssin yleisesti positiivi-

sempaan asenteeseen lienee yhtenä syynä opiskelukokemusten vähäisyys kyselyn 

suorittamisen ajankohtana. Iäkkäimpien ja työkokemusta omaavien osalta kvanti-

tatiivinen aineisto osoittaa kokemuksen olevan merkityksellinen esimerkiksi teo-

rian ja käytännön välisten yhteyksien rakentamisessa (Darling-Hammond ym. 

2005: 401). Iäkkäimmät ja kokeneimmat kokevat myös koulutuksen kokemuksel-

lisuuden ja yhteisöllisyyden puutteet vahvimmin. Kokeneimmat opiskelijat erot-

tuvat myös kvalitatiivisessa aineistossa – he kaipaavat joustavuutta opiskelun 

nopeuttamiseen ja heillä on muita selkeämpi ja motivoituneempi asenne opiske-

luun. Opiskelijoiden erilaiset kokemustaustat näyttäisivät olevan huomioimisen 

arvoisia piirteitä ja niitä voitaisiin hyödyntää myös opetuksessa kaikkia opiskeli-
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joita palvelevalla tavalla (mm. Väisänen & Silkelä 2000a, 2000b). Yksilöllisyy-

den huomioimisen ongelmat esimerkiksi nopeuttajien osalta kuitenkin osoittavat, 

että opiskelijoiden heterogeenisyyden huomioiminen koulutuksessa vaatii resurs-

seja, rakenteellisten ja menetelmällisten ratkaisujen kehittämistä sekä asenteellista 

joustavuutta.  

Konstruktivistisuuden sosiaalisen suuntauksen ideaalit eivät näytä toteutuvan 

käytännössä opettajankoulutuksessa, vaikka ihmisyyttä, tietoa ja oppimista kos-

kevien paradigmojen luonne tunnetaan ja tiedostetaan. Korkea- ja opettajankoulu-

tuksessa on tehty muun muassa tutorointia ja pedagogiikan sosiaalista luonnetta 

koskevia kokeiluja ja tutkimuksia, jonka lisäksi saatavilla on runsaasti vuorovai-

kutuksellista oppimista käsitteleviä teoksia (mm. Lindblom-Ylänne & Nevgi 2003, 

Heikkilä & Heikkilä 2001, Sunnari 1995, Kronqvist 1995, Soini & Kronqvist 

1997). Tutkimustuloksien ja kirjallisuuden tuottaman tiedon hyödyntäminen ja 

käytäntöön siirtäminen ei ole kuitenkaan toteutunut järjestelmällisesti ja tehok-

kaasti. Tutkimuksessa esitettyjen paradigmojen voidaan nähdä koskevan myös 

korkeakoulupedagogiikkaa ja yliopiston aikuisopiskelijoita – dialoginen vuoro-

vaikutus, yhteisöllisyys ja oppimiskumppanuus eivät tarkoita holhoamista (ks. 

Karjalainen 2005, Haugaløkken & Ramberg 2007). Koulutusyksikkötasolla dia-

logisuuden, kollaboraation ja yhteisen arvioimisen käytänteet tulisi nähdä myös 

mahdollisuutena, jolloin dialogisuus, yhteisöllisyys ja reflektiivinen kulttuuri ovat 

hyviä välineitä organisaation, ohjaajien tietotaidon ja koulutusohjelman kehittä-

misessä (ks. Dinkelman 2003, Hakala ym. 1995, Lappalainen & Junttila 2000, 

Väisänen & Silkelä 2000a, Juutilainen 2003). Opettajankoulutuksessa on kuiten-

kin oltava myös itsenäisiä oppimistapahtumia ja luokanopettajaksi opiskelevien 

on opittava itseohjautuvaan ja itsenäiseen sekä reflektoivaan toimintatapaan (mm. 

Rasku-Puttonen 2005: 29). Tästä näkökulmasta tutkimuksen yksilökonstruktivis-

tisuutta koskevat tutkimustulokset voidaan nähdä myös positiivisesti. 

Koulutuksessa olevat dialogisuuden ja yhteisöllisyyden ongelmat ovat on-

gelmallisia opettajuuden uuden professionaalisuuden ja keskeisen kompetenssin 

eli opettajayhteisössä tarvittavan vuorovaikutustaidon kannalta (mm. Heikkinen 

2007, Eloranta & Virta 2002: 134–141, Enkenberg 2004, Luukkainen 2005; 2000, 

Nevalainen & Kimonen 2005: 180). Opettajankoulutus ei edistä luokanopettajaksi 

opiskelevien dialogisia ja yhteisöllisiä taitoja antamalla positiivisia kokemuksia 

yhdessä tekemisestä ja tukevasta, motivoivasta ja kannustavasta yhteisöstä. Kehit-

tämällä opettajankoulutuksen luonnetta dialogisuuden ja kollaboraalisuuden suun-

taisesti voitaisiin ehkä osaltaan vaikuttaa opettajien ammattitautiin eli yksinäiseen 

työskentelemiseen omassa luokassa sekä kouluttaa dialogiselta orientaatioltaan 
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vahvoja opettajia (ks. Keskinen 2005: 276, Järvinen 1999, Rasku-Puttonen 2005, 

Comeaux 1991: 155). Heikkisen (2007) tutkimuksen perusteella opettajien kes-

keisin täydennyskoulutuksen tarve liittyy juuri vuorovaikutukseen opettajayh-

teisössä, johon kokemuksia täytyisi saada jo opettajankoulutuksessa. Kognitiivis-

ten tietojen tavoin myös toiminnan dialogisuus ja kollaboratiivisuus voidaan näh-

dä opittavaksi ja siirrettäväksi (transfer) ominaisuudeksi (Heikkilä & Heikkilä 

2001: 199). Opettajankoulutuksessa tulisi tapahtua dialoginen toimintakulttuurin 

muutos, jotta koulutusjärjestelmä kehittyisi joka tasolla kohti avointa ja sallivaa 

vuorovaikutuskulttuuria (mm. Heikkinen 2007: 346).  

Tutkimustuloksia on syytä pohtia myös laajemmin pedagogisen orientaatio-

teorian näkökulmasta. Tulosten mukaan konstruktivismin toteuttaminen käytän-

nön pedagogiikassa on vailla yhtenäistä, kokonaisvaltaista ja selkeää perustaa 

opettajankoulutuksessa (Hong 2008, Darling-Hammond ym. 2005, Volante & Earl 

2004, Korthagen 2001b, Galton 2001, Tenenbaum ym. 2001). Konstruktivismin 

ideologiset perusteet ovat edelleen vaikeasti konkretisoitavissa osaksi opetusta 

(Zeichner & Paige 2007: 9, Tenenbaum ym. 2001, Richardson 2003). Tämä on 

ongelmallista, koska koulutusyksikön sisäisen pedagogisen vision koheesion on 

tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä opettajuuden positiiviseen kehittymiseen 

ja koulutuksen pedagogiseen laadukkuuteen. Tällainen pedagoginen orientaatio 

konkretisoituu tämän tutkimuksen näkemysten tavoin yksittäiset kurssit läpäise-

vään ja niiden välistä koheesiota lisäävään selkeään teoreettiseen näkemykseen 

opettamisesta, opettajuudesta, menetelmistä, opintojen merkityksellisyydestä ja 

sovellettavuudesta sekä teorian ja käytännön suhteesta. Pedagoginen orientaatio 

on parhaimmillaan opiskeluyhteisön jaettu ja yhdessä rakennettu perusta, jota 

toteutetaan järjestelmällisesti yli kurssirajojen opiskelijasta johtoportaaseen saak-

ka. Pedagogiikan konstruktivistisen orientaation rakentaminen ja levittäminen 

koko koulutusjärjestelmää koskevaksi vaatiikin siten jokaisen koulutusyksikön 

oman pedagogisen perustan rakentamista yhteisön jokaisen yksilön sitoutumisen 

kautta. (Darling-Hammond ym. 2005, Richardson 2003: 1633, Tenenbaum ym. 

2001: 108.)  

Tutkimustulosten mukainen konstruktivistisuuden yksilöllinen painottunei-

suus ja yhdessä tekemisen puutteet ovat ongelmallisia oppimisparadigman omak-

sumisen ja kentälle siirtämisen (transfer) näkökulmista, joka on yleinen ongelma 

opettajankoulutuksessa. Opettajankoulutus on avainasemassa uuden oppimisen 

paradigman siirtämisessä uusille opettajille ja heidän välityksellään perusopetuk-

seen. (Bates 2008, Rasku-Puttonen 2005: 30, Lunenberg ym. 2007, von Wright 

1996.) Luokanopettajaksi opiskelevien tietoisuus pedagogisen orientaation kon-
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struktivistisuuden ongelmista tuli esille myös tämän tutkimuksen aineistossa (ks. 

6.1.3, s. 170). Opiskelukokemuksien tulisi olla käytännössä opetettavien para-

digmojen suuntaisia tai uuden pedagogisen kulttuurin omaksuminen ja siirtymi-

nen perusopetukseen vaikeutuu (Bransford ym. 2005: 76). Tämä vaikeuttaa osal-

taan yksilöiden elinikäisen oppimisen ideaalia ja globaaleihin haasteisiin vastaa-

mista. Konstruktivistisen ideologian toteutumista pedagogisen orientaation perus-

tana onkin syytä pohtia koulutusjärjestelmän jokaisella tasolla. Keskiössä tulisi 

kuitenkin pitää tämän tutkimuksen kontekstina toiminut opettajankoulutus, joka 

on keskeisin areena pedagogiikan konkretisoimisessa ja sen siirtämisessä ensim-

mäisenä pedagogisena areenana toimivaan perusopetukseen.  

Tutkimustulokset herättävät ajatuksia koko koulutusjärjestelmämme pedago-

giikan ja oppimisen kannalta. Hyvistä oppimistuloksista huolimatta perusopetuk-

sessa on puhuttu paljon suorittavasta ja pinnallisesta oppimiskulttuurista sekä 

huonosta kouluviihtyvyydestä. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan opettajan-

koulutuksen pedagogisen orientaation käytänteet toteuttavat hyvin monelta osin 

näitä piirteitä. (Nurmi & Soininen 2005.) Perusopetuksen pedagogiikan ongelmil-

la voitaneen nähdä olevan yhteys opettajankoulutuksen pedagogisen kulttuurin 

käytänteisiin. Opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation rooli nouseekin 

keskeiseksi koko koulutusjärjestelmän läpäisevän pedagogisen reformaation kan-

nalta. Opettajankoulutuksen pedagogiikan kehittäminen ja ajanmukaistaminen on 

keskeinen tekijä perusopetuksessa tapahtuvan oppimisen ja myös kouluviihty-

vyyden parantumiselle. Esimerkiksi tutkimuksessa esiin tulleilla paremmalla 

motivoinnilla, asioiden liittämisellä konkreettisiin elämän asioihin, oppimispro-

sessin läpäisevällä osallisuudella ja sisäistä motivaatiota kehittävällä arviointijär-

jestelmällä voidaan kehittää koko koulutusjärjestelmän pedagogista kulttuuria 

sekä sen kautta parantaa kouluviihtyvyyttä ja oppimistuloksia. Konstruktivismin 

monet piirteet ovat yhdensuuntaisia hyväksi koetun oppimisen kannalta esimer-

kiksi perusopetuksessa (Nurmi & Soininen 2005). Nykyinen pedagoginen kult-

tuuri toteuttaa ja uudentaa vielä liikaa behavioristista oppimiskäsitystä, vaikka 

elementtejä siitäkin tarvitaan osaksi pedagogista orientaatiota.  

Kasvatustieteilijöiden ja opettajankoulutuksen olisi pystyttävä rakentamaan 

konstruktivistisen orientaation mukainen yhtenäinen pedagoginen perusta (defen-

sible theory of teacher education), koska muutoin koulutusjärjestelmä tulee pai-

nimaan jatkossakin samojen opettamiseen, oppimiseen ja kouluinstituution sisäi-

seen dynamiikkaan liittyvien ongelmien kanssa tutkimustuloksissa ja käytännössä 

(ks. Bates 2008). Pedagogiikan konstruktivistinen ideologia on jäänyt liian kauan 

vain opetussuunnitelman kirjoitetulle tasolle ilman konkreettista toteutumista – 
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konstruktivismin pelkkä tieto- ja oppimisteoreettinen taso ei riitä. Jos konstrukti-

vismia ei pystytä tarpeeksi soveltamaan yhtenäisten pedagogisten käytänteiden 

perustana, täytyy sen asema pedagogiikan ja opetussuunnitelmien perusideologia-

na kyseenalaistaa entistä vahvemmin. (Richardson 2003: 1636–1637, Hausfather 

2001: 18, Winitzky & Kauchak 1997: 63.)  

Konstruktivismiin pedagogisen orientaation perustana ei pidä suhtautua kui-

tenkaan itseisarvoisesti ja kritiikittömästi, vaikka sitä pidetäänkin yleisesti ja tässä 

tutkimuksessa tällä hetkellä keskeisimpänä pedagogisena ideologiana (Richardson 

2003: 1636–1637, MacKinnon & Scarff-Seatter 1997: 51). Konstruktivismiin 

liittyvistä ongelmista kertovat esimerkiksi tutkimustuloksissa hyvin merkityksel-

lisiksi koettu opettajan rooli ja menetelmien monipuolisuus, jotka eivät kuulu 

konstruktivistisen ideologian näkemyksiin. Onnismaa (2005: 110) näkeekin, että 

konstruktivismi on vienyt liian pitkälle oppijan korostamisen ja opettajan sekä 

opettamisen viitteellisen merkityksen. Oppijan roolia ei saisi korostaa liikaa ja 

mallioppimisen merkityksen tulisi olla hyvin keskeinen tämän tutkimuksen tulos-

ten perusteella myös yliopistopedagogiikassa (Lunenberg ym. 2007, Bransford 

ym. 2005: 76, Putnam & Borko 2000). Opettajankoulutuksen opettajien mahdolli-

suudet ja taidot eivät kuitenkaan tulosten ja kirjallisuuden mukaan ole välttämättä 

riittävät konstruktivistisen ja dialogisen pedagogiikan malleina toimimiseen (mm. 

Lunenberg ym. 2007). Pedagoginen kulttuuri tarvitsee konstruktivismin lisäksi 

elementtejä useista erilaisista pedagogisista näkökulmista ja orientaatioista 

(Richardson 2003: 1636–1637, MacKinnon & Scarff-Seatter 1997: 51). Esimer-

kiksi moniulotteiseen opettajuuteen kasvamisessa voidaan käyttää niin akateemi-

sen orientaation asiantuntijatietoa kuin teknologisen orientaationkin vahvaa tie-

don soveltamiskykyä (ks. Feiman-Nemser 1990a, 1990b, taulukko 1). Pedagogii-

kan konstruktivistinen orientaatio tarjonnee kuitenkin pedagogiikalle ja oppimi-

selle tällä hetkellä vakaimman ja laajimman perustan, jonka puutteita on mahdol-

lista täydentää muilla näkemyksillä.  

Tutkimuksen kahden empiirisen tutkimusvaiheen kautta opettajankoulutuksen 

pedagogisen orientaation ongelmat, kehittämisen painopisteet ja merkitykselliset 

tekijät voidaan lopulta kuvata kolmen ydinkäsitteen kautta, jotka ovat dialogisuus, 

osallisuus ja käytännöllisyys. Dialogisuuden merkityksellisyys nousee keskeiseksi 

pedagogisen orientaation perustana ja se konkretisoituu pedagogisiksi käytänteik-

si oppimisprosessin eri vaiheissa tapahtuvan osallisuuden kautta. Dialogisen ja 

osallisen pedagogiikan kautta on mahdollista rakentaa opettajuuden keskeisiä 

kompetensseja kehittävä ammatillisen kasvun prosessi, jossa teoreettinen tieto ja 

käytäntö nivoutuvat toisiinsa tehden oppimisesta samalla merkityksellistä.  
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Vaikka tämä tutkimus ja sen tulokset ovat kontekstisidonnaisia, näiden ydin-

käsitteiden merkityksellisyys ja huomioiminen on hyvin keskeistä myös laajem-

massa opettajankoulutuksen pedagogiikkaa koskevassa diskurssissa. Dialogisuu-

den ja käytännöllisyyden ulottuvuudet ovat nousseet merkityksellisiksi esimerkik-

si Blombergin (2008) noviisiopettajien kokemuksia ja Heikkisen (2007) opettaji-

en täydennyskoulutuskäsityksiä käsittelevissä tutkimuksissa, jotka osaltaan vah-

vistavat tehtyjä tulkintoja pedagogisen orientaation haasteista. Opettajankoulutus 

voidaan nähdä ensimmäiseksi osaksi tätä työelämässä kasvamisen sekä täyden-

nyskoulutuksen muodostamaa opettajan ammatillisen kasvun jatkumoa, joten sillä 

on osaltaan merkittävä rooli näiden ongelmien syntymisessä ja ennen kaikkea 

niiden ratkaisemisessa. Käytännön irrallisuus tuntuu olevan ikuisuusongelma, 

joka on herättänyt kritiikkiä jopa opettajankoulutuksen järjestämistä kohtaan liian 

tieteellisissä yliopistoissa (ks. Zeichner & Paige 2007: 24). Käytännöllisyydellä 

näyttää tämän tutkimuksen mukaan olevan hyvin keskeinen merkitys opettajan-

koulutuksen pedagogisen orientaation kokemisessa, jota ei voida sivuuttaa loput-

tomasti jo tehtyjen koulutuspoliittisten ratkaisujen tai institutionaalisen perinteen 

varjolla. Dialogisuutta ja osallisuutta vaalivien pedagogisten käytänteiden ja käy-

tännöllisyyttä palvelevien rakenteellisten ratkaisujen kautta opettajankoulutus 

kuitenkin voidaan ja tulee säilyttää yliopistotasolla muun muassa opettajuuden 

moniulotteisen professionaalisuuden vuoksi.  

Tutkimuksen tulokset ovat monilta osin yhteneviä korkea- ja opettajankoulu-

tusta sekä konstruktivismia koskevien tutkimusten ja kirjallisuuden kanssa. Kor-

keakoulutuksen yksityiskohtaisemmat piirteet ja ongelmat, kuten luentojen vuo-

rovaikutuksen puutteet, yksilöllisten tehtävien korostuminen tai ohjaajien kaukai-

suus näkyvät myös tämän tutkimuksen aineistoissa. (mm. Lindblom-Ylänne ym. 

2003, Beck & Kosnik 2002, Hausfather 2001, Jussila & Saari 1999, Viitala 1994, 

Kronqvist 1995, Soini & Kronqvist 1997.) Myös laajemmalla tasolla olevat kon-

struktivismin pedagogiseen soveltamiseen ja kokonaisvaltaisen perustan luomi-

seen liittyvät ongelmat saivat vahvistusta tämän tutkimuksen tulosten kautta (mm. 

Hong 2008, Darling-Hammond ym. 2005, Volante & Earl 2004, Korthagen 2001b, 

Galton 2001, Zeichner & Paige 2007, Tenenbaum ym. 2001, Richardson 2003). 

Tulokset osoittavat ongelmien kontekstitasoisen olemassaolon, mutta antavat 

myös ajankohtaisen haasteen yleiselle ja kriittiselle opettajankoulutuksen pedago-

gisen orientaation arvioinnille ja kehittämiselle. Tutkimustuloksia voidaan tarkas-

tella myös johdannossa mainitun makrotason eli koulutuspoliittisten linjausten ja 

arvopohjan näkökulmasta. Määrällisyyden ja tuloksellisuuden korostamisen ohel-

la koulutuspoliittisissa ratkaisuissa ja arvoissa tulisi painottaa entistä enemmän 
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korkeakouluopetuksen laadullista näkökulmaa (Suortti 2001, Moitus ym. 2001). 

Korkeakoulutuksen kehittämisen laadullisella näkökulmalla voitaisiin valmistu-

misen ohella edistää korkea- ja opettajankoulutuksen opetuksen laadukkuutta, 

vastata opettajuuden nykyisiin ja tuleviin haasteisiin sekä edistää oppimista jokai-

sella koulutusjärjestelmän tasolla. Nähtäväksi jää, miten parhaillaan käytävä kou-

lutuspoliittinen keskustelu korkea- ja opettajankoulutuksen resurssien riittämät-

tömyydestä, suunnitelmat korkeakoulujärjestelmän supistamisesta ja yliopistouu-

distuksen tuulet vaikuttavat yliopistojen laadulliseen näkökulmaan, sisäiseen 

kehittämiseen ja etenkin niiden pedagogisen orientaation huomioimiseen. 

8.2 Tutkimusprosessin tarkastelu, luotettavuus ja eettisyys 

Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen eri osien ja tutkimuskokonaisuuden ra-

kentumista, luotettavuutta ja eettisyyttä. Tarkastelu aloitetaan tutkimusaiheen 

valinnasta ja teoreettisesta osasta (I), jonka jälkeen kummatkin empiiriset tutki-

musvaiheet II ja III käsitellään erikseen niiden metodologiaan, luotettavuuteen ja 

eettisyyteen liittyvien erilaisten kriteereiden vuoksi. Lopuksi arvioidaan vielä 

tutkimuskokonaisuutta (I–IV) sekä pohditaan tutkimuksen merkityksellisyyttä ja 

jatkotutkimusaiheita.  

8.2.1 Tutkimusaihe ja teoreettinen tausta (I) 

Tutkimusaiheen valintaan vaikutti paljon tutkijan henkilökohtainen kiinnostus ja 

esiymmärrys aiheesta (ks. 1.1). Kirjallisuuteen tutustuminen vahvisti omia näke-

myksiä, lisäsi intoa tutkimuksen tekemiseen sekä tarkensi näkemystä tutkimuksen 

viitekehyksen rakentamisesta ja tutkimuksen suuntaamisesta. Tutkimuksen merki-

tyksellisyys ajankohtaisena ja laajanakin kasvatusalan kysymyksenä sekä omaa 

koulutusyksikköä palvelevana työnä kävi selväksi tutkimuksen edetessä. Tutkijan 

vahva oma näkemys ja esiymmärrys tutkimusaiheesta sekä tutkittavaan yhteisöön 

kuuluminen on kuitenkin huomioitava tutkimuseettisen objektiivisuuden näkö-

kulmasta (mm. Heikkilä 2001: 30–31, Hirsjärvi ym. 1997: 27–29). Tutkimusai-

heen valinta, sen käsitteleminen yhteisön jäsenenä ja opiskelijoiden näkökulmasta 

vaatii myös objektiivisuutta, joka korostuu tulosten esittämisen ja tulkinnan yh-

teydessä (Denscombe 2002: 177). Omat näkemykset ovat saattaneet vaikuttaa 

implisiittisesti tiettyjen asioiden sivuuttamiseen esimerkiksi käsitteiden määritte-

lyn osalta, mutta tietoisella tasolla on pyritty tieteellisyyden ja eettisyyden mukai-

seen kriittisyyteen ja avoimuuteen. Lehdon (1998: 221–223) mukaan objektiivi-
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suus ei ole edes kokonaan mahdollista teoreettisen osuuden rakentamisessa, jossa 

tutkija joutuu tekemään valintoja tietoisesti ja tiedostamattaan. Oman esiymmär-

ryksen ja objektiivisuuden oikeaa suhdetta tukee osaltaan monipuolinen ja eri 

näkökulmista lähestyvä teoreettisen osan tarkasteleminen.  

Tutkimuksesta muotoutui eräänlainen oppimisteoreettinen evaluointi, joka 

johti muun muassa tieteenfilosofiseen tarkasteluun. Tutkimuksen alussa (luku 2) 

on käytetty ehkä kritisoitavankin paljon sivuja pedagogisen orientaation, tieteenfi-

losofian ja opettajuuden määrittelemiseen, mutta niillä on merkityksellinen osuu-

tensa tutkimusaiheen, tutkimuksen näkökulman ja keskeisten käsitteiden johtami-

sessa. Kaikkia alussa käsiteltyjä näkökulmia yhdistää konstruktivismin, itseohjau-

tuvuuden, reflektion ja yksilön sisäisen maailman merkityksellisyys. Kirjallisuu-

teen tutustumisen myötä näkemys korkea- ja opettajankoulutuksen pedagogisesta 

orientaatiosta sekä opettajuuden keskeisistä tekijöistä lisääntyi ja suuntasi tutki-

musta. Itseohjautuvuuden ja reflektion käsitteiden kautta merkityksellisiksi muo-

dostuivat kokemukset, käsitykset ja uskomukset, jotka ovat keskeisiä tekijöitä 

muun muassa opettajaksi kasvamisessa ja oppimisessa. Näiden ilmiöiden pedago-

giseen kehittämiseen tutustumisen myötä alkoi hahmottua oppimisympäristöön 

liittyvien tekijöiden merkityksellisyys. Konstruktivististen menetelmien, ilmapii-

rin ja ohjaajan toiminnan kartoittamisen yhteydessä oli mahdollista myös koko 

koulutuksen pedagogisen orientaation kartoittaminen. Opettajuuden persoonalli-

seen ulottuvuuteen liittyvistä osa-alueista muodostui oma tutkimusongelmansa, 

joka loppujen lopuksi toimi kaikkien tutkimuskäsitteiden pedagogisen kehittämi-

sen perustana.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan tarkastella tutkimuksen jokaisen vaiheen 

osalta, joten on syytä pohtia teoreettista osuutta ja käsitemäärittelyjä validiteetin 

näkökulmasta. Validiteetti kertoo tutkimuksen kyvystä vastata niihin ongelmiin, 

joita tutkimuksessa on tarkoitus selvittää. Validiteetin lajeja on useita, joista käsi-

tellään tämän tutkimuksen osalta keskeisimpiä. (mm. Alkula ym. 1994: 89–94, 

Bernstein 1988: 406, Metsämuuronen 2003: 35–44.) Sisäinen validiteetti ja sitä 

tarkentava käsitevaliditeetti kertovat tutkimuksen kyvystä vastata tutkimusongel-

miin. Tällöin kiinnitetään huomiota käsitteiden kuvaamiseen ja niiden pohjalta 

operationalisoituihin mittareihin – vastaavatko muuttujat viitekehyksessä olevia 

abstrakteja käsitteitä ja tavoittavatko ne käsitteen luonteen? (Alkula ym. 1994: 92, 

Heikkilä 2001: 29, 186, 189, Uusitalo 1996: 84, Hirsjärvi 1990: 200–201, Met-

sämuuronen 2003).  

Pedagogiikan konstruktivistisen orientaation osalta jouduttiin tekemään raja-

uksia ja jättämään pois esimerkiksi tarkat menetelmälliset selvitykset. Kyselylo-
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makkeeseen on otettu teoriaosassa (3.1.1 ja 3.1.2) kuvailluista menetelmistä mu-

kaan keskeisimpiä, joiden valintaa voidaan tarkastella kriittisesti. Lisäksi voidaan 

pohtia operationalisoitujen osioiden merkityksellisyyttä ja toimivuutta. Pedagogi-

sen orientaation osalta analyysivaihe osoitti joidenkin operationalisoitujen koko-

naisuuksien hajanaisuuden ja pinnallisuuden, joita mittaavat vain yksittäiset osiot. 

Hajanaisuuden vuoksi kyseiset osiot poistettiin analysoinneista. 

Itseohjautuvuuden, reflektion sekä kokemusten, käsitysten ja uskomusten kä-

sitteiden tiivis vuorovaikutteisuus ja päällekkäisyys kävivät selväksi käsitemäärit-

telyjen yhteydessä. Tiiviit ja toisiinsa kietoutuvat käsitteet aiheuttavat muun mu-

assa päällekkäisyyttä tulosten osalta, mutta toisaalta perustelevat niiden merkityk-

sellisyyttä ja ovat todisteita käsitteiden hyvästä validiteetista. Käsitteiden määrit-

telyn yhteydessä selvisi myös niiden moninaiset käyttötavat ja määrittelyt, jotka 

osaltaan vaikeuttivat käsitteiden olennaisten piirteiden valintaa. Useasta suunnasta 

konstruoidulla viitekehyksellä pystyttiin kuitenkin luomaan melko kestävä ja 

luotettava tarkastelunäkökulma tutkimukselle. 

8.2.2 Kvantitatiivinen tutkimusvaihe (II) 

Metodologian valinnan taustoja 

Ensimmäisen tutkimusvaiheen metodologiaksi valittiin tietoisesti ja perustellusti 

kvantitatiivinen lähestymistapa. Määrällisen tutkimuksen valintaa voidaan tarkas-

tella kriittisesti ainakin tutkimuksen ontologian ja tietokäsityksen (vrt. Paavola 

2003), tutkimuksen kartoittavan luonteen, opiskelijoiden kokemusten selvittämi-

sen ja hyvin vaikeasti operationaalistettavien käsitteiden näkökulmista. Käsitys 

tiedosta yksilöllisesti rakentuvina ja ainutlaatuisina rakenteina sekä opiskelijoiden 

äänen kuuleminen syvällisesti ja ymmärtävästi puoltaisi laadullista ja strukturoi-

matonta aineiston hankintatapaa (Paavola 2003: 35). Myös tutkijan oman esiym-

märryksen merkitys tutkimusta ohjaavana tekijänä tukee tätä perustelua (ks. Lehto 

1998: 221–223). Tutkimuksen kartoittava luonne aiempien tutkimusten vähäisyy-

den vuoksi voidaan lisäksi nähdä laadullisen tutkimuksen käyttämiselle otollisena 

perusteena (Hirsjärvi ym. 1997: 136). 

Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja niiden kuvaamat ilmiöt ovat hyvin vaike-

asti määriteltäviä ja tavoitettavia varsinkin kvantitatiivisen tutkimuksen keinoin 

(ks. Mäntylä 2003: 15). Jokaisen tutkimuksessa olevan käsitteen luonne on moni-

tasoinen, jonka vuoksi niiden edustaman ilmiön tavoittaminen on mahdollista 
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vain osittain. Tässä tutkimuksessa on pyritty valitsemaan käsitteisiin tutkimusai-

heen kannalta merkitykselliset näkökulmat ja perustelemaan niiden valintaa. Esi-

merkiksi Mäntylän (2003) esittämä kritiikki reflektion selvittämisestä kvantitatii-

visin menetelmin voidaan osittain sivuuttaa. Tässä tutkimuksessa ei selvitetty 

reflektiota, kuten ei myöskään itseohjautuvuutta yksilön persoonallisena ominai-

suutena, tasona tai toimintana, vaan niitä kehittävää pedagogiikkaa. Käsitteiden 

abstraktius ja ymmärrettävyys tukevat toisaalta kvantitatiivisen tutkimusotteen 

valintaa. Ilman strukturoitua käsitteiden määrittelyä käsitteiden suuntaisen peda-

gogiikan näkökulma olisi saattanut jäädä tavoittamatta osittain tai jopa kokonaan. 

Kvantitatiivisen metodologian valintaa voidaan perustella myös kartoittavan 

ja kuvailevan tarpeen holistisuudella, jota kvalitatiivisella strategialla ei ole mah-

dollista luoda. Kyselyllä haluttiin luoda kokonaiskuva koulutuksen pedagogisesta 

orientaatiosta ja kvantitatiivista aineistoa aiottiin myös täydentää myöhemmin 

tehtävillä haastatteluilla. Tutkimuksen kartoittava piirre liittyy tutkimusaiheen 

näkökulman uutuuteen, jonka monipuolisen testaamisen kysely mahdollistaa 

laadullista aineistoa tehokkaammin. Tutkimuksessa on mukana evaluaation näkö-

kulma, joka näkyy yhteisön toimintatapojen arvioimisena opiskelijoiden näkö-

kulmasta. Laadullista aineistoa edustavat kuitenkin kyselylomakkeen avoimesta 

kysymyksestä poimitetut opiskelijoiden mielipiteet, jotka syventävät kuvaavasti 

määrällistä aineistoa. Lisää syvyyttä persoonallisen ulottuvuuden pedagogiseen 

kehittämiseen olisi saatu jokaista käsitettä mittaavien osiokokonaisuuksien (ks. 

liite 1) jälkeen asetetuilla avoimilla kysymyksillä. 

Metodi 

Oikein muodostetuilla tutkimusmetodeilla, otoksen edustavuudella ja kadon mi-

nimoinnilla vähennetään systemaattista virhettä, joka vaikuttaa koko aineistoon 

vääristävästi ja validiteettia alentavasti (Alkula ym. 1995: 89, 113, 140, Heikkilä 

2001: 29, 186). Luvussa 5.2.2 esitetään varsin yksityiskohtaisesti ja metodologi-

siin teoksiin perustuen kyselylomakkeen laadintaprosessi, jonka perusteella meto-

dia voidaan pitää muodoltaan toimivana. Tutkimusmetodilla pystyttiin myös vas-

taamaan jokaiseen tutkimusongelmaan. Otantamenetelmiä ei kokonaistutkimuk-

sen vuoksi käytetty, mutta katoanalyysi on syytä tehdä. Vastausprosenttia (66, 3 %) 

voidaan pitää kontrolloidulle kyselylle hieman alhaisena. Kolmannen ja neljännen 

vuosikurssin opiskelijoiden hajanainen opiskeluohjelma ja osittainen muualla 

oleminen olivat keskeisimpiä syitä kadon syntymiselle. Osa opiskelijoista olisi 

todennäköisesti ollut mahdollista tavoittaa myöhemmin, mutta analysointi oli 
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aloitettava aikataulujen vuoksi. Henkilökohtaisesti annettujen kyselylomakkeiden 

alhainen vastausprosentti johtunee kyselyille tyypillisestä vastaamisen ja palaut-

tamisen unohtumisesta. Kato saattaa vaikuttaa jonkin verran vuosikurssien välis-

ten keskiarvoerojen vertailuissa, jossa kolmannen ja neljännen vuosikurssin opis-

kelijoita on muita ryhmiä vähemmän.  

Heikkilä (2001: 30–31) ja Hirsjärvi ym. (1997: 27–29) mainitsevat tutkimuk-

sen eettisessä toteutumisessa keskeisiksi avoimuuden ja tietosuojan, jonka lisäksi 

Tulamo (1994: 365–372) ja Alkula ym. (1995: 295) esittävät tutkijan eettisen 

toiminnan tärkeäksi seikaksi tutkittavien huomioon ottamisen. Tutkittavien osalta 

anonymiteetti ja tietosuoja huomioidaan kyselyn nimettömyydessä ja kyselylo-

makkeen alussa olevassa instruktiossa, jossa mainitaan tulosten luottamuksellinen 

käsittely (liite 1). Instruktio-osassa mainitaan myös avoimesti tutkimuksen tarkoi-

tus ja tulosten esittämisen ajankohta tieteellisten tulosten julkisuuden mukaisesti. 

Tutkittavien huomioon ottamisen osalta kontrolloitujen kyselyjen suorittami-

nen ”puolipakkona”voidaan nähdä eettisesti hieman arveluttavana. Harva kehtaa 

kieltäytyä vastaamasta yhteisessä tilanteessa, jossa suurin osa opiskelutovereista 

vastaa kyselyyn (vrt. Denscombe 2002: 183–186).  

Tutkimuskäsitteiden suuntaista pedagogiikkaa ei ole juurikaan tutkittu tämän 

tutkimuksen näkökulmasta ja näillä metodeilla, jonka vuoksi mittariston laatimi-

nen oli varsin eksploratiivista. Käsitteistä muodostettujen osioiden kykyä mitata 

käsitteen suuntaista pedagogiikkaa voidaan tarkastella kriittisesti yksittäisten 

osioiden tulkinnallisesta näkökulmasta. Esitestauksen yhteydessä todettiin peda-

gogisen näkökulman ongelma – mittaavatko osiot pedagogiikan vaikutusta opis-

kelijoiden kokemuksissa vai yksilön kokemuksia oman kasvun yhteydessä? Tä-

hän palautteeseen pyrittiin vastaamaan muun muassa kyselylomakkeen instrukti-

oilla. Osioiden melko suuret keskihajonnat (liite 5) saattavat kertoa osioiden hy-

vän erottelukyvyn lisäksi osioiden universaalin tulkinnallisuuden puutteista 

(Nummenmaa ym. 1997: 216). Kriittisesti voidaan myös arvioida sitä, kohden-

tuuko kokemusten, käsitysten ja uskomusten eksplikoiminen koulutukseen. Tar-

koituksena oli selvittää kyseisten asioiden eksplikoimista yliopiston puolella, 

mutta jälkikäteen voi pohtia, missä määrin opiskelijat huomioivat myös harjoitte-

luissa tapahtuvan asioiden käsittelyn. 

Analysointi 

Korkea tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa muun muassa tutkimustulosten pientä 

sattumanvaraisuutta, toistettavuutta, luotettavuutta, pysyvyyttä, yhdenmukaisuutta, 
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johdonmukaisuutta ja tarkkuutta (Tähtinen & Kaljonen 1996: 138, Metsämuuro-

nen 2003: 44–48, Nummenmaa ym. 1997). Sattumanvaraisuuden syynä ovat 

yleensä satunnaisvirheet, jotka Heikkilän (2001: 187) mukaan näkyvät esimerkik-

si mittauksessa ja aineiston käsittelyssä. Kyselylomakkeen osalta reliabiliteettion-

gelmat voivat johtua lomakkeen laadinnan epätarkkuudesta ja virheistä tai koo-

dausvaiheessa tapahtuvista huolimattomuusvirheistä. Kyselylomakkeen laadinta 

on todettu jo aiemmin tarkaksi, jonka lisäksi aineiston syöttämisessä mahdollises-

ti tapahtuneet satunnaisvirheet tarkastettiin ennen analyysien aloittamista (ks. Yli-

Luoma 2004). Osioiden havaintojen vaihteluväli tarkastettiin liian pienien tai 

suurien arvojen löytämiseksi ja muutamat puuttuvat koodaukset täydennettiin 

numeroiduista kyselylomakkeista.  

Analysointivaiheessa tutkija joutui tutustumaan melko itsenäisesti keskeisiin 

analysointimenetelmiin ja opettelemaan esimerkiksi faktorianalyysien ja keskiar-

vovertailujen käyttämisen. Analysoinnin luotettavuutta kuitenkin lisää menetel-

miin liittyvien keskeisten oletusten ja sääntöjen esittäminen sekä tarkka noudat-

taminen. Faktorianalyysien osalta noudatettiin tiukasti yleisinä pidettyjä nyrkki-

sääntöjä ja huomioitiin erilaiset faktorianalyysin tunnusluvut, jotka kertovat osal-

taan oikeansuuntaisesta analysoinnista. Faktorianalyyseissä tarkastettiin muun 

muassa korrelaatiomatriisien kuntoisuudet, huomioitiin faktoreiden ominaisarvot 

sekä latausten ja kommunaliteettien alarajat (0.30). (Bernstein 1988, Nummen-

maa 2004, Nummenmaa ym. 1997, Metsämuuronen 2003, Yli-Luoma 2004.) 

Luotettavien faktorianalyysien perusteella voidaan tarkastella myös tutki-

muksen keskeisten käsitteiden operationaalistamisen onnistumista eli sisäistä 

validiteettia. Tehdyt faktorianalyysit ja niissä syntyneet ulottuvuudet latautuneine 

osioineen vahvistivat teoreettisen osuuden valinnat oikeiksi ja viitekehyksen kes-

täväksi. Kaikkien käsitteiden osalta ulottuvuudet olivat varsin samansuuntaisia 

teorian ja niistä johdettujen mittareiden kanssa, jota voidaan osaltaan pitää hyvän 

sisäisen validiteetin merkkinä. Itseohjautuvuuden faktorianalyyseissä jonkinlaise-

na vertailukohteena voidaan käyttää muiden tutkimuksien itseohjautuvuutta kos-

kevia faktorianalyysejä, joissa on syntynyt samantyyppisiä ratkaisuja erilaisesta 

tutkimuksen näkökulmasta huolimatta (Varila 1990, Koro 1993a, Pasanen ym. 

1989, Ahonen & Ansaharju 1992). Muiden käsitteiden osalta suoraa vertailupoh-

jaa aiempiin tutkimuksiin ei ole. Sisäisen validiteetin osalta faktorianalyysit osoit-

tivat myös osioiden operationaalistamisen ongelmat, joka näkyy jonkin verran eri 

ulottuvuuksien keskinäisenä korrelointina, osioiden latautumattomuutena ja ulot-

tuvuuksien tulkinnallisina ongelmina. Pedagogisen orientaation osioista useita 

jouduttiin jättämään pois analysoinnin yhteydessä.  
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Reliabiliteettia eli luotettavuutta voidaan mitata esimerkiksi uudelleenmitta-

uksella, rinnakkaismittauksella ja Cronbachin alfa-kertoimella, jolla pyritään 

muuttujien mahdollisimman hyvään sisäiseen homogeenisuuteen varsinkin sum-

mamuuttujien muodostamisen yhteydessä (Alkula ym. 1995: 95, Bernstein 1988: 

388, Tähtinen & Kaljonen 1996: 139, Metsämuuronen 2003: 45). Tutkimuksen 

teoreettinen malli, siitä konstruoitu mittaristo ja operationaalistetut muuttujat on 

muodostettu hyvin eksploratiivisesti, joiden laajempaa luotettavuutta, käytettä-

vyyttä, yleistettävyyttä ja pysyvyyttä olisi testattava muissa vastaavissa konteks-

teissa. Usein ainoa mahdollinen ja myös tässä tutkimuksessa käytetty reliabilitee-

tin mittauskeino on Cronbachin alfa-kertoimen käyttäminen. Metsämuuronen 

(2003: 47) ja Nummenmaa ym. (1997: 223) mainitsevat yleisesti käytetyksi, mut-

ta hyvin tulkinnalliseksi alfa-arvon alarajaksi 0.60, jota pidettiin tämän tutkimuk-

sen osalta raja-arvona osioille ja summamuuttujille.  

Tutkimuksessa on raportoitu Cronbachin alfa-arvot jokaisessa sisäisen kon-

sistenssin mittaamisen vaiheessa. Osiot ja mittarit konstruoitiin useista eri teoreet-

tisista näkökulmista hyvin eksploratiivisesti, jolloin osioiden ja niiden pohjalta 

luotujen summamuuttujien luotettavuuden selvittäminen oli tärkeää. Eri käsitteitä 

mittaavien osioiden osalta tehtiin osioanalyysi ennen varsinaisten analyysien 

aloittamista (ks. Yli-Luoma 2004, Nummenmaa ym. 1997: 215–218). Cronbachin 

alfakertoimella tarkastettiin osioiden samansuuntaisuus ja osioiden homogeeni-

suus. Huonosti toimivat osiot, jotka laskivat alfakerrointa merkittävästi, jätettiin 

analyysistä pois. Kaikkien osioanalyysien alfakertoimet olivat lopulta yli 0.80. 

Yhtä summamuuttujaa lukuun ottamatta (alfa 0.59) kaikkien summamuuttujien 

alfa-arvot olivat vähintään 0.60. Yleisesti arvot olivat kuitenkin yli 0.70, jota 

voidaan pitää tutkimuksen eksploratiivisuus huomioon ottaen hyvänä ja riittävänä. 

Käännettyjen osioiden käyttäminen reliabiliteettia parantavana tekijänä ei toimi-

nut tässä tutkimuksessa, josta kertoo osioiden poikkeavat keskiarvot ja suuret 

keskihajonnat. Tästä syystä kyseisiä osioita ei muutamaa lukuun ottamatta käytet-

ty jatkoanalyyseissä. 

Analysointimenetelmien kuvaamisen yhteydessä (ks. 5.2.3) perusteltiin ei-

parametristen keskiarvotestien käyttämistä parametristen testien oletusten rikkou-

tumisen vuoksi (Nummenmaa 2004, Nummenmaa ym. 1997, Metsämuuronen 

2003, Yli-Luoma 2004). Testien oletusten huomioon ottaminen lisää osaltaan 

tilastollisten analyysien luotettavuutta. Keskiarvovertailujen osalta on syytä suh-

tautua kriittisesti outliereihin, jotka saattavat vaikuttaa käytettyihin monimuuttu-

jamenetelmiin ja keskiarvojen eroja mittaaviin testeihin vääristävästi (Bernstein 

1988: 10–11, Holopainen & Pulkkinen 2002, Metsämuuronen 2003). Poikkeavia 
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havaintoja esiintyy muodostetuissa summamuuttujissa ja ne näkyvät summamuut-

tujien jakaumia kuvaavissa boxplot-kuvioissa. Poikkeavat havainnot voitaisiin 

joidenkin asiantuntijoiden mukaan poistaa ennen tilastollisia analyysejä, mutta 

tässä tutkimuksessa niin ei ole kuitenkaan tehty.  

Tässä vaiheessa tutkimusta voidaan mainita myös yksityiskohtainen tutkijan 

huomio keskiarvojen eroja mittaaviin testeihin liittyen. Useampikategoristen taus-

tamuuttujien osalta tehtiin tarkentavia U-testejä, joilla pyrittiin tarkentamaan taus-

tamuuttujaryhmien välisiä merkitseviä eroja. Kyseisissä testeissä merkitsevyysar-

vot (p-arvo) tulisi oikeastaan kertoa esimerkiksi Bonferroni-kertoimella, mutta 

näin ei ole kuitenkaan tehty (mm. Nummenmaa 2004: 261–262). Korjauksen 

puuttuminen saattaa näkyä muutamissa useampikategoristen taustamuuttujien 

sisäisten ryhmien merkitsevyystasoissa, jolloin nollahypoteesi on hylätty väärin 

perustein. Toisaalta Bonferroni-kertoimen käyttäminen saattaisi johtaa myös nol-

lahypoteesin turhaan hyväksymiseen. Puutteella ei ole kuitenkaan merkitystä 

tutkimuksen päätuloksiin. Tutkimuksessa on analysoitu myös summamuuttujien 

yksittäisten osioiden keskiarvoja ja keskilukuja, joka ei ole yleinen tapa. Keskiar-

vojen vertailu vaatisi muuttujalta oikeastaan myös jatkuvuutta, jota järjestysas-

teikolliset yksittäiset osiot eivät ole. Analysointitapaa voidaan kuitenkin perustella 

summamuuttujien muodostamisessa häviävien osiokohtaisten tietojen merkityk-

sellisyydellä (ks. Nummenmaa 2004: 151–152).  

Tulokset 

Suuri osa taustamuuttujaryhmien merkitsevistä keskiarvoeroista on vuosikurssien 

välillä, joihin keskeisenä syynä on etenkin ensimmäisen vuosikurssin muita posi-

tiivisempi asenne. Kyselyn tekemisen ajankohta oli hankala ensimmäisen vuosi-

kurssin vain kolme kuukautta kestäneen opiskeluajan vuoksi. Positiivinen asenne 

saattaa johtua vähäisistä opiskelukokemuksista ja näin ollen vääristää tuloksia. 

Toisaalta tulokset saattavat kuvastaa opiskelun alussa olevaa asennetta koulutuk-

seen ja kertoa koulutuksen alun jälkeen tapahtuvista muutoksista hyvinkin realis-

tisesti. Toisena tiedostettuna ja mainittavana seikkana on ensimmäisen vuosikurs-

sin muista jonkin verran poikkeava uusi opetussuunnitelma, jonka vaikutuksia 

tuloksiin on vaikea määritellä. Vaikutuksia on pohdittu kokemusten, käsitysten ja 

uskomusten eksplikoinnin yhteydessä (luku 6.4.3), jossa ne todennäköisesti näky-

vät vahvimmin. 

Tulosten esittämisessä oli hankaluuksia yksityiskohtaisuuden ja perusteelli-

suuden sekä turhan toistamisen välillä. Tutkimuksen useat ja osittain päällekkäiset 
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näkökulmat sekä käsitteet kuitenkin puoltavat paikoittain päällekkäistä ja toistu-

vaa asioiden käsittelemistä. Kriittisesti voidaan tarkastella myös melko yksityis-

kohtaista kvantitatiivisten analyysien esittämistapaa. Analysoinnin tarkka esittely 

tuo kuitenkin tuloksiin syvyyttä ja luotettavuutta. Tulosten esittämistapa myös 

vahvistaa tutkimuksen tulkintoja ja niiden oikeellisuutta sekä tuo objektiiviseen 

tarkasteluun tutkimuksen ongelmat osittain ristiriitaisten tulosten myötä. Ristirii-

taisuutta esiintyy esimerkiksi yhteistoiminnallisuutta edistävän koulutuksen ja 

toisaalta dialogisuuden puutteiden välillä sekä vastuullisuuden kehittämisen ko-

kemisessa.  

Tulosten raportointivaiheessa (Denscombe 2002: 180–181, Karjalainen ym. 

2002: 165, Tulamo 1994: 365–372) otettiin huomioon tutkittavien anonymiteetti. 

Anonymiteetti on huomioitu kyselylomakkeen taustamuuttujien analysoinnissa, 

jonka yhteydessä luokittelu on tehty tavalla, jossa ääripäitä edustavat tutkittavat 

eivät korostu. Ainoat anonymiteettiä heikentävät kohdat ovat opiskelijoiden 

kommentit, joita on siteerattu tutkimustulosten yhteenvedoissa. Niidenkin osalta 

esitetään taustatietoja, joiden perusteella tutkittavien tunnistaminen on varsin 

epätodennäköistä. 

Tämän tutkimuksen osalta ulkoisen validiteetin eli tulosten laajemman yleis-

tettävyyden ja pätevyyden tarkastelussa on kaksi näkökulmaa (Hirsjärvi 1990: 

201, Heikkilä 2001: 186). Tutkimustulokset ovat melko kontekstisidonnaisia, 

koska ne kuvaavat yhden oppilaitoksen ainutlaatuista opetuskulttuuria. Tutkimuk-

sen teoreettinen näkökulma on universaali ja opettajankoulutuksen rakenteet ovat 

samantyyppisiä kaikissa opettajankoulutusyksiköissä. Näillä perusteilla tutkimus-

tuloksia voidaan käyttää opettajankoulutuksen pedagogiikan määrittelyssä yleisel-

lä tasolla, eikä kattamaan muiden kontekstien pedagogisia käytänteitä. Tutkimuk-

sen vaikutukset ovat eettisesti kestäviä (ks. Karjalainen ym. 2002, Tulamo 1994: 

365–372) tutkimustulosten luotettavuuden vuoksi, vaikka tulokset ovat paikoin 

kriittisiä tutkijan omaa koulutusyksikköä kohtaan. Ulkoista validiteettia on kui-

tenkin mahdollista pohtia tutkimuksen viitekehyksen ja mittareiden osalta (ks. 

8.3). 

8.2.3 Kvalitatiivinen tutkimusvaihe (III) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen pätevyyden arvioimisessa on keskeisessä osassa tut-

kimusprosessin selkeä kuvaaminen ja sen taustalla olevan ymmärryksen näkymi-

nen. Pelkkä aineiston kuvaaminen ei riitä, vaan prosessin kuvauksesta on käytävä 

ilmi tutkijan ymmärrys tutkimuksen tekemisestä ja ilmiön tavoittamisesta. (Huh-
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tinen ym. 1994: 159–167.) Tässä luvussa tarkastellaankin kvalitatiivisen tutki-

musprosessin eri vaiheita ja pyritään käymään paitsi tutkimusprosessia kuvaava ja 

arvioiva, myös tutkijan ymmärrystä avaava diskurssi. Kvalitatiivisen tutkimus-

prosessin eri vaiheita on kuvattu jo aiemmin (ks. 4.2.2 ja 5.3) ja niiden yhteyteen 

on paikoin yhdistetty myös arviointiin ja luotettavuuteen liittyviä argumentteja. 

Siksi tässä luvussa ei käsitellä kaikkia prosessin vaiheita tai niiden yksityiskohtia. 

Luotettavuutta lisäävänä tarkastelun perustana käytetään tutkimuspäiväkirjaa, 

joka muistuttaa prosessin reflektiivisistä vaiheista ja eksplikoi päätöksiin johta-

neet polut sekä niihin liittyvät perustelut (Hirsjärvi & Hurme 2001: 184). 

Tutkimusvaiheen taustoja 

Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen (III) käyttämisen taustalla oli kvantitatiivisen 

tutkimusvaiheen tuloksien sekä niiden pohjalta valittujen ongelmallisten pedago-

giikan rakennetekijöiden syvempi ymmärtäminen (Creswell 1994: 175). Tutki-

musvaiheen suuntaamisessa oli muutamia vaihtoehtoja tutkimusongelmien, tut-

kimusjoukon ja metodien osalta. Tutkimuksen tekemisessä ehkä keskeisin ja vai-

kein osa-alue on tutkimusaiheen rajaaminen, jonka vuoksi kvalitatiivisessa tutki-

musvaiheessa haluttiin rajata selkeästi tutkimuksen näkökulma. Tutkimus-

ongelmien pohjaksi otettiin myös viitekehyksen ja tutkimuksen rakenteen vuoksi 

niitä vain osittain kattava ongelma-alue. Tutkimuksen näkökulmaa valitessa ei 

pidetty oleellisena tarkastella kvantitatiivisessa tutkimusvaiheessa hyviksi todettu-

ja pedagogiikan käytänteitä, vaan haluttiin keskittyä kiinnostavuuden vuoksi lä-

hinnä ongelmallisiksi osoittautuneisiin pedagogiikan piirteisiin (ks. 6.1–6.3). 

Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen pääasiallisena tutkimuskohteena olevat tajunnal-

liset merkitykset olisivat voineet sinänsä antaa tärkeää tietoa myös hyviksi koe-

tuista pedagogiikan osa-alueista. Tutkimusongelmiin haluttiin ottaa myös kehit-

tämisen näkökulma, koska tutkimuksen alusta asti yhtenä pragmaattisena tarkoi-

tuksena on ollut pedagogiikan kehittäminen. Spesifien tutkimusongelmien muo-

toileminen oli hankalaa tutkittavien osa-alueiden päällekkäisyyksien vuoksi, joten 

niistä tehtiin melko yleisellä tasolla olevia (ks. Creswell 1994: 181). Tutkimuson-

gelmat kuitenkin sisältävät tarvittavan eksaktiuden ja spesifisyyden (ks. luku 

4.2.2).  

Tutkimusjoukon suhteen oli lähinnä kaksi mahdollisuutta. Näkökulmaa peda-

gogiseen orientaatioon olisi voitu laajentaa haastattelemalla opetushenkilöstöä. 

Opiskelijoihin päädyttiin lähinnä tutkimuksen rajaamisen ja tutkimuskokonaisuu-

den yhtenäisyyden säilyttämiseksi. Jos metodologisen triangulaation lisäksi olisi 
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käytetty myös erilaisia tutkimusjoukkoja, olisi vaarana ollut tutkimuksen pirsta-

loituminen epäselväksi kokonaisuudeksi. Opiskelijoiden näkökulma on jäänyt 

myös vähälle pedagogisen orientaation tutkimuksessa (Volante & Earl 2004).  

Aikaa käytettiin paljon myös aineiston hankinnan ja tutkimusongelmiin par-

haiten soveltuvan ja vastaavan metodin pohtimiseen. Vaihtoehtoina olivat lähinnä 

eläytymismenetelmä ja kirjoitelmat, mutta niistä luovuttiin viitekehyksen ja tut-

kittavan aihealueen laajuuden ja moninaisuuden vuoksi. Eläytymismenetelmä 

olisi sinällään kiinnostava ja toimivakin menetelmä pedagogisen orientaation 

tutkimisessa. Tässä tutkimuksessa olisi ollut kuitenkin liikaa varioitavia tekijöitä, 

joilla menetelmään liittyvät kertomukset olisi saatu linkittymään tutkimuksen 

tematiikkaan. Sama ongelma olisi ollut myös kirjoitelmien käyttämisessä. Kum-

mankin metodin ongelmana olisi saattanut olla myös tuotoksien pinnallisuus ja 

syventämisen mahdottomuus ilman tutkijan ja tutkittavien vuorovaikutusta. Par-

haaksi metodiseksi keinoksi nähtiin teemahaastattelu sen sopivan struktuurisuu-

den, vapauden, kattavuuden ja dialogisen vuorovaikutuksen vuoksi. Muut haastat-

telun muodot olisivat olleet liian strukturoituja tai avoimia.  

Haastatteluteemojen valinnassa nojauduttiin kvantitatiivisen tutkimusvaiheen 

keskeisinä pidettyihin tutkimustuloksiin, jotka kuvaavat pedagogisen orientaation 

ongelmallisia piirteitä. Eräänä vaihtoehtona olisi ollut faktorianalyysissä synty-

neiden ulottuvuuksien valitseminen, mutta silloin teemoja olisi ollut liian paljon 

ja ne olisivat olleet sisällöiltään liian spesifejä (ks. taulukot 8–12). Toisena vaih-

toehtona olisivat olleet viitekehyksen osa-alueet eli pedagogisen orientaation 

konstruktivistiset orientaatiot ja opettajuuden persoonallisen ulottuvuuden katta-

vat teemat (luku 4.1). Niiden kautta olisi saatu rakennettua tiivis yhteys viiteke-

hykseen. Suurimpana ongelmana oli varsinkin opettajuuteen liittyvien käsitteiden 

abstraktius ja monitasoisuus, joita olisi ollut mahdotonta kuvata ja selvittää haas-

tattelulla. Tutkimusvaiheesta olisi tullut enemmänkin kvantitatiivista tutkimusvai-

hetta muistuttava strukturoitu aineiston keruu kuin sitä vapaamuotoisempi ilmiön 

ymmärtämisen tavoittelu. Ongelmallisiin pedagogiikan osa-alueisiin perustuvien 

teemojen taso vaihtelee spesifisyyden osalta hyvin yleisestä vuorovaikutus-

teemasta hyvin spesifiä osa-aluetta selvittävään tavoitteiden määrittely -teemaan 

(ks. 4.2.2 ja 5.3.2). Valittu lähestymistapa on siten eräänlainen synteesi muista 

vaihtoehdoista. 

Tutkimuksen viitekehyksen ja kvantitatiivisen tutkimusvaiheen tulosten ra-

jaamisessa sekä tutkimusvaiheiden välisessä siirtymässä on haasteellista käsitteel-

lisen yhteyden säilyttäminen. On vaarana, että kvantitatiivisen tutkimusvaiheen 

tulosten pohjalta muodostetut teemat käsittelevät ja kattavat haastatteluissa erilai-
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sia asioita kuin kvantitatiivisessa tutkimusvaiheessa. Valitut teemat ovat kuitenkin 

suurelta osin niin konkreettisia, että ne on mahdollista ymmärtää universaalisti. 

Esimerkiksi itseohjautuvuuden tai reflektion ottaminen haastatteluteemoiksi olisi 

saattanut olla liian hankalaa niiden universaalin ymmärtämisen haasteellisuuden 

kannalta. Valituista teemoista haastateltaville tuotti ongelmia oikeastaan vain 

ohjauksen ja vastuullisuuden -teema. Teeman käsitteellistä tarkoitusta joutui sel-

ventämään usealle haastateltavalle ja siinä onnistuttiin vaihtelevasti. Kvalitatiivi-

sen aineiston sekä viitekehyksen ja kvantitatiivisen aineiston yhteyttä joudutaan 

kuitenkin pohtimaan kriittisesti. 

Tutkimusjoukko 

Haastateltavien hankkiminen oli aihepiiri ja tutkimusjoukon taustat huomioiden 

yllättävän hankalaa. Tutkimusta koskevissa ilmoituksissa (liite 2) ja sähköposteis-

sa mainittiin hyvin selkeästi mahdollisuus koulutusta koskevien mielipiteiden 

esittämiseen ja opetuksen kehittämiseen, jonka olisi odottanut herättävän mielen-

kiintoa opiskelijoissa. Suurimpana syynä vähäiseen osallistumiseen oli todennä-

köisesti kevät, jolloin kiire ja opiskeluvuoden raskaus näkyy asioiden priorisointi-

na. Tutkimusjoukon hankinnan vaikeus oli kuitenkin osoitus tutkimuksen tekemi-

sen kaikkien vaiheiden haastavuudesta. Saatujen haastateltavien osuutta osattiin 

arvostaa siten entistäkin enemmän ja se näkyi eettisesti heidän yksilöllisenä koh-

telemisena ja osallistumisen kiittämisenä haastattelun aluksi ja lopuksi (Cohen & 

Manion 1994: 363). Haastateltavia tulee arvostaa Staken (2005: 459) mukaan 

myös heidän subjektiiviseen maailmaansa osallistumisen vuoksi. 

Haastateltavat olivat keskenään erilaisessa asemassa osallistumisen vapaaeh-

toisuuden ja tuttuuden osalta (Christians 2005: 144). Vain muutama haastateltava 

osallistui omasta aloitteestaan ja tutkijalle tutut lupautuivat mukaan kysyttäessä. 

Tuntemattomiin haastateltaviin oltiin yhteydessä lumipallo-otannalla tai henkilö-

kohtaisesti yliopistolla tapaamalla. Kaikilta kysyttiin haastattelun aluksi syitä 

osallistumiseen näiden erilaisten lähtökohtien vuoksi ja motiivien selvittämiseksi. 

Keskeisimpänä motiivina oli halu vaikuttaa ja tuoda esille mielipiteitä tärkeästä 

aiheesta. Lisäksi muutamat halusivat auttaa tutkimuksen tekemisessä ja ottaa 

oppia tutkimustilanteesta. Kolmantena syynä lähinnä tutkijalle tutuilla oli autta-

minen. Motiivit vaikuttavat kokonaisuutena hyvin järkeville ja uskottaville. Käy-

tännöllinen hyöty on hyvä motivoiva tekijä, joka on tutkijan yhteydenotosta huo-

limatta varmaan vaikuttanut myös tutkittavien vapaaehtoisuuden eettiseen säilyt-

tämiseen (Kuula 2006: 155–161). 
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Motiivien perusteella voidaan pohtia aineiston antamaa näkökulmaa. Haasta-

teltavat edustavat lähinnä aktiivisia ja motivoituneita opiskelijoita, joilla on to-

dennäköisesti vastaavanlainen asenne myös opiskeluun. Jos tuloksia yleistetään 

jollakin tasolla tutkimuskontekstiin, ei tutkimusjoukko pysty siten kattamaan 

kokemusten kirjoa passiivisten ja opiskelun kanssa painiskelevien osalta (Stake 

2005: 450–451). Tämän ryhmän paremmalla edustuksella olisi todennäköisesti 

pystynyt saamaan syvemmän ja nykyistä vaihtelevamman kuvan pedagogisen 

orientaation kokemisesta. Tutkimusjoukon hankinnassa olisi siten pitänyt käyttää 

ehkä kontrolloidumpaa tai toisaalta satunnaisempaa valintatapaa, jolloin tutkimus-

joukko olisi saattanut sisältää myös opiskelijoiden hiljaisempia edustajia. Lisäksi 

ilmoitusten muoto ja tutkittavien informointi saattoivat muodoltaan ongelmalli-

suuteen suuntaavina johdattaa haastateltavia kertomaan kokemuksistaan todellista 

negatiivisemmassa sävyssä (ks. Mäkinen 2006: 93). 

Tutkijan ja joiden haastateltavien tuttuuden negatiivisia vaikutuksia metodin 

tai tutkimuksen aihepiirin kannalta on vaikea löytää. Tuttuus lähinnä takasi ren-

non ja avoimen ilmapiirin, joka mahdollisti kriittisyyttä ja kehittämistä vaativan 

tutkimusaiheen käsittelyn erinomaisesti. Tuttuus ei kuitenkaan näkynyt tutkijan 

roolissa, vaan vuorovaikutuksessa pyrittiin säilyttämään muita haastattelutilantei-

ta vastaava luonne (Kvale 1996: 118). Edellä esitettyjen tekijöiden vaikutus haas-

tateltavien kerronnan valheellisuuteen ja täten aineiston luotettavuuden heikke-

nemiseen on todennäköisesti ollut melko minimaalinen (Walford 2001: 90–91).  

Haastattelua voidaan pitää aina eräänlaisena interventiona haastateltavien 

elämään. Haastattelulla ja tutkimusaiheen käsittelyllä voi olla vaikutuksia haasta-

teltavan ja haastattelijan elämään sekä tapaan tarkastella tutkimusaihetta (Warren 

2001: 96, Cohen & Manion 1994: 365, Kvale 1996: 36, 111). Tämän tutkimuksen 

aihepiiri ei kuitenkaan ole niin henkilökohtainen tai arkaluontoinen, että sen seu-

raukset olisivat negatiivisessa mielessä huomattavia. Haastattelun vaikutukset 

ovat todennäköisesti positiivisia ja auttavat opettajuuden ja opettajankoulutuksen 

kehittymisessä. Opettajankoulutuksen pedagogiikan käsitteleminen sai todennä-

köisesti monet ajattelemaan koulutusta uudella ja laveammalla tavalla, kuten 

muutama haastateltava toikin esille haastattelun aikana tai lopuksi.  

Metodi 

Tulkinnan kriteerinä voidaan pitää haastateltavien autonomisuuden arvostamista. 

Tutkimuskohteen autonomisuutta joudutaan tarkastelemaan teoreettisen viiteke-

hyksen, haastattelumetodin, analyysimetodin ankaruuden ja tutkijan esiymmär-
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ryksen näkökulmista. Tutkija joutuu tekemään ilmiötä koskevia rajauksia, jotka 

pohjautuvat tutkimuksen tarkoitukseen, omaan esiymmärrykseen tai teoreettiseen 

tietouteen. Teoreettisen viitekehyksen merkitys ilmiön kuvauksessa näkyy meto-

din kautta tapahtuvana tutkimuksen ohjaavuutena ja suuntaamisena. Analyysissä 

aineistoa ei ole kuitenkaan pyritty pakottamaan tutkimuksen teoreettiseen viiteke-

hykseen tai käytettyihin käsitteisiin, vaan synteesi teoriaan jätetään lopussa tapah-

tuvaan ymmärtämisen vaiheeseen.  

Haastatteluaineiston osalta tutkimuksen viitekehys ja ensimmäisen tutkimus-

vaiheen tulokset ohjasivat haastattelumetodin strukturointia ja siten rajoittivat 

tutkittavan ilmiön tiettyihin puitteisiin (ks. Perttula 1995: 112). Kuten kvalitatii-

vista metodologiaa koskevassa luvussa (5.1.3) kuvattiin, ei tutkimuksen tarkoi-

tuksena ollutkaan puhdas ilmiöiden kuvaaminen niiden kaikessa merkityksessä, 

vaan tiettyjen rakennetekijöiden sisäinen kokemusstruktuuri. Tutkimuksen tarkoi-

tuksen ja viitekehyksen ulkopuolelta tulevien kokemusten käsittely olisi hankalaa, 

merkityksetöntä ja ongelmallista tutkimuskokonaisuuden sekä luotettavuuden 

kannalta (Creswell 1998: 195). Teemojen sisäistä ohjaavuutta vähensi haastattelu-

jen keskustelunomaisuus, joissa keskeisin rooli oli haastateltavilla. Haastateltavat 

veivät keskustelua haluamaansa suuntaa tutkittavan ilmiön puitteissa. Tutkijan 

rooli oli mahdollisimman neutraali, joka näkyi syventäviä ja tarkentavia kysy-

myksiä esittävänä sekä aktiivisesti kuuntelevana tutkijan roolina (ks. 5.3.2).  

Teemahaastattelun muoto oli melko avoin ja perustui lähinnä teemaan ja sitä 

avaavaan aloituskysymykseen (vrt. Lukkarinen 1999: 148–149). Ensimmäinen 

käsiteltävä teema oli vuorovaikutus, joka avoimuutensa ja laajuutensa vuoksi 

mahdollisti tutkittavien vapaan kokemusten ja merkitysten kuvaamisen. Osaltaan 

teemojen valinnan oikeellisuutta tai ainakin tärkeyttä kuvaa se, että haastateltavat 

sivusivat itsenäisesti yleensä pitkässä ensimmäisen teeman kuvauksessa useita 

muita haastatteluteemoja. Haastateltavalle annettiinkin mahdollisuus mennä va-

paasti näihin teemoihin ja niitä syvennettiin myöhemmin tutkijan tekemillä muis-

tiinpanoilla.  

Haastattelujen ohjailun kannalta ongelmallista oli tutkijan vahva esiymmärrys 

tutkimusaiheesta, joka johtui paitsi tutkimuksen ensimmäisestä vaiheesta, myös 

omasta roolista tutkimuskontekstin jäsenenä. Tämä esiymmärrys aiheutti toden-

näköisesti ohjailua (Silverman 1993: 156, Creswell 1998: 195, Perttula 1995: 

103), mutta auttoi toisaalta luomaan ymmärtävän ja samalla tasolla olevan suh-

teen haastateltavien kanssa. Myöhempien haastattelujen osalta ohjailun riskiä 

lisäsi myös aiempien haastattelujen sisällöt, joissa esiintyneitä asioita oli houkutus 

lähteä selvittämään. Tämä tutkimus ei kuitenkaan pyrkinyt prosessimaiseen haas-
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tatteluaineiston keräämiseen, joten ohjailu tiedostettiin ja yritettiin minimoida. 

(Kvale 1996: 100–101.) 

Analysointi 

Pysyvyys tai toistettavuus tutkimuksen luotettavuutena perustuu tutkimuksen 

tulosten tulkinnan oikeellisuuteen. Tulkinnan oikeellisuus on ensinnäkin yhtey-

dessä aineiston laatuun. (Peräkylä 1997: 203, Hirsjärvi & Hurme 2001: 185–189.) 

Haastattelut nauhoitettiin laadukkaalla digitaalisella tallentimella, joka takasi 

lähes poikkeuksetta hyvän ja selkeän äänenlaadun. Myös transkriptointivaihe on 

keskeinen aineiston laatuun vaikuttava tekijä, joka tulisi mielellään tehdä mahdol-

lisimman pian aineiston keruun jälkeen (Peräkylä 1997: 206–207, Hirsjärvi & 

Hurme 2001: 185). Tämä ei ollut mahdollista ajanpuutteen vuoksi, mutta sillä 

olisi pystytty vähentämään litterointiin vaaditun valtaisan työmäärän kasaantu-

mista. Lisäksi haastattelut olisivat olleet mielessä läheisemmin, joka olisi saatta-

nut auttaa niiden syvällisemmässä ymmärtämisessä. Toisaalta kaikkien haastatte-

lujen litterointi peräjälkeen auttoi näkemään niiden väliset yhteydet pitkälle aika-

välille venynyttä käsittelyä paremmin.  

Tutkimus- ja etenkin analyysiprosessin avoin ja perusteltu esittely on keskeis-

tä suuntaa antavan ja tutkimuskohtaisesti sovellettavan fenomenologisen metodii-

kan kannalta (Perttula 1995: 102, Huhtinen ym. 1994: 161, 172–176, Giorgi 1996: 

20–21). Analyysiprosessin kuvauksen osalta tässä tutkimuksessa on tehty paljon 

tutkimusraportissa näkymätöntä ja näkyvää työtä. Tutkija piti jatkuvaa ja pohdis-

kelevaa otetta noudattelevaa tutkimuspäiväkirjaa analyysin etenemisestä, josta on 

poimittu analyysin etenemisen kannalta keskeiset tienhaarat analyysiprosessin 

kuvauksen yhteyteen (ks. 5.3.3 ja liite 4). Tällä voidaan nähdä olevan keskeinen 

rooli Hirsjärven ja Hurmeen (2001: 189) tärkeänä pitämässä käsite- ja rakenneva-

liditeetissa, jolla pyritään perustelemaan tehdyt ratkaisut.  

Keskeisimmät tienhaarat analyysiprosessissa olivat sopivimman analyysiko-

konaisuuden löytäminen ja sen soveltaminen loppuvaiheessa. Tutkijan tapaan 

nojautua käytettyyn analyysimetodiin ja sen struktuuriin melko tiukasti voidaan 

suhtautua kriittisesti (ks. Huhtinen ym. 1994: 161). Esimerkiksi fenomenologisen 

analyysin toisen vaiheen typistäminen olisi voinut olla tarpeen ja järkevää. Tut-

kimuspäiväkirjan mukaan kuitenkin varsinkin analyysiprosessin alkuvaiheessa 

tehtiin jatkuvaa ja kriittisesti reflektoivaa pohdintaa analyysiin suuntaamisesta ja 

valinnoista. Lisäksi tarkasti toteutetulla ja strukturoidulla analyysimenetelmällä 

voidaan katsoa olevan positiivinen vaikutus tutkimuskohteen autonomisuudelle ja 
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tulkinnan puhtaudelle. Sillä on pystytty myös vähentämään tutkijan vahvan esi-

ymmärryksen ja tutkimuskontekstiin kuulumisen mahdollisesti aiheuttamia vää-

ristymiä ilmiön kokemisen kuvauksessa.  

Huhtinen ym. (1994: 164–167) pitävät keskeisenä tutkimuskohteen ontologis-

ta määrittelyä ja sen näkymistä tutkimuksen metodisissa ratkaisuissa. Tässä tut-

kimuksessa ontologinen erittely on perustavanlaatuisessa roolissa. Vaikka teema-

haastattelu voidaan nähdä kriittisesti ihmisyyden kokonaisuutta pilkkovana meto-

dina, eksistentiaalisen ihmisen monopluralistisuutta kunnioitettiin synteettisen 

analyysimetodiikan valinnassa. Tulkinnassa tulisi pystyä säilyttämään ja huomi-

oimaan tutkittavien elämismaailman ja sisäisten kokemusten ymmärtävä kokonai-

suus. Tämä tarkoittaa eritasoisten merkitysten tulkinnan oikeellisuutta ja suhteut-

tamista merkityskokonaisuuteen (Perttula 1995: 102). Analyysiprosessin loppu-

vaiheessa sovellettu, laajempi ja hermeneuttinen tutkimusprosessin yhteydessä 

ilmenevien merkitysten tulkitseminen kertoo merkitysten sitomisesta yksilöllisiin 

ja myös kontekstuaalisiin tasoihin (ks. Huhtinen ym. 1994: 164–167).  

Ehkä keskeisin tulosten luotettavuutta koskeva näkökulma on tutkijan kyky 

luoda mahdollisimman tarkka rekonstruktio haastateltavien kokemuksista ja luoda 

siten mahdollisimman autenttinen ja mahdollinen todellisuuden kuvaus (Perttula 

1995: 104–105, Latomaa 2005: 45, Guba & Lincoln 2005: 205). Tätä analyysi-

prosessiin liittyvää näkökulmaa voidaan käyttää Tuomen ja Sarajärven (2006: 136) 

mukaan tutkimuksen uskottavuuden tai vastaavuuden (credibility) kriteerinä. 

Yhtenä keskeisenä osana on aineistolähtöisyys ilman johdattelevia teorioita tai 

käsitteitä, joka toteutui tässä tutkimuksessa (Perttula 1995: 105). Käytännöllisesti 

rekonstruktio tarkoittaa transkription ja siitä eri vaiheissa tehtyjen tutkijan muun-

nosten yhtenevyyttä (Creswell 1998: 208). Ongelmallista on haastateltavan todel-

listen merkitysten ymmärtäminen ja tulkitseminen pelkän kirjoitetun tekstin takaa 

(Kvale 1996: 211). Haastattelut kuitenkin sisäistettiin hyvin litterointi- ja ana-

lysointiprosessiin liittyvän aineiston usean käsittelyn kautta, joka auttoi eläyty-

mään haastateltavien kokemukseen (Perttula 1995: 119). Analyysiprosessiin liit-

tyvien useiden vaiheiden vuoksi haastateltava ja haastattelutilanne sekä yksittäi-

siin haastattelukohtiin liittyvät kontekstit muistuivat mieleen hyvin elävinä, joka 

osaltaan lisää tehtyjen tulkintojen luotettavuutta (Schostak 2006: 68).  

Merkityksen sisältävien yksiköiden muuntaminen tutkijan kielelle mielikuvan 

tasolla tapahtuvalla muuntelulla on hyvin keskeinen ja kriittinen vaihe kokemuk-

sien rekonstruktion kannalta. Tätä vaihetta voi pitää erittäin raskaana ja työteliää-

nä vaiheena, jossa kokemusten muuntaminen on varmaankin välillä ollut epätark-

kaa ja vääristävää. Aineiston kokonaisuuden tasolla kuitenkin yksittäisten merki-
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tysten mahdollinen vääristyminen ei pääse näkymään perusmerkitysten tasolla, 

jotka muotoutuvat useampien merkitystihentymien synteesinä. Vaikka tutkijan 

esiymmärtäneisyys redusoidaan mahdollisimman hyvin pois tästä vaiheesta, sitä 

käytettiin muuntamisen yhteydessä välineenä. Tutkija ei kuitenkaan tuonut merki-

tyksiin omaa perspektiiviään, mutta pystyi ymmärtämään paremmin merkityssuh-

teen mahdolliset variantit ja valitsemaan niistä parhaiten sopivan vaihtoehdon 

(Creswell 1998: 208, Perttula 1995: 114). Esiymmärrys olisi mahdollista ja toi-

vottavaakin tehdä näkyväksi esimerkiksi kirjoittamalla, mutta sitä ei tehty tässä 

tutkimuksessa esiymmärryksen jonkinasteisen selvyyden vuoksi. Tutkimusaihe 

oli tuttu niin pitkältä ajalta, että oma asenne oli tullut tutuksi jo aiemmissa tutki-

muksen vaiheissa. 

Stake (2005: 454–455) sekä Moilanen ja Räihä (2001: 48–51) toteavat, että 

kvalitatiivisten tulosten tulkinnan toistaminen on melko mahdotonta tulkinnan 

subjektiivisuuden vuoksi. Kvalitatiivisten tulosten objektiivisuuden tasoa voidaan 

kuitenkin Kvalen (1996: 64–65) mukaan arvioida dialogisella intersubjektiivisuu-

della. Muunnosten vastaavuutta ja deskription vahvistettavuutta (confirmability) 

olisi voitu lisätä haastateltavien osallisuudella (respondent validation/member 

check) (Tuomi & Sarajärvi 2006: 136–137, Silverman 1993: 156–159, Hirsjärvi 

& Hurme 2001: 189). Tämä olisi ollut järkevintä yksilökohtaisten merkitysver-

kostojen muotouduttua, jolloin haastateltavat olisivat voineet tutustua heidän 

kokonaisen kokemuksensa kuvaukseen ja arvioida sen oikeellisuutta. Tämä olikin 

tarkoituksena, mutta yksilökohtaisten merkitysverkostojen muotoilun ja aineiston 

hankinnan välinen aika venyi, joten vaarana olisi ollut haastateltavien kokemusten 

muuttuminen ajallis–paikallisen kontekstin vaikutuksen vuoksi. Suurten muutos-

ten tekeminen analyysiin olisi ollut mahdotonta muun muassa tutkijan ajanpuut-

teen vuoksi. Myös Silvermanin (1993: 159) huomio haastateltavien omakuvan ja 

tutkijan tekemän kuvauksen välisestä ristiriidasta olisi voinut olla ongelmallinen. 

Haastateltavat saattavat yllättyä nähdessään kokemansa eksplikoituna ja alkaa 

muuntaa sitä esimerkiksi positiivisempaan suuntaan. Haastateltavien osallisuudel-

la olisi kuitenkin todennäköisesti ollut vahvistava ja hyödyllinen merkitys edellä 

esitetyistä epäkohdista huolimatta. Tutkimuksessa ei myöskään käytetty tutkijat-

riangulaatiota, koska se olisi vaatinut toiselta tutkijalta liian syvällistä aineiston 

tuntemista ja vastaavanlaista tutkimusasennetta (vrt. Giorgi 1996: 19–21, Stake 

2005: 454, Moilanen & Räihä 2001: 50–51). 

Merkityssuhteiden muuntamisen lisäksi myös ensimmäisen analyysivaiheen 

syntetisointi herättää kysymyksiä (liite 4). Sisältöalueet olivat toisaalta itsenäisiä, 

mutta sisälsivät myös yhteisiä merkitystihentymiä. Näiden merkitysyhteyksien 
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rohkeampi yhdistäminen ja niiden mukainen haastattelujen syntetisoiminen olisi 

ollut todennäköisesti mahdollista ja toivottavaakin. Toisaalta sitä yritettiin yhdellä 

haastattelulla, jossa ei löytynyt tarpeeksi vahvoja ja koko haastattelua kannattele-

via merkityssuhteita. Synteesistä tuli väkinäinen ja keskittyi liikaa näihin muuta-

miin implisiittisiin merkityssuhteisiin. Toisena kriittisenä vaiheena on toisen ana-

lyysivaiheen toteuttaminen kokonaisuudessaan (liite 4). Tutkijalla ei ollut uskal-

lusta, eikä välttämättä siinä vaiheessa ymmärrystä lähteä soveltamaan tutkimus-

vaiheita niin paljon, että olisi voinut jättää pois useita eri alavaiheita. Todennäköi-

sesti yleinen merkitysverkosto olisi voitu rakentaa myös vähemmillä analyysin 

alavaiheilla perustuen pitkälti suoraan yksilökohtaisiin merkitysverkostoihin. 

Ensimmäisen vaiheen synteesi kuitenkin kaikkine heikkouksineen palvelee tietty-

jen merkitysyhteyksien muodostumista eri sisältöalueiden välille ja ehkä siten 

perustelee paikkaansa yhdessä toisen päävaiheen alun tavoin.  

Tulokset 

Eettinen luottamuksellisuus (confidentiality) on eräänlainen yläkäsite anonymitee-

tille (Christians 2005: 145, Mäkinen 2006: 115–116, Kuula 2006: 88–90, Schos-

tak 2006: 53–54) Luottamuksellisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa lähinnä sitä, 

että tutkija selvitti haastattelun aluksi anonymiteetin ja aineiston käsittelyn luot-

tamukselliset periaatteet ja toimi niiden mukaisesti haastateltavien henkilökohtai-

sia tietoja vaarantamatta (Kvale 1996: 114–115). Kukaan haastateltavista ei esi-

merkiksi pyytänyt jättämään pois osia haastatteluaineistosta (mm. Schostak 2006: 

53–54). Luottamuksellisuuden osalta tutkija olisi voinut esittää tarkemminkin 

muun muassa aineiston säilyttämiseen liittyvät seikat ja kysyä luvat mahdollisia 

jatkokäsittelyjä varten (mm. Kuula 2006: 88–90).  

Kuten haastateltaville mainittiin haastattelun alussa, aineiston esittämisessä 

häivytetään haastateltavien identiteetti anonymiteetin (anonymity) säilyttämiseksi 

(Christians 2005: 145, Schostak 2006: 53, Cohen & Manion 1994: 366–367). 

Täydellistä anonymiteettiä ei ole kuitenkaan mahdollista saavuttaa yleisten tutki-

mustulosten osalta (ks. Christians 2005: 145). Koska analyysissä on pyritty mah-

dollisimman yleisen (Cohen & Manion 1994: 368), vaikkakin tietyllä tavalla 

vaihtelevan kokemuksen kuvaamiseen, kaikki haastateltavat yhdistetään tähän 

yleiseen kokemukseen (Mäkinen 2006: 79). Tämä on ongelmallista, koska haasta-

teltavien identiteetti leviää helposti pienessä yksikössä. Myös haastateltavien 

hakeminen ilmoitustaulun kautta yhdistää siihen nimensä laittaneet haastatteluihin 

ja aineistoon. Sama ongelma on myös yksilökohtaisten merkitysverkostojen ku-
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vaamisessa, koska niissä esiintyy kokonaisuutena paljon yksilöllisesti koettua (vrt. 

Cohen & Manion 1994: 368). Haastateltavalle tutut saattavat tunnistaa heidät 

tiettyjen osien tai kokonaisuuden perusteella (Kuula 2006: 89, Christians 2005: 

145). Kokemukset ovat kuitenkin niin samansuuntaisia, ettei niissä juurikaan 

ilmene erottuvia ja hyvin poikkeavia asioita. Myös mahdolliset suorat viittaukset 

opettajankoulutusyksikön henkilöstöön jätetään pois sitaateista ja tässä työssä 

esitettävistä yksilökohtaisista merkitysverkostoista, jotta niillä ei loukata tai muu-

ten viitata kyseisiin henkilöihin (Cohen & Manion 1994: 377).  

Schostak (2006: 21–22) pohtii kvalitatiivisen tapaustutkimuksen yleistämisen 

(generalization) mahdollisuuksia ja toteaa todellisuuden yksilöllisten konstrukti-

oiden olevan aina yhteydessä johonkin implisiittisestä yleiseen. Kun kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa korostetaan yksilöiden kokemuksen ainutlaatuisuutta ja eroa-

vaisuutta analyyttisessä mielessä, on tämän analyyttisen tulkinnan perustana ja 

vertailukohtana eräänlainen dekonstruktiivinen kontekstuaalinen kokonaisuus, 

jonka suhteen eroavaisuuden muodostuvat (emt. 21–22). Kvalitatiivisen tutki-

muksen erääksi tavoitteeksi voidaan nähdä jo tiedetyn ja tunnetun, mutta huonosti 

tiedostetun tekemistä näkyväksi. Tämä johtaa kvalitatiivisen tutkimuksen osalta 

tutkittavan ilmiön yleistettävyyden sijaan sen siirrettävyyden arvioimiseen. Kyse 

on enemmänkin aineiston sisäisestä yleisyydestä eli paikallisesta selittämisestä 

kuin ulkoisesta yleistämisestä muihin konteksteihin. (Alasuutari 1994: 206–207, 

215.) Walfordin (2001: 15–17), Creswellin (1998: 203) ja Huhtisen ym. (1994: 

169–170) mukaan siirrettävyys (transferability) vaatii kvalitatiiviselta tutkimuk-

selta ainakin tarkkaa ja täyteläistä aineiston sekä tutkimusprosessin kuvaamista, 

joka vakuuttaa lukijan ja mahdollistaa sen kautta vertailun muihin vastaavanlai-

siin konteksteihin (Stake 2005: 450). Tuloksilla täytyy olla siten uskottava autent-

tisuus (Guba & Lincoln 2005: 205). Tämän tutkimuksen osalta on pyritty koko 

työtä läpäisevään eksaktiin tutkimusprosessin kuvaukseen, joka on tasapainoilua 

perustelua ja kuvausta vaativan sekä ehkä itsestään selvän välillä. Rajatapauksissa 

on päädytty ”liian” tarkkaan kuvaukseen. 

Siirrettävyys kontekstien vastaavuuden näkökulmasta on tässä tutkimuksessa 

sekä ongelmallista että mahdollista. Kunkin yliopistokontekstin pedagogisen 

orientaation käytänteet ovat yksilöllisiä, jonka vuoksi tuloksia ei voida sinällään 

käyttää kuvaamaan muiden opettajankoulutuskontekstien tilannetta. Siirrettävyyt-

tä voidaan kuitenkin pitää mahdollisena vertailun kautta (case-to-case translation) 

opiskelijoiden eksistentiaalisten sekä opettajankoulutuksen situaation rakennete-

kijöiden yhtäläisyyksien vuoksi (Huhtinen ym. 1994: 169). Tutkimuksessa käsi-

tellyt situaation rakennetekijät ovat yhtäläisiä kaikissa opettajankoulutusyksiköis-
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sä ja siten siirrettävyys voi näkyä tietoisuuden lisääntymisenä ja näkökulmien 

muuttumisena sekä niiden kautta reflektiivisenä ja kehittävänä toimintana (ks. 

Huhtinen ym. 1994: 169). Creswell (1998: 195) esittääkin Howen ja Eisenhardtin 

yleiseksi luotettavuuskriteeriksi tutkimuksen tiedollisen ja kehittävän arvon, jonka 

tämä tutkimus täyttänee. Huhtinen ym. (1994: 168–171) näkevät yleistettävyyden 

sinällään hankalaksi, mutta kuitenkin oleelliseksi osaksi ainakin kvalitatiivisen 

tutkimuksen käytännöllistä ja sovellettavaa ulottuvuutta, jota voidaan pitää kes-

keisenä tässä tutkimuksessa. 

Tutkimustulosten julkaisuun liittyy Mäkisen (2006: 133–140) mukaan ulkoi-

sen tutkimusetiikan näkökulmia. Tämä on erittäin tärkeää tämän tutkimuksen 

osalta, joka koskettaa suhteellisen pientä kontekstia ja sen eri ryhmiä. Lisäksi 

tutkimuksen arvioiva ja kehittävä tavoite sekä etenkin kvalitatiivisen tutkimusvai-

heen näkökulmaksi muodostunut pedagogisen orientaation ongelmakohtien käsit-

teleminen tekevät tutkimuksesta sävyltään hyvinkin kriittisen (Kvale 1996: 111). 

Tutkimuksen viimeistelemisen aikana selvinneet tutkimuskontekstin tulevaisuu-

teen liittyvät hallinnolliset päätökset lisäävät eettisyyden huomioimista ja etenkin 

tutkimuksen tarkoituksena olleen arvioivan näkökulman perustelua ja selkeää 

esittämistä. Tutkimuskonteksti on kuitenkin näkyviltä osin ollut avoin ja hyväk-

syvä tutkimusta kohtaan, joka on näkynyt esimerkiksi taloudellisena ja järjeste-

lyihin liittyvänä tukena. Kontekstin tukemisella ei kuitenkaan ole ollut merkitystä 

tulosten oikeellisuuteen (emt. 82–85).  

Eettisesti ongelmallista tuloksissa on tiettyjä kontekstin ryhmiä koskevat 

merkitykset (Walford 2001: 145–146). Tutkija joutuu tällaisessa tilanteessa poh-

timaan eettisyyttä tulosten esittämisen oikeellisuuden ja toisaalta yksilöiden louk-

kaamattomuuden näkökulmista (Bogdan & Biklen 2007: 51). Tulokset on esitetty 

tässä tutkimuksessa sellaisenaan lukuun ottamatta yksittäisiin henkilöihin liittyviä 

viittauksia. Tulokset voivat kuitenkin vaikuttaa kyseisiin ryhmiin monella tavalla. 

Tutkimus käsittelee aihetta vain opiskelijoiden näkökulmasta, joka asettaa kon-

tekstin eri osapuolet jo lähtökohtaisesti vastakkain. Kriittisten tulosten vaikutus 

saattaa olla hyvin yksilökohtaista ja pahimmillaan johtaa opiskelijoiden ja opetta-

jien väliseen kiistaan pedagogisen orientaation tilasta, käytänteistä ja kehittämi-

sestä. Tutkimus on kuitenkin pyritty pitämään tutkijankin latautuneesta positiosta 

huolimatta neutraalina ja kriittisen esityksen sijaan enemmän kuvailevana sekä 

arvioinnin sekä kehittämisen tärkeyttä vaalivana esityksenä.  
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8.2.4 Tutkimuskokonaisuus (I–IV) 

Tutkimusta on käsitelty ja arvioitu kahdessa edellisessä luvussa kummankin tut-

kimusvaiheen osalta erikseen. Kahden tutkimusmetodologian käyttäminen samas-

sa tutkimuksessa ei saa olla itseisarvo, vaan sille on löydyttävä selkeät perusteet. 

Triangulaation käyttäminen saattaa helposti johtaa tutkimuksen painottumiseen 

pelkäksi metodologiseksi esitelmäksi ilman selkeitä tutkimuksen tavoitteita palve-

levia tarkoitusperiä. (Tuomi & Sarajärvi 2006: 140, Raunio 1999: 337–338.) Tut-

kimuskokonaisuus saattaa myös jäädä pirstaleiseksi, jos siinä käytetyt triangulaa-

tiomenetelmät eivät kohtaa tai linkity toisiinsa. Ilman selkeää ja tarkasti pohdittua 

triangulaation käyttöä ristiriitaisuutta saattaa syntyä esimerkiksi tutkimuksen 

tieteenfilosofisten perusteiden kanssa (ks. luku 5.1.4). Tieteenfilosofisiin ja meto-

dologisiin ratkaisuihin liittyviä tekijöitä on pohdittu jo aiemmin tämän tutkimuk-

sen yhteydessä (luku 5.1), joten niitä ei käsitellä enää syvällisemmin. Niitä on 

kuitenkin syytä tarkastella tutkimuskokonaisuuden, tutkimusvaiheiden keskinäi-

sen yhteyden ja niiden merkityksellisyyden kannalta.  

Triangulaation käyttämistä on pohdittu tämän tutkimuksen osalta tutkimus-

prosessin alusta lähtien. Jo tutkimussuunnitelmavaiheessa oli pohdittavana, käyte-

täänkö tutkimuksessa sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista metodologiaan niille 

ominaisten tutkimusmenetelmien kautta. Ajatuksena oli selvittää sekä kokonais-

valtaisesti että ymmärtäen koulutuksessa käytettyjä pedagogisia ratkaisuja. Koska 

kvantitatiivinen tutkimusvaihe liittyi syventäviin opintoihin kuuluvaan ja melko 

laajaksi muodostuneeseen pro gradu -tutkielmaan, ei kvalitatiivisen metodologian 

käyttöä pidetty järkevänä siinä vaiheessa. Tutkimuksen laajentuessa väitöskirjaksi 

oli selvää, että kvantitatiivinen tutkimusvaihe tarvitsee tuekseen kvalitatiivista 

aineistoa tutkittavasta ilmiöstä (mm. luku 5.1.3). Ilmiön syvemmän kuvauksen 

lisäksi oli myös tarvetta ymmärtämiselle ja ilmiön syntymiseen liittyvien merki-

tysten näkyväksi tekemiselle (ks. 2.2.1). 

Tutkimusprosessi on ollut tutkijalle henkinen ja kognitiivinen kasvuprosessi. 

Ymmärrys tutkimuksen tekemisen kokonaisuudesta, eri tieteenfilosofioista ja 

metodologioista sekä niiden tavasta tarkastella ja tavoittaa maailmaa on selkeyty-

nyt suurelta osin vasta matkan varrelta. Montaa asiaa tutkimusprosessin varrelta 

on helppoa kritisoida nyt jälkikäteen ja monta asiaa tekisi toisin. Keskeneräisyys 

tutkijana tuli näkyväksi varsinkin kvalitatiivisen tutkimusvaiheen aikana. Pinnal-

linen, vaikkakin kasvanut ymmärrys erilaisten tieteenfilosofisten traditioiden 

näkemyksistä aiheutti suurta päänvaivaa. Ontologiset ja epistemologiset näke-

mykset ja niiden erot laittoivat pohtimaan tutkimuskohdetta ja sitä, mitä tutki-
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muksella ollaan tavoittelemassa. Sekavuus oli välillä hyvinkin suuri, jolloin tutki-

ja joutui tekemään päätöksen olla uppoutumatta liian syvälle filosofiseen kirjalli-

suuteen. Kirjallisuuteen tutustumalla tieteenfilosofinen ymmärrys kuitenkin li-

sääntyi ja osaltaan lisäsi varmuutta tehtyjen ratkaisujen perustelemiseen.  

Tutkimuksessa käytetyt metodologiat ovat molemmat omalla tavallaan haas-

teellisia. Onkin harvinaista, että tutkija pystyy hallitsemaan molemmat metodolo-

giat hyvin tai ainakin käyttämään niitä tasavertaisesti samassa tutkimuksessa. 

Kvantitatiivinen metodologia on kokonaisuutena hyvin normatiivisesti ohjattu, 

joka helpottaa sen konkreettista toteuttamista. Kvalitatiivisen tutkimuksen kenttä 

on hyvin pirstaleinen, joka yhdistettynä jokaisen tutkimuksen ainutkertaiseen 

prosessimaisuuteen on haaste tutkijalle. Tämän tutkimuksen osalta laadullisen 

tutkimusmetodologian käyttäminen osoittautuikin kvantitatiivista haasteellisem-

maksi ja työläämmäksi. Eräänä syynä tähän lienee tutkijan ymmärryksen ja sen 

kautta muodostuneen kriittisyyden lisääntyminen, joka johti eräänlaiseen henkilö-

kohtaiseen tieteenfilosofiseen kriisiin.  

Tässä tutkimuksessa molempia tutkimusvaiheita pidetään yhtä tärkeinä, eikä 

toiselle haluta antaa ensisijaista asemaa tutkimuksessa (ks. 5.1.4). Kvantitatiivisen 

tutkimusvaiheen aikana tutkija otti ensimmäisiä askeliaan tutkimuksen saralla, 

joka näkynee varsinkin tutkimuksen rajaamisen ja tutkimusmetodin rakentamisen 

vaiheissa esiintyvinä hankaluuksina (ks. 8.2.2). Kvantitatiivinen tutkimusvaihe on 

kuitenkin tutkimuskokonaisuuden ensimmäinen askel, se yhdistää teorian ja ilmi-

ön empiriaan sekä luo perustan kvalitatiivisen tutkimusvaiheen toteuttamiselle. 

Näillä perusteilla kvantitatiivinen tutkimusvaihe voidaan nähdä perustavanlaatui-

semmaksi ja ohjaavammaksi osaksi tutkimuskokonaisuutta. Kuitenkin myös kva-

litatiivinen tutkimusvaihe voidaan sitoa tutkimuksen viitekehykseen ja sen tulok-

set muodostavat myös itsenäisesti tarkasteltavan kokonaisuuden. Tämän vuoksi 

tutkimuksessa käytetyt tutkimusvaiheet nähdään yhtä tärkeinä ja tasapainoisina 

osina tutkimuskokonaisuutta. 

Keskeisin kysymys tutkimuskokonaisuuden kannalta on eri metodologioiden 

käytön lopullinen merkityksellisyys. Aiemmissa kappaleissa ja jo aiemmin tutki-

muksessa (mm. 2.4 ja 5.1.4) on tarkasteltu metodologisen triangulaation valintaan 

johtaneita syitä ja niiden perusteluja. Nämä tutkimuksen prosessimaiseen etene-

miseen sekä tieteenfilosofisiin ja metodologisiin normeihin liittyvät ratkaisut ovat 

tärkeitä ja tulee tehdä argumentoiden näkyviksi. Vaikka tieteenfilosofiset ja meto-

dologiset näkökulmat ovat tärkeitä, eivät ne tutkijan mielestä kuitenkaan voi olla 

primaareja suhteessa tutkimuksen tekemisen perustarkoitukseen eli ilmiön tutki-

miseen. Triangulaation käyttämisen järkevyyttä ja toimivuutta tulee siksi tarkas-
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tella suhteessa tutkimuskokonaisuuteen ja etenkin tutkimustuloksiin. On kysyttä-

vä, auttoiko triangulaatio tutkimusongelmiin vastaamisessa ja tutkittavan ilmiön 

tavoittamisessa. Tämä ei kuitenkaan ole kannanotto metodologisen eklektismin 

puolesta, vaan pelkkä arvioinnin näkökulma sille, oliko triangulaation käyttämi-

nen tässä tutkimuksessa järkevää ilmiön tutkimisen kannalta.  

Triangulaatiolla pyritään yleensä joko tutkittavan ilmiön kokonaisvaltaisem-

paan tai syvempään kuvaamiseen. Tässä tutkimuksessa ensimmäisenä ollut kvan-

titatiivinen tutkimusvaihe antaa määrällistä ja tutkimuskontekstin yleisellä tasolla 

olevaa tietoa. Tutkimuksen ontologisesta näkökulmasta huomioiden (luku 5.1.4, 

kuvio 10) kvantitatiivisen tutkimusvaiheen tarkoituksena on kuvata holistisesti 

pedagogiikan situaation rakennetekijöitä, jotka on määritelty ja rajattu viitekehyk-

sen näkökulman mukaisesti. Saatu tieto lähestyy siten ilmiötä ontologisesti vain 

yhdestä näkökulmasta sekä epistemologisesti ja operationaalistettujen mittareiden 

mukaisesti jo valmiiksi suunnatusti. Normitetuista mittareista huolimatta tietoa 

voidaan kuitenkin pitää yksilöiden tajunnallisten merkitysten kautta syntyneenä, 

vaikkakin hyvin yksityiskohtaisiin situaation rakennetekijöihin ohjattuna. Kvalita-

tiivisen tutkimusvaiheen tulokset vahvistavat kvantitatiivisia tuloksia ja niiden 

pohjalta tehtyjä tutkijan tulkintoja, vaikka niiden pääasiallinen tarkoitus on ilmiön 

syvempi ja ymmärtämiseen painottuva merkitys (ks. Alasuutari 1994: 209). Haas-

tattelu ja haastattelun muoto tuotti sekä situaatiota faktisesti kuvailevaa että ym-

märtävää ja tajunnallisesti syntyneitä merkityksiä esittävää aineistoa. Opiskelijoi-

den kokemusten ja merkitysten kautta on mahdollista ymmärtää valittujen peda-

gogisten rakennetekijöiden luonne, jota kvantitatiivinen kyselyaineisto ei pysty 

tavoittamaan. Siten kahdella aineistolla ja erilaisella ontologisella näkemyksellä 

pystytään vahvistamaan tehtyjä tulkintoja sekä syventämään ja tuottamaan yhtä 

metodologiaa enemmän tietoa triangulaation käytön järkevyyttä lisäten.  

Kvalitatiivisen tutkimusvaiheen tulokset toistavat joiltakin osin kvantitatiivi-

sen tutkimusvaiheen pohjalta tehtyjä tutkijan tulkintoja (ks. luvun 6 synteesiluvut) 

ja saattavat vaikuttaa siten osittain turhilta. Kvantitatiivisten tulosten pohdinnassa 

esitetyt näkemykset ovat kuitenkin tutkijan tulkintaa, eivätkä ole siten primaaria 

tutkimusaineistoa. Kvalitatiivinen kokemusperäinen aineisto on sen sijaan ontolo-

gisesti primaaria, jonka perusteella osa tutkijan tekemistä kvantitatiivisen aineis-

ton tulkinnoista todellistuu tieteellisesti päteviksi. Tutkijan johdatteleva vaikutus 

tulosten samansuuntaisuudelle lienee vähäinen tutkimusprosessin läpinäkyvän 

kuvauksen kautta. Haastatteluaineisto tuottaa myös paljon kvantitatiivista aineis-

toa syventävää ja laajentavaa tietoa, jonka merkitys on hyvin keskeinen syy trian-

gulaation käytölle. (ks. taulukko 12.)  
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Kokonaisuutena tutkimuksen luotettavuutta lisää tehtyjen ratkaisujen tarkka 

kuvaus ja perustelu. Tutkimusprosessin kaikki vaiheet on tehty läpinäkyviksi, jota 

Alkula ym. (1995: 91) pitävät hyvän prosessivaliditeetin kriteerinä. Tulamon 

(1994: 365–372), Alkulan ym. (1995: 295) ja Denscomben (2002: 177) mukaan 

tutkijan eettiseen toimintaan kuuluu tulosten rehellinen esittäminen, joten tutki-

muksen läpinäkyvyydellä on myös eettisesti merkittävä arvo. Tutkimusaihetta ja 

tutkimuksen käsitteiden taustoja perustellaan omassa luvussaan, käsitteet määri-

tellään luvussa 3, jonka lisäksi metodologiset ratkaisut kuvataan yksityiskohtai-

sesti. Tulokset esitetään tekstissä sekä liitteissä olevin taulukoin, jotka mahdollis-

tavat tulosten ja analysoinnin kriittisen arvioimisen.  

8.3 Tutkimuksen merkityksellisyys ja jatkotutkimusaiheet 

Tutkimuksen merkityksellisyyttä voidaan tarkastella monella tasolla. Tutkimus 

antaa merkittävää tietoa Kajaanin opettajankoulutusyksikön pedagogisesta orien-

taatiosta ja sen kyvystä kehittää opettajuuden persoonallista ulottuvuutta (ks. 

Jussila & Saari 1999). Tuloksilla vastataan osaltaan haasteeseen, jonka mukaan 

pedagogiikan struktuureja ja teoreettisia malleja tulisi arvioida ja kehittää oppilai-

toskohtaisesti (Richardson 2003, Tenenbaum ym. 2001, Moitus ym. 2001). Tut-

kimuksessa onkin keskitytty kuvailemaan pedagogisen orientaation ongelmakoh-

tia, joiden näkyväksi tekemisen ja kehittämisen kautta voidaan luoda parempi ja 

yhtenäisempi pedagogiikan orientaatio. Lisäksi kyseisille ongelmakohdille pyri-

tään löytämään ratkaisuja laadullisen aineiston, tutkijan näkemysten ja kirjalli-

suuden kautta (ks. 8.1, taulukko 13).  

Tulokset mahdollistavat myös tutkimuskontekstia laajemman opettajankoulu-

tuksen pedagogisen orientaation tarkastelun. Korkeakoulutuksen arviointineuvos-

ton mukaan opettajankoulutuksen pedagogiikan struktuureiden ja teoreettisten 

mallien kehittämisen tulisi keskittyä muun muassa opiskelijoiden persoonallisen 

ulottuvuuden kehittämiseen (ks. Moitus ym. 2001). Tutkimuksen viitekehys poh-

jautuu useisiin teoreettisiin näkemyksiin, jonka lisäksi kvantitatiivisen tutkimus-

vaiheen operationaalistetut mittarit (ks. 5.2.2) on kehitetty ilman aiempia malleja. 

Tutkimuksen viitekehys ja tulokset osoittavat, että opettajankoulutuksen pedago-

giikan konstruktivistisella orientaatiolla ja persoonallisen ulottuvuuden kehittämi-

sellä on tiivis teoreettinen ja käytännöllinen yhteys sekä merkitys opettajan am-

matillisessa kasvussa. Viitekehys ja mittaristot voivat toimia siten perusmalleina 

opettajankoulutuksen pedagogisen orientaation struktuureille ja niiden arvioimi-

selle laajemmassa mittakaavassa (ks. Tenenbaum ym. 2001). Lisäksi persoonalli-
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sen ulottuvuuden osa-alueiden määrittely ja niiden pedagogisen kehittämisen 

mallintaminen antavat yleisesti sovellettavan näkökulman konstruktivismin peda-

gogisille käytänteille. 

Tutkimus on merkityksellinen myös laajemman pedagogisen ideologian ta-

solla. Korkea- ja opettajankoulutuksen pedagogiikan sekä konstruktivismin peda-

gogisen soveltamisen tutkiminen on ollut verrattain vähäistä (mm. Volante & Earl 

2004, Grossman 2005). Tutkimuksen aihepiiri, näkökulma ja konteksti ovat hyvin 

merkityksellisiä pedagogisen nykykäsityksen kannalta. Vallitsevan oppimiskäsi-

tyksen toteutuminen, pedagogiikan kehtona toimivan opettajankoulutuksen käy-

tänteet sekä pedagogiikkaa toteuttavien ja uudentavien opettajien pätevyys ovat 

kaikki pedagogisen ideologian avaintekijöitä. Vaikka tämä tutkimus käsittelee 

aihepiiriä vain yhden tapauksen kautta, se voidaan nähdä kuitenkin merkitykselli-

seksi osaksi pedagogisen tutkimuksen kenttää. 

Keskeisimpänä jatkotutkimusaiheena voidaan mainita tämän tutkimuksen vii-

tekehyksen ja mittaristojen kehittäminen sekä käyttäminen opettajankoulutuksen 

pedagogiikan konstruktivistisen orientaation laajemmassa arvioimisessa. Vastaa-

vanlaisen näkökulman omaavan tutkimuksen tekeminen valtakunnan kaikissa 

opettajankoulutusyksiköissä antaisi kokonaisvaltaisemman kuvan opettajankoulu-

tuksen pedagogiikasta ja lisäisi luotettavuutta tämän tutkimuksen johtopäätöksiin. 

Tutkimusmenetelminä voitaisiin käyttää kokonaisvaltaisesti selvittäviä kyselyitä, 

haastatteluja ja pedagogisen orientaation eri osa-alueiden observointia. Tämän 

tutkimuksen näkökulmaa voitaisiin viedä myös eksploratiivisempaan suuntaan 

vaihtamalla tutkimusmetodologioiden järjestystä. Pedagogista orientaatiota voi-

taisiin lähteä kuvaamaan ensin melko vapaamuotoisilla opiskelijoiden haastatte-

luilla, joilla saataisiin esille pedagogisen orientaation ydinilmiöt ja mahdolliset 

uudet ilmiöt. Kvalitatiivisen aineiston tuottamaa tietoa voitaisiin tutkia laajem-

massa mittakaavassa kvantitatiivisilla menetelmillä.  

Toimintatutkimuksessa koulutuksen pedagogista orientaatiota ja opettajuuden 

persoonallisen ulottuvuuden kehittämistä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi säännöl-

lisesti kokoontuvissa pienryhmissä. Toiminnassa voitaisiin huomioida esimerkiksi 

motivoiminen, vuorovaikutuksen dialogisuus, palautteen monipuolisuus, ver-

taisarvioiminen, teorian ja käytännön vaiheistaminen sekä opiskelijoiden vahva 

osallisuus jokaisessa oppimisprosessin vaiheessa. Pitkittäistutkimuksen aiheena 

hedelmällinen olisi luokanopettajaksi opiskelevien persoonallisen ulottuvuuden 

tai koko opettajuuden ammatillisen kasvun prosessin kuvaaminen, koska koulu-

tuksen aikana tapahtuvaa opettajan ammatillista kasvua ei ole juurikaan tutkittu. 

Ammatillisen kasvun edistymiseen voitaisiin yhdistää opettajankoulutuksen pe-
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dagogiikkaan liittyvien tarpeiden tai kokemisen muuttuminen. Tutkimusaineisto 

voisi koostua kyselylomakkein kerätystä määrällisestä aineistosta, jota täydennet-

täisiin tutkimukseen valittujen muutamien opiskelijoiden säännöllisesti tekemillä 

henkilökohtaisilla kasvutarinoilla, kuten päiväkirjoilla, portfolioilla tai ammatilli-

sen kasvun analyyseillä. 
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Liite 1 Kyselylomake 

Tämä on luokanopettajakoulutuksen ohjausta koskeva pro gradu-kysely KOKY:n 

luokanopettajaopiskelijoille. Vastaamalla rehellisesti ja ajatuksella sinulla on 

mahdollisuus antaa palautetta koulutuksesta ja vaikuttaa opettajankoulutuksen 

kehittämiseen – mielipiteesi on siis tärkeä!!!! Kysely käsitellään luottamukselli-

sesti ja tulokset raportoidaan keväällä 2006. 

 

TAUSTATIETOSI 

 

1. Sukupuolesi                                                                  1     mies 

                                                                                          2     nainen 

2. Ikäsi on_ ______vuotta 

 

3. Aiempi koulutuksesi. Merkitse korkein suorittamasi tutkinto. 

 

1 ammatillinen tutkinto 

2 ylioppilastutkinto 

3 opistotason tutkinto 

4 amk-tutkinto 

5 yliopistotutkinto 

6 joku muu _________  

 

4. Oliko Sinulla ennen koulutukseen tulemista jokin/usea yliopiston opintosuori-

tus, esimerkiksi approbatur- tai cum laude -arvosana? 

  

1 ei 

2 kyllä 

 

5. Mahdollinen tyokokemuksesi vuosina__________vuotta 

 

6. Vuosikurssisi KOKY:ssa:      _________ vuosikurssin opiskelija 
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TIETO-OSA. Seuraavissa kysymyksissä kartoitetaan opettajankoulutuksen 

ohjausta. Kyselyssä olevat väittämät liittyvät opiskeluun tai asioihin, joihin 

opettajankoulutus on vaikuttanut suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi väite 9: 

Opettajankoulutus on suoraan tai välillisesti vaikuttanut tavoitteellisen op-

pimistyylisi kehittymiseen. Vastaa kysymyksiin rehellisesti, liikaa pohtimatta 

ja kaikkia vastausvaihtoehtoja rohkeasti käyttäen. Vastausvaihtoehdot ovat 

seuraavat koko kyselyn ajan: 

 

                                                                           1=olen täysin eri mieltä 

                                                                           2=olen jokseenkin eri mieltä 

                                                                           3=en osaa sanoa 

                                                                           4=olen jokseenkin samaa mieltä 

                                                                           5=olen täysin samaa mieltä 

 

Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat Sinun mielestäsi opettajankou-

lutusta itseohjautuvuuden ohjaajana. Valitse mielipidettäsi vastaava vastausvaih-

toehto ja ympyröi se. 

 

Opettajankoulutuksessa 

7. saa positiivisia oppimiskokemuksia 1     2     3     4     5 

8. olen joutunut pohtimaan omia oppimistapojani 1     2     3     4     5 

9. olen oppinut tavoitteelliseen toimintaan 1     2     3     4     5 

10. minua arvostetaan oppijan 1     2     3     4     5 

11. kyseenalaistan opettamisen tapoja                                          1     2     3     4     5 

12. oppii arvioimaan omaa toimintaansa                                      1     2     3     4     5 

13. joudun kantamaan vastuuta oppimisestani                           1     2     3     4     5 

14. oppii vastuulliseen opiskelutyyliin                                1     2     3     4     5 

15. oppimista pidetään arvosanoja tärkeämpänä                         1     2     3     4     5 

16. motivoidun oppimaan uutta 1     2     3     4     5 

17. odotan innolla tulevia opintoja 1     2     3     4     5 

18. olen oppinut kohtaamaan ongelmia 1     2     3     4     5 

19. olen oppinut joustavaksi toimijaksi 1     2     3     4     5 

20. olen huomannut yhteistyön merkityksen      1     2     3     4     5 

21. määritellään omat oppimistarpeet     1     2     3     4     5 

22. en kyseenalaista opettajien toimintaa       1     2     3     4     5 

23. yhteistyötaitoni ovat kehittyneet           1     2     3     4     5 

24. olen oppinut kokeilemaan erilaisia tapoja toimia           1     2     3     4     5 
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25. vastuu opiskelusta kasvaa vähitellen             1     2     3     4     5 

26. oppii ottamaan palautetta vastaan           1     2     3     4     5 

 

Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat Sinun mielestäsi opettajankou-

lutusta reflektion ohjaajana. Valitse mielipidettäsi vastaava vaihtoehto ja ympyröi 

se. Vastausvaihtoehdot ovat samat kuin edellä. 

 

Opettajankoulutuksessa                                                                                          

27. pohditaan itsenäisesti omaa toimintaa                   1     2     3     4     5 

28. joudun miettimään omia käsityksiäni asioista       1     2     3     4     5 

29. mietitään oppimisen yhteiskunnallisia merkityksiä   1     2     3     4     5 

30. vertaillaan näkemyksiä ryhmässä                      1     2     3     4     5 

31. pohditaan asioita eri näkökulmista                    1     2     3     4     5 

32. olen muuttanut mielipiteitäni asioista                       1     2     3     4     5 

33. toimintaa edeltää suunnittelu ja pohtiminen           1     2     3     4     5 

34. arvioidaan samalla kun tehdään ja toimitaan           1     2     3     4     5 

35. arvioidaan toimintaa jälkikäteen            1     2     3     4     5 

36. pohditaan opettamisen käytäntöjä                    1     2     3     4     5 

37. mietitään teorian ja käytännön yhteyksiä         1     2     3     4     5 

38. ei pohdita omia mielipiteitä                               1     2     3     4     5 

39. käsitellään toiminnan herättämiä tunteita        1     2     3     4     5 

40. ei keskustella ryhmässä mielipiteistä               1     2     3     4     5 

41. erilaiset mielipiteet laittavat minut ajattelemaan asioita    1     2     3     4     5 

42. kannustetaan vaihtoehtojen etsimiseen               1     2     3     4     5 

43. on opettanut, ettei asioista ole yhtä totuutta            1     2     3     4     5 

 

Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat Sinun mielestäsi opettajankou-

lutusta kokemusten, käsitysten ja uskomusten pohtimisen ohjaajana. Valitse mieli-

pidettäsi vastaava vaihtoehto ja ympyröi se. Vastausvaihtoehdot ovat samat kuin 

edellä. 

 

Opettajankoulutuksessa 

44. on pohdittu, millaisena näen hyvän opettajan          1     2     3     4     5 

45. on käsitelty omia oppilaskokemuksia                      1     2     3     4     5 

46. käsitellään omia harjoittelu- ja opetuskokemuksia      1     2     3     4     5 

47. olen miettinyt, millainen on mielestäni hyvä luokka            1     2     3     4     5 

48. on pohdittu omien opettajieni toimintaa                    1     2     3     4     5 
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49. on pohdittu, millaista on hyvä opettaminen            1     2     3     4     5 

50. ei käsitellä omia koulukokemuksia                          1     2     3     4     5 

51. en ole joutunut miettimään, millainen on hyvä opettaja   1     2     3     4     5 

52. on pohdittu, millainen on hyvä oppilas                1     2     3     4     5 

53. on käsitelty huonoja ja hyviä opettajakokemuksia      1     2     3     4     5 

54. olen miettinyt käsitystäni, mitä on opettajan työ        1     2     3     4     5 

Arvioi, kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat Sinun mielestäsi opettajankou-

lutuksen yleistä ohjaamis- ja toimintatapaa. Väittämillä pyritään kartoittamaan 

mm. opiskelun ilmapiiriä, menetelmiä sekä opiskelijan ja opettajan toimintaa. 

Valitse mielipidettäsi vastaava vaihtoehto ja ympyröi se. Vastausvaihtoehdot ovat 

samat kuin edellä. 

 

55. Koulutuksessa opiskelu on opiskelijan itsenäistä toimintaa 1     2     3     4     5 

56. Yksilöllisyyteni huomioidaan koulutuksessa             1     2     3     4     5 

57. Opiskelija on kursseilla aktiivinen toimija                   1     2     3     4     5 

58. Opettajat ja opiskelijat ovat oppimiskumppaneita       1     2     3     4     5 

59. Opiskelussa pystyn vaikuttamaan opintojen sisältöihin   1     2     3     4     5 

60. Kirjoittamistehtävissä yhdistetään teoria ja omat ajatukset   1     2     3     4     5 

61. Opettaja määrittelee mitä ja miten opitaan                   1     2     3     4     5 

62. Opiskelu pohjautuu hops:aan 1     2     3     4     5 

63. Vuorovaikutus on olennainen osa oppimista koulutuksessa 1     2     3     4     5 

64. Annetut kirjoittamistehtävät eivät edistä oppimistani        1     2     3     4     5 

65. Luennoilla opiskelijat osallistuvat opetukseen       1     2     3     4     5 

66. Kirjoittamistehtävissä joutuu pohtimaan asioita          1     2     3     4     5 

67. Opintojen tavoitteet määritellään yhdessä opettajien kanssa 1     2     3     4     5 

68. Opettajat määräävät liikaa opiskeluani              1     2     3     4     5 

69. Erilaiset mielipiteet jäävät vähälle tunneilla       1     2     3     4     5 

70. Opiskelutapoina tavallisia ovat yksilötehtävät ja -esseet     1     2     3     4     5 

71. Opiskelussa käytetään usein pienryhmiä (esim. 3-6 hkl) 1     2     3     4     5 

72. Opp.päiväkirjat/pohtiva kirjoittaminen ovat opp. välineitä 1     2     3     4     5 

73. Luennot ovat opettajan yksinpuhelua        1     2     3     4     5 

74. Harjoituksissa keskustellaan ja pohditaan asioita     1     2     3     4     5 

75. Tunneilla käytävissä keskusteluissa todella oppii asioita     1     2     3     4     5 

76. Opiskelijoiden kokemuksia käytetään oppimisen perustana  1     2     3     4     5 

77. Koulutuksessa arvioidaan omaa ammatillista kasvua         1     2     3     4     5 

78. Opettajien palaute edistää oppimistani                           1     2     3     4     5 
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79. Opiskelussa joudun tekemään opitun itsearviointia        1     2     3     4     5 

80. Koulutuksessa arvioidaan opittua yhdessä                   1     2     3     4     5 

81. Opettajien antama palaute on monipuolista                  1     2     3     4     5 

82. Saan tarvittaessa neuvoja ja ohjausta                           1     2     3     4     5 

83. Opiskeluilmapiiri on avoin                                          1     2     3     4     5 

84. Oppimistilanteisiin liittyy kilpailua                                1     2     3     4     5 

85. Opettajankoulutuksessa oppiminen on innostavaa    1     2     3     4     5 

86. Opetuksessa ei ehditä käsitellä asioita tarpeeksi          1     2     3     4     5 

87. Ajatuksia uskaltaa tuoda esille tunneilla                     1     2     3     4     5 

88. Kriittisyys on osa opiskelutyyliä                           1     2     3     4     5 

89. Opiskelussa on kannustava luonne                       1     2     3     4     5 

90. Opiskeluilmapiiri on toisia kunnioittava                  1     2     3     4     5 

91. Kurssien suorittamisessa on vaihtoehtoisia tapoja      1     2     3     4     5 

92. Oppimistilanteissa autetaan toisia                          1     2     3     4     5 

93. Kurssien suorittaminen vaatii sopivaa pinnistelyä     1     2     3     4     5 

94. Opiskelussa yhdistyy sopivasti ohjaus ja oma vastuu     1     2     3     4     5 

 

Arvioi, kuinka hyvin seuraavat sanaparit kuvaavat opettajankoulutusyksikön 

opettajia. Sinulla voi olla monenlaisia kokemuksia, jotka vaihtelevat opettajakoh-

taisesti. Mieti omia konkreettisia kokemuksiasi ja ympyröi vaihtoehto, joka on 

lähinnä ensimmäistä tuntemustasi opettajakokemuksista.  

 

Mielestäni opettajankoulutusyksikön opettajat  

 

95. eivät osallistu 1     2     3     4     5    osallistuvat oppimisprosessiin 

96. eivät anna neuvoja 1     2     3     4     5    antavat neuvoja tarvittaessa 

97. eivät ole läheisiä                1     2     3     4     5    ovat läheisiä opiskelijoille 

98. eivät keskustele 1     2     3     4     5    keskustelevat asioista 

99. eivät ole saatavilla 1     2     3     4     5    ovat saatavilla tarvittaessa 

100. eivät motivoi 1     2     3     4     5    motivoivat opiskelemaan 

101. eivät innosta 1     2     3     4     5    innostavat opiskelemaan  

102. eivät kuuntele 1     2     3     4     5    kuuntelevat aidosti 

103. eivät kommentoi 1     2     3     4     5    kommentoivat mielipiteitä 

104. eivät esitä kritiikkiä 1     2     3     4     5    esittävät kritiikkiä 

105. eivät kannusta 1     2     3     4     5    kannustavat opiskelijoita 

106. eivät anna palautetta 1     2     3     4     5    antavat palautetta 

107. eivät rohkaise    1     2     3     4     5    rohkaisevat kriittisyyteen 
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108. eivät ole roolimalleja 1     2     3     4     5    ovat roolimalleja oppimiselle 

109. eivät tunne oppilaita   1     2     3     4     5    tuntevat oppilaat yksilöinä 

110. eivät osaa opettaa     1     2     3     4     5    osaavat opettaa hyvin 

111. eivät ole tavoitteellisia 1     2     3     4     5    ovat tavoitteellisia 

 

Mitä ajatuksia, kommentteja ja/tai kysymyksiä tämä kyselylomake herätti sinussa 

opettajankoulutukseen ja sen ohjaukseen liittyen? _________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

KIITOKSIA VASTAUKSESTASI JA AJASTASI! 
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Liite 2 Haastattelukutsu 

 

VAALIT OVAT OHI, MUTTA… 

ÄÄNTÄSI TARVITAAN!! 

Miksi? 

 

Sinulla on mahdollisuus osallistua opettajankoulutusta kehittävään tutkimukseen 

ja vaikuttaa tuomalla omat tärkeät näkemyksesi ja kokemuksesi esille!!  

Kerään haastatteluaineistoa väitöskirjaani varten, joka käsittelee opettajankoulu-

tuksessa annettavaan opetukseen liittyviä käytänteitä.  

 

Kenen ääntä? 

 

Tarkoituksena on haastatella neljää opiskelijaa joka vuosikurssilta, joissa olisi 

sekä miehiä että naisia ja selvästi eri-ikäisiä opiskelijoita.  

Jolla on esimerkiksi… 

- Rohkeutta, uteliaisuutta ja kokeilunhalua osallistua tutkimusprosessiin!! 

- Halua vaikuttaa opettajankoulutuksen kehittämiseen!! 

- Noin 1,5 tuntia aikaa jakaa näkemyksiä haastattelutilanteessa!! 

 

Miten? 

 

Laita nimesi ja puhelinnumerosi ilmoitustaululla olevaan listaan, niin otan Sinuun 

yhteyttä sopiakseni haastattelusta tarkemmin!!! Voit myös laittaa minulle yhteys-

tietosi sähköpostilla tai soittaa.  

 

Keväisin terveisin Anssi-Pekka Udd 

email:--- 

puh:--- 
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Liite 3 Teemahaastattelurunko 

– VAPAAMUOTOINEN ALKUKESKUSTELU 

– NEUTRAALI INFO TUTKIMUKSEN TAUSTOISTA 

– HAASTATTELUAINEISTON KÄYTTÖ  

– ESITYSTAPA TUTKIMUKSESSA 

– EETTISET SEIKAT 

– LUPA NAUHOITTAMISEEN 

TAUSTATIEDOT 

– IKÄ 

– VUOSIKURSSI 

– KOULUTUSTAUSTA 

– TUTKINNOT 

– YLIOPISTO-OPINTOJA 

– TYÖKOKEMUS 

– ALA 

– KESTO 

– MOTIIVI – MIKSI OLET NYT HAASTATELTAVANA? 

TEEMA-ALUEET 

– KÄSITELLÄÄN OPETTAJANKOULUTUKSEN KÄYTÄNTEITÄ KOS-

KIEN NIMENOMAAN YLIOPISTON PUOLTA 

– KAKSI ELEMENTTIÄ 

– MITEN NÄET, KOET, MITÄ OVAT MIELIPITEESI ASIOISTA  

– POHDITAAN, MITEN MAHDOLLISIA EPÄKOHTIA VOISI KEHIT-

TÄÄ 

– TEEMAT OVAT OSIN PÄÄLLEKÄISIÄ 
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VUOROVAIKUTUS 

– millainen on opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus koulutuksessa? 

(oppimiskumppanuuden käsite) 

– mitä asioita ja miten vuorovaikutusta voisi kehittää? 

– millainen on hyvä opettaja 

– millainen on hyvä kurssi 

OSALLISUUS 

– miten opiskelijat vaikuttavat ja osallistuvat/eivät opiskeluun kursseilla? 

– missä asioissa ja miten opiskelijat voisivat olla enemmän osallisia opetus-

oppimisprosessissa? 

VASTUUN JA OHJAUKSEN SUHDE 

– mitä ajatuksia herättää/mihin asioihin liittyy oman opiskeluvastuun ja ohjauk-

sen välinen suhde? 

– onko oma vastuu ja ohjaus sinun kohdallasi sopivalla tasolla opinnoissa? 

– miten koulutusta tulisi kehittää, jotta oma vastuu ja ohjaus olisivat sopivalla 

tasolla? 

OPISKELIJOIDEN YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOINTI 

– miten koulutuksessa huomioidaan opiskelijoiden yksilöllisyys? 

– mitä asioita yksilöllisempi huomiointi vaatisi? 

MOTIVOINTI 

– mitkä asiat motivoivat/eivät motivoi koulutuksessa? 

– miten koulutuksen kykyä motivoida voisi parantaa? 

TAVOITTEIDEN/OPPIMISTARPEIDEN MÄÄRITTELY 

– miten yleisten/omien oppimistavoitteiden/-tarpeiden asettaminen tapahtuu 

koulutuksessa? 

– miten tavoitteiden/oppimistarpeiden määrittelyä voisi kehittää? 

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ 

– miten teoria ja käytäntö yhdistyvät koulutuksessa? 

– miten teoriaa ja käytäntöä voisi yhdistää paremmin? 
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KOKEMUKSELLISUUS 

– miten opiskelijoiden kokemukset ja näkemykset huomioidaan opiskelussa? 

– miten ne voitaisiin huomioida paremmin? 

PALAUTE/ARVIOINTI 

– mitä ajatuksia sinulla on palautteen antamisesta/arvioinnista koulutuksessa? 

– miten palaute-/arviointijärjestelmää voisi kehittää? 

 

 

– ONKO JOTAKIN MUUTA MITÄ NOUSEE MIELEEN? 
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Liite 4 Laadullisen aineiston analyysiprosessin 
esimerkki 

I Yksilökohtaisen merkitysverkoston luominen (H4) 

 

1. Tutkimusasenteen omaksuminen ja aineistoon tutustuminen 

LITTEROINTIKOMMENTIT 

HAASTATTELU IV 16.5.2007 

 
- aika ujo tyttö, joka vaikuttaa opettajakokemuksiin paljon 
- puhuu pahisvuosikurssista!!! 
- vuorovaikutusta on, mutta se jää opiskelijoitten kesken olevaksi, ei opet-

taja ole oikealla tavalla mukana 
- konstruktivististen menetelmien ja ideoiden kertominen opiskelijoille, 

kun niitä käytetään!!! (22.35) 
- mikä on konstruktivismia luennoilla???? (25.43) 
- vuorovaikutuksen ongelmat 

o suhtautuminen toisiin joissakin asioissa epäasiallista (35.00) 
- itseohjautuvuuden ja ammatillisuuden kehittymättömyys aiheuttaa sen, 

ettei ymmärrä asioiden yhteyttä (+ehkä ettei kerrota eli pitäisi kertoa) ja 
se näkyy vuorovaikutuksen ongelmina henkilötasollakin 

o osallisuus, yhteyksien luominen jne. (37.00) 
- opiskelijat haluaa, että opettaja on yhdessä tekemässä aidosti kiinnostu-

neena – pelkkä opiskelijoille pallon heittäminen ei ole hyvä, jos ope ei 
osallistu!!! (39.30) 

- tuli taas esille käytännön laittaminen opintojen väliin, joka helpottaa teo-
rian omaksumista 

- SATURAATIO PALAUTTEEN OSALTA 
o KAIKKI EI KERÄÄ PALAUTETTA 
o ja ehkä sekin, että tuntevat, ettei palautteen antaminen vaikuta 

mihinkään 
 tässä jo aiemmin se, että olisi jo sen kurssin aikana pa-

lautteen keräys ja vaikutus eli kurssin aikana palautetta 
esimerkiksi dialogilla tms. , ettei tikahdu palautelappui-
hin 

- oikeesti hyödyllistä opetuksessa? 
o haastattelussa 15 tuli, että olisi oltava vain se tärkein opetuksessa 

– se tiivis ydin!!! 
- katso sitä, vaikuttaako joku tekijä vai vain persoona siihen, haluavatko 

opiskelijat vaikuttaa kursseihin – eli esimerkiksi reflektion taso??? 
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2. Merkityssuhteiden erottaminen toisistaan 

Millainen on mielestäsi opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus koulutuk-

sessa, kursseilla? 

Riippuu opettajasta.  

 

Suurinta osaa opettajista pystyy lähestymään hyvin ja sillä lailla ja jos puhutaan 

ihan tunnin pitämisen vuorovaikutuksesta, miten siellä vuorovaikutus on, niin 

suurimman osan siellä ymmärtää, mutta sitten siellä on sellaisia, joita on vaikea 

lähestyä ja voi olla vaikea ymmärtääkin sitten.  

 

Että vain muutama ollut joka tullut tähän mennessä vastaan, jonka kanssa ollut 

vaikeuksia.  

Millaisia vaikeuksia ja mihin ne liittyy?  

Lähinnä tähän viestintään, että opiskelija ei ymmärrä, mitä opettaja sannoo. Eli 

liian vaikeeta tekstiä alkaa tulemaan ja ohjeet on epäselviä tai niitä ei oo ollen-

kaan tai tämmöstä. Ja jos kysyt, niin voit tulkita sen näinkin ja ehkä semmosta 

epäselvyyttä sitten. Joskus semmonen loogisuus tuntuu puuttuvan, vaikka niin 

paljon meille sitä harjottelussa korostetaan ja muutenkin ettei saa olla sekamels-

kaa, niin itellä sattuu muutamia semmosia opettajia, että…Ei kovin montaa, pari, 

kolme..lähinnä näitä tohtoreita, jotka puhuu omasta asiastaan ja sitten niin vaikei-

ta käsitteitä tullee tai voi jossakin tapauksissa ajatus olla noppeempaa kun mitä 

ehtii sannoo…vähän tämmöstä.  

3. Merkityssuhteiden muuntaminen tutkijan kielelle 

Millainen on mielestäsi opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutus koulutuk-

sessa, kursseilla? 

Riippuu opettajasta. (H4/1.1 Hänen mielestään vuorovaikutus opettajien ja opis-

kelijoiden välillä vaihtelee opettajakohtaisesti) 

 

Suurinta osaa opettajista pystyy lähestymään hyvin ja sillä lailla ja jos puhutaan 

ihan tunnin pitämisen vuorovaikutuksesta, miten siellä vuorovaikutus on, niin 

suurimman osan siellä ymmärtää, mutta sitten siellä on sellaisia, joita on vaikea 

lähestyä ja voi olla vaikea ymmärtääkin sitten. (H4/1.2 Hänen mielestään suurin-

ta osaa opettajia voi lähestyä hyvin ja heidän opetustaan ymmärtää, mutta osaa 

ei) 
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Että vain muutama ollut joka tullut tähän mennessä vastaan, jonka kanssa ollut 

vaikeuksia.  

Millaisia vaikeuksia ja mihin ne liittyy? 

Lähinnä tähän viestintään, että opiskelija ei ymmärrä, mitä opettaja sannoo. Eli 

liian vaikeeta tekstiä alkaa tulemaan ja ohjeet on epäselviä tai niitä ei oo ollen-

kaan tai tämmöstä. Ja jos kysyt, niin voit tulkita sen näinkin ja ehkä semmosta 

epäselvyyttä sitten. Joskus semmonen loogisuus tuntuu puuttuvan, vaikka niin 

paljon meille sitä harjottelussa korostetaan ja muutenkin ettei saa olla sekamels-

kaa, niin itellä sattuu muutamia semmosia opettajia, että…Ei kovin montaa, pari, 

kolme..lähinnä näitä tohtoreita, jotka puhuu omasta asiastaan ja sitten niin vaikei-

ta käsitteitä tullee tai voi jossakin tapauksissa ajatus olla noppeempaa kun mitä 

ehtii sannoo…vähän tämmöstä. (H4/1.3 Hänellä on ollut muutamien, lähinnä 

tohtoriopettajien kanssa ongelmia opetuksen ymmärtämisessä eli liian vaikeasti 

esitettävässä asiassa ja ohjeiden epäselvyyksissä. Hänen mukaansa selkeyttä 

vaaditaan opiskelijoilta harjoitteluissa) 

 

4. Sisältöalueiden muodostaminen 

5. Tehtyjen muunnosten sijoittaminen sisältöalueisiin 

OPETTAJA 

(H4/1.1 Hänen mielestään vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä vaih-

telee opettajakohtaisesti) 

(H4/1.2 Hänen mielestään suurinta osaa opettajia voi lähestyä hyvin ja heidän 

opetustaan ymmärtää, mutta osaa ei) 

(H4/1.3 Hänellä on ollut muutamien, lähinnä tohtoriopettajien kanssa ongelmia 

opetuksen ymmärtämisessä eli liian vaikeasti esitettävässä asiassa ja ohjeiden 

epäselvyyksissä. Hänen mukaansa selkeyttä vaaditaan opiskelijoilta harjoitteluis-

sa) 

(H4/1.4 Hänen mukaansa opetuksen ymmärtämisen ja epäselvyyksien ongelmiin 

ei saa selvyyttä, koska näiltä tohtoriopettajilta ei saa irti mitään, opiskelijan tulee 

ymmärtää asiat tai sitten hän ottaa asioita huonosti itse vastaan) 

(H4/1.17 Hänen mukaansa opettajilta varmaan saisi suullista palautetta, jos he 

olisivat helpommin tavoitettavissa ja lähestyttävissä tai olisi tarpeeksi rohkea, 

mitä hän ei ole) 

(H4/1.18 Vaikeus lähestyä opettajia on hänen mielestään enemmänkin kiinni it-

sestä, koska hän pelkää tulevansa tyrmätyksi tai saa rasittavan opiskelijan mai-

neen, koska on pieni laitos)… 
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OPISKELIJA 

(H4/1.4 Hänen mukaansa opetuksen ymmärtämisen ja epäselvyyksien ongelmiin 

ei saa selvyyttä, koska näiltä tohtoriopettajilta ei saa irti mitään, opiskelijan tulee 

ymmärtää asiat tai sitten hän ottaa asioita huonosti itse vastaan) 

(H4/1.19 Hänen mukaansa luennoilla hälistään, jolloin ei arvosteta opettajan 

näkemää vaivaa. Opiskelijat haluavat kuitenkin itse, ettei heidän tunneillaan 

hälistä) 

(H4/1.20 Opettaja on puuttunut hälinään, mutta pyytänyt anteeksi myöhemmin) 

(H4/1.21 Hänen mielestään osa opiskelijoista ei kunnioita opettajia ja on röyh-

keitä, joka voi liittyä yliopisto-opiskelijan vastuullisuuteen) 

(H4/1.40 Opiskelijoiden on oltava tarkkana luennoilla, jotta huomaa kommentoi-

tavat asiat)… 

 

6. Sisältöalueittaisten yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen 

OPETTAJA 

Hänen mielestään vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä vaihtelee 

opettajakohtaisesti. Hänen mielestään suurinta osaa opettajia voi lähestyä hyvin 

ja heidän opetustaan ymmärtää, mutta osaa ei. Hänen mukaansa opettajilta var-

maan saisi suullista palautetta, jos he olisivat helpommin tavoitettavissa ja lähes-

tyttävissä tai hän olisi tarpeeksi rohkea, mitä ei ole. Vaikeus lähestyä opettajia on 

hänen mielestään enemmänkin kiinni itsestä, koska hän pelkää tulevansa tyrmä-

tyksi tai saa rasittavan opiskelijan maineen, koska on pieni laitos. Joidenkin opet-

tajien kanssa on helpompi puhua asioista kuin toisten. Kaikkien kanssa pitäisi 

pystyä puhumaan. Hänen mielestään ei ole yhdessä tekemistä, vaan opettajat 

pelkästään pitävät mielellään omat luentonsa. Jos näkemykset eivät kohtaa opet-

tajan kanssa tai viestintä on epäselvää, hän kokee kurssin pakoksi ja kamalaksi. 

Häntä motivoi tulemaan kouluun ihanat opettajat, hyvin suunnitellut kurssit ja 

sisällöt sekä laitoksen pienuus ja kotoisuus… 

 

OPISKELIJA 

Hänen mukaansa luennoilla hälistään, jolloin ei arvosteta opettajan näkemää 

vaivaa. Opiskelijat haluavat kuitenkin itse, ettei heidän tunneillaan hälistä. Opet-

taja on puuttunut hälinään, mutta pyytänyt anteeksi myöhemmin. Opiskelijoiden 

on oltava tarkkana luennoilla, jotta huomaa kommentoitavat asiat. Hänen mieles-

tään osa opiskelijoista ei kunnioita opettajia ja on röyhkeitä, joka voi liittyä yli-

opisto-opiskelijan vastuullisuuteen. Opettajien ylemmyyteen voi olla hänen mu-
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kaansa syynä myös opiskelijoiden röyhkeys tai ennakkoluulot siivellä menemises-

tä. Opiskelijoiden pitäisi luottaa siihen, että opettajat puhuvat asiaa… 

 

7. Sisältöalueiden syntetisointi yksilökohtaiseksi merkitysverkostoksi 

Hänestä vuorovaikutus vaihtelee opettajakohtaisesti. Osa opettajista voisi hänes-

tä laskeutua opiskelijoiden tasolle. Opettajien paremmuus näkyy ehkä tarkoitta-

mattominakin tylyinä vastauksina, jotka hän kokee ujona jopa loukkaaviksi ja 

vaikeuttaa heidän lähestymistä ja keskustelemista heidän kanssaan. Uskallus 

lähestyä opettajia ja asioista puhumisen helppous vaihtelee hänellä johtuen 

enemmänkin hänestä itsestä pelätessään tulevansa tyrmätyksi. Opettajien ylimie-

linen ja tietäväinen asenne johtaa vastareaktioon ja opettajat voisivatkin myöntää 

erehtyväisyytensä, vaikka hän pitääkin heitä asiantuntijoina. Ylemmyyteen voi 

hänestä olla syynä myös opiskelijoiden röyhkeys tai opettajan ennakkoluulot 

opiskelijoiden lusmuilemisesta… 

 

II Yleisen merkitysverkoston luominen 

 

1. Merkityssuhteiden erottaminen ja muuttaminen merkityssuhde-

ehdotelmiksi 

Hänestä vuorovaikutus vaihtelee opettajakohtaisesti. (H4.1 Vuorovaikutus vaihte-

lee opettajakohtaisesti) 

 

Osa opettajista voisi hänestä laskeutua opiskelijoiden tasolle. Opettajien parem-

muus näkyy ehkä tarkoittamattominakin tylyinä vastauksina, (H4.2 Osa opettajis-

ta on opiskelijoita korkeammalla näkyen mm. tarkoittamattomana tylyytenä) 

 

jotka hän kokee ujona jopa loukkaaviksi ja vaikeuttaa heidän lähestymistä ja 

keskustelemista heidän kanssaan. Uskallus lähestyä opettajia ja asioista puhumi-

sen helppous vaihtelee hänellä johtuen enemmänkin hänestä itsestä pelätessään 

tulevansa tyrmätyksi. (H4.3 Opettajien tylyys loukkaa ja vaikeuttaa toimimista 

heidän kanssaan. Pelko tyrmäämiseen vähentää uskallusta lähestyä opettajia) 

 

Opettajien ylimielinen ja tietäväinen asenne johtaa vastareaktioon ja opettajat 

voisivatkin myöntää erehtyväisyytensä, (H4.4 Opettajien ylimielinen ja kaikki 
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tietäväinen asenne aiheuttaa vastareaktion. Opettajien pitäisi myöntää erehtyväi-

syytensä) 

 

vaikka hän pitääkin heitä asiantuntijoina. (H4.5 Opettajat ovat asiantuntijoita) 

 

Ylemmyyteen voi hänestä olla syynä myös opiskelijoiden röyhkeys tai opettajan 

ennakkoluulot opiskelijoiden lusmuilemisesta. (H4.6 Opiskelijoiden röyhkeys ja 

lusmuilu voi johtaa opettajan ylemmyyteen) 

 

Hän pitää opettajan roolia ratkaisevana kaikessa opiskelussa. (H4.7 Opettajan 

rooli opiskelussa on merkittävä) 

 

2. Sisältöalueiden muodostaminen 

Opettaja 

(H4.1 Vuorovaikutus vaihtelee opettajakohtaisesti) 

(H4.2 Osa opettajista on opiskelijoita korkeammalla näkyen mm. tarkoittamatto-

mana tylyytenä) 

(H4.3 Opettajien tylyys loukkaa ja vaikeuttaa toimimista heidän kanssaan. Pelko 

tyrmäämiseen vähentää uskallusta lähestyä opettajia) 

(H4.4 Opettajien ylimielinen ja kaikki tietäväinen asenne aiheuttaa vastareaktion. 

Opettajien pitäisi myöntää erehtyväisyytensä) 

(H4.5 Opettajat ovat asiantuntijoita) 

(H4.6 Opiskelijoiden röyhkeys ja lusmuilu voi johtaa opettajan ylemmyyteen) 

(H4.7 Opettajan rooli opiskelussa on ratkaiseva) 

(H4.8 Näkemyserot, viestinnän epäselvyys ja tylsä toteutus johtaa motivoimatto-

muuteen ja pakko-opiskeluun) 

(H4.10 Opettajan on osallistuttava ja oltava asian ohella enemmän innostunut 

sekä kiinnostunut opiskelijoista ja heidän töistään. Osa opettajista ei tee töitä 

täysillä, jonka oppii tuntemaan ja näkyy opetuksessa)… 

 

Merkityksellisyys 

(H4.9 Opetuksen pitää olla hyödyllisempää, järkevämpää ja liittyä käytäntöön, 

koska se motivoi ja on hyvän opettajan merkki) 

(H4.11 Opettajien ammattitaitoon ja opetuksen merkityksellisyyteen pitäisi luot-

taa) 
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(H4.14 Merkityksellisyys ja positiivinen asenne vaikuttaa kurssin kokemiseen 

positiivisesti) 

(H4.15 Itse tekeminen ja käytännöllisyys tuo opetukseen merkityksellisyyden, jota 

ei ole kaikilla kursseilla) 

(H4.16 Käytännön hyöty on kursseilla vähäistä, mutta niistä oppii jotakin)… 

 

3. Merkityssuhde-ehdotelmien sijoittaminen sisältöalueisiin 

4. Sisältöalue-ehdotelmien muodostaminen 

OPETTAJA 

Vuorovaikutus vaihtelee opettajakohtaisesti. Osa opettajista on opiskelijoita kor-

keammalla näkyen mm. tarkoittamattomana tylyytenä. Opettajien tylyys loukkaa 

ja vaikeuttaa toimimista heidän kanssaan. Pelko tyrmäämiseen vähentää uskal-

lusta lähestyä opettajia. Opettajien ylimielinen ja kaikki tietäväinen asenne aihe-

uttaa vastareaktion. Opettajien pitäisi myöntää erehtyväisyytensä, vaikka ovat 

asiantuntijoita. Opiskelijoiden röyhkeys ja lusmuilu voi johtaa opettajan ylem-

myyteen. Opettajan on osallistuttava ja oltava asian ohella enemmän innostunut 

sekä kiinnostunut opiskelijoista ja heidän töistään, koska opettajan rooli on opis-

kelussa ratkaiseva. Osa opettajista ei tee töitä täysillä, jonka oppii tuntemaan ja 

näkyy opetuksessa. Näkemyserot, viestinnän epäselvyys ja tylsä toteutus johtaa 

motivoimattomuuteen ja pakko-opiskeluun. 

 

MERKITYKSELLISYYS 

Opetuksessa pitää olla itse tekemistä, sen tulee olla hyödyllisempää, järkevämpää 

ja liittyä käytäntöön, koska se motivoi ja on hyvän opettajan merkki. Merkityksel-

lisyys vaikuttaa kurssin kokemiseen positiivisesti, jota ei ole kaikilla kursseilla. 

Käytännön hyöty on kursseilla vähäistä, mutta niistä oppii jotakin. Opettajien 

ammattitaitoon ja opetuksen merkityksellisyyteen pitäisi kuitenkin luottaa.  

5. Samanlaisten sisältöalue-ehdotelmien synteesi  

H1 

Opettaja Opettajan merkitys koetaan olennaiseksi opiskelijan innostumiseen. 

Vuorovaikutus ja opettajan läheisyys koetaan opettajakohtaiseksi sekä opettajan 

ikään ja työkokemukseen liittyväksi. Nuorten opettajien läheinen opiskeluaika 

auttaa ymmärtämään paremmin opiskelijoita. Vanhat opettajat koetaan kaukaisiksi, 
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vanhoilla tavoilla opettaviksi ja vähän antaviksi. Opettajan tulee omata työkoke-

musta, koska sen koetaan synnyttävän vuorovaikutusta ja luovan yhteyttä koke-

neisiin opiskelijoihin. Opettajalta kaivataan käytännöllisiä vinkkejä ja asiantunti-

jatietoa. Opettajat koetaan asiantuntijoiksi, mutta pedagogisilta taidoiltaan puut-

teellisiksi. Opettajien pitää kantaa vastuunsa paremmin ja esimerkillisesti tehtävi-

en palautuksessa. Vuorovaikutuksen kehittämiseksi opettajien tulisi toimia va-

paamuotoisemmin opiskelijoiden kanssa.  

H2 

Opettaja Vuorovaikutus, opettajat ja kurssien toteutus vaihtelee paljon. Laitoksen 

pienuuden vuoksi opettajat koetaan helposti lähestyttäviksi. Tavoittaminen, uusien 

opetusmenetelmien käyttö, kertaaminen sekä palautteen kerääminen ja käsittele-

minen kertovat opetuksen ja opiskelijoiden merkityksellisyydestä opettajalle. 

Joidenkin kurssien suorituskeskeisyys ja helppo arvosanojen saaminen koetaan 

kurssin arvostamattomuudeksi. Opettajan kiinnostuksen, motivaation ja asian 

tärkeyden pitäisi näkyä, koska ne motivoivat sekä tekevät asiasta hyödyllisen ja 

uskottavan. Opettaja toiminta koetaan tavoitteellisen ohjaavaksi opinnäytteissä, 

mutta kursseilla tiedonjakamiseksi ja puitteiden luomiseksi. Opettajilla tulisi olla 

kokemusta ja siitä pitäisi tietää, koska kokeneet koetaan arvostetuiksi, antavat 

tutkijoita enemmän ja vaikuttavat asenteeseen sekä vuorovaikutukseen positiivi-

sesti.  

H3 

Opettaja Opettajan asennoituminen ja vuorovaikutteisuus koetaan tärkeäksi. 

Opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole oppimiskumppanuutta, jonka koetaan 

riippuvan opettajan vuorovaikutustaidoista, innokkuudesta ja halusta. Vuorovai-

kutuksen koetaan olevan opiskelijan aktiivisuuden varassa. Pienestä laitoksesta ja 

pienryhmistä huolimatta koulutuksessa ei joudu tuntemaan kaikkia, joka hanka-

loittaa yhteisöllisyyden syntymistä. Opettajan asenteen koetaan vaikuttavan tehtä-

viin panostamiseen ja osa opettajista koetaan väsyneiksi opetukseen ja esseisiin. 

Opettajapersoonasta, tottumisesta, haluttomuudesta tai lisääntyvästä työmäärästä 

johtuen koulutuksessa ei myöskään toimita opetetun tavoin. Kaikkia opettajia ei 

saa kiinni.  
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H4 

Opettaja Vuorovaikutus vaihtelee opettajakohtaisesti. Osa opettajista koetaan 

opiskelijoita korkeammalle, joka näkyy mm. tarkoittamattomana tylyytenä. Ty-

lyys koetaan loukkaavaksi ja vaikeuttaa toimimista heidän kanssaan. Opettajan 

ylemmyys saattaa johtua opiskelijoiden röyhkeydestä ja lusmuilusta. Opettajien 

ylimielinen ja kaikki tietäväinen asenne aiheuttaa vastareaktion opiskelijoissa ja 

asiantuntijuudestaan huolimatta opettajien pitäisi myöntää erehtyväisyytensä. 

Opettajan on osallistuttava sekä oltava asian lisäksi innostuneempi ja kiinnos-

tuneempi opiskelijoista ja heidän töistään, koska opettajan rooli koetaan opiske-

lussa ratkaisevaksi. Osan kiinnostumattomuus opetukseen näkyy opetuksessa ja 

sen oppii tuntemaan. Näkemyserojen, viestinnän epäselvyyden ja tylsän toteutuk-

sen koetaan johtavan motivoimattomuuteen ja pakko-opiskeluun… 

 

OPETTAJA 

Vuorovaikutus 

Opettajien vuorovaikutteisuutta pidetään tärkeänä tekijänä opiskelussa, joka vai-

kuttaa opiskelijoiden asennoitumiseen ja motivoitumiseen sekä opetuksen merki-

tyksellisyyteen. Kokemukset opettajien vuorovaikutteisuudesta kuitenkin vaihte-

levat paljon ja opettajakohtaisesti aina vertaisista ja helposti lähestyttävistä yli-

mielisiin sekä pelottaviin. Varsinaista opettajien ja opiskelijoiden oppimiskump-

panuutta, todellista yhdessä tekemistä ja läheisyyttä ei koulutuksessa koeta kui-

tenkaan olevan. Opettajan vuorovaikutteisuuden koetaan yksilöllisesti olevan 

yhteydessä mm. opettajan käyttämiin menetelmiin, opetettavaan aineeseen, tunti-

määrään, laitoksen kokoon, ikään, asenteeseen ja työkokemukseen.  

 

Innostuneisuus 

Opettajaa pidetään vahvasti esimerkkinä ja opiskeluinnostuksen lähteenä. Opetta-

jan kiinnostunutta ja sopivan innostunutta asennetta opetustyöhön pidetään tär-

keänä, koska sen koetaan näkyvän opiskelutavoissa, opetuksen laadussa, opiskeli-

joiden asennoitumisessa ja motivoituneisuudessa opiskeluun sekä opetuksen mer-

kityksellisyyden kokemisessa. Opettajien innostuneisuuden ja asenteen koetaan 

vaihtelevan opettajakohtaisesti ja opettajilta kaivataankin innostuneempaa, kiin-

nostuneempaa sekä opetuksesta ja opiskelijoista kiinnostuneempaa asennetta. 

Opettajien innostuneisuuden koetaan näkyvän konkreettisesti mm. vuorovaikut-

teisten opetusmenetelmien käyttämisenä, oppimisen korostamisena opetuksessa 
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suorituskeskeisyyden sijaan ja opiskelijoiden osallisuuden huomioimisena opiske-

luprosessin eri vaiheissa. 

 

Työkokemus 

Opettajan työkokemusta pidetään tärkeänä ja sitä kaivataan kaikilta opettajilta. 

Työkokemusta omaavien opettajien opetuksen koetaan antavan enemmän ja lisää-

vän opiskelijoiden kiinnostusta sekä opetuksen vuorovaikutteisuutta. Opettajien 

työkokemus ja näkemys käytännöstä koetaan kuitenkin vanhentuneeksi, jota tulisi 

päivittää tai täydentää opiskelijoiden ajankohtaisemmalla tiedolla.  

 

Tieto-taito 

Opettajien asiantuntijuutta arvostetaan ja pidetään tärkeänä opettajan ominaisuu-

tena. Opettajat koetaan asiantuntijoiksi, mutta teoreettista tietoutta ei kuitenkaan 

tulisi korostaa liikaa unohtaen samalla yhteys käytäntöön, joka koetaan ongelmal-

liseksi paljon koulutusta omaavien opettajien kohdalla. Opettajien pedagogiset 

taidot koetaan puutteellisiksi.  

III Yleisen merkityksen tulkinta ja ymmärtäminen 
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Liite 5 Kyselylomakkeen osioiden jakaumat 

Taulukko 14. Kyselylomakkeen osioiden keskiarvot ja –hajonnat. 

Osio Sisältö Keskiarvo Keskihajonta 

7 positiiviset oppimiskokemukset 3,86 ,81 

8 oppimistapojen pohdinta 3,75 ,95 

9 oppinut tavoitteelliseen toimintaan 3,62 ,91 

10 minua arvostetaan oppijana 3,33 ,95 

11 kyseenalaistan opettamisen tapoja 3,76 1,03 

12 oppii arvioimaan omaa toimintaa 3,89 ,85 

13 vastuunkantaminen oppimisesta 4,50 ,79 

14 oppii vastuulliseen opiskelutyyliin 3,65 ,95 

15 oppiminen arvosanoja tärkeämpää 3,01 1,02 

16 motivoituu oppimaan uutta 3,65 ,95 

17 odotan innolla tulevia opintoja 3,50 1,11 

18 oppinut kohtaamaan ongelmia 3,64 ,95 

19 oppinut joustavaksi toimijaksi 3,67 ,80 

20 huomannut yhteistyön merkityksen 4,17 ,97 

21 määritellään oppimistarpeet 2,80 ,97 

22 en kyseenalaista opettajien toimintaa 2,43 1,29 

23 yhteistyötaitoni ovat kehittyneet 3,81 ,88 

24 oppinut kokeilemaan erilaisia tapoja toimia 3,75 ,92 

25 vastuu oppimisesta kasvaa vähitellen 3,54 1,02 

26 oppii ottamaan palautetta vastaan 3,99 ,93 

27 pohditaan itsenäisesti omaa toimintaa 3,47 ,86 

28 joudun miettimään omia käsityksiä asioista 4,04 ,82 

29 mietitään opettamisen yhteiskunnallisia merkityksiä 3,63 1,11 

30 vertaillaan näkemyksiä ryhmässä 4,01 1,00 

31 pohditaan asioita eri näkökulmista 3,81 1,01 

32 olen muuttanut mielipiteitäni asioista 3,45 1,05 

33 toimintaa edeltää suunnittelu ja pohtiminen 3,77 ,95 

34 arvioidaan samalla kun tehdään ja toimitaan 3,32 ,96 

35 arvioidaan toimintaa jälkikäteen 3,91 ,84 

36 pohditaan opettamisen käytäntöjä 3,55 1,03 

37 mietitään teorian ja käytännön yhteyksiä 3,24 1,12 

38 ei pohdita omia mielipiteitä 2,98 1,31 

39 käsitellään toiminnan herättämiä tunteita 3,13 ,99 

40 ei keskustella ryhmässä mielipiteistä 3,01 1,44 

41 erilaiset mielipiteet laittavat ajattelemaan asioita 4,06 ,82 

42 kannustetaan vaihtoehtojen etsimiseen 3,24 1,02 

43 on opettanut, ettei asioista ole yhtä totuutta 3,84 1,00 

44 pohditaan, millaisena näen hyvän opettajan 4,14 ,92 
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Osio Sisältö Keskiarvo Keskihajonta 

45 on käsitelty omia oppilaskokemuksia 3,91 1,01 

46 käsitellään omia harjoittelu- ja opetuskokemuksia 3,81 ,88 

47 olen miettinyt, millainen on hyvä luokka 3,59 1,00 

48 on pohdittu omien opettajien toimintaa 3,48 1,15 

49 on pohdittu, millaista on hyvä opettaminen 4,11 ,91 

50 ei käsitellä omia koulukokemuksia 2,79 1,35 

51 en ole miettinyt, millainen on hyvä opettaja 2,67 1,69 

52 on pohdittu, millainen on hyvä oppilas 3,03 1,11 

53 on pohdittu hyviä ja huonoja opettajakokemuksia 3,82 ,99 

54 olen miettinyt käsityksiäni opettajan työstä 4,39 ,74 

55 opiskelu on opiskelijan itsenäistä toimintaa 3,55 1,01 

56 yksilöllisyyteni huomioidaan koulutuksessa 2,59 ,99 

57 opiskelija on aktiivinen toimija kursseilla 3,20 1,04 

58 opettajat ja opiskelijat ovat oppimiskumppaneita 2,60 1,12 

59 pystyn vaikuttamaan opiskelujen sisältöihin 2,48 1,02 

60 kirjoittamistehtävissä yhdistetään teoria ja omat ajatukset 3,81 ,91 

61 opettaja määrittelee mitä ja miten opitaan 3,26 1,01 

62 opiskeluni pohjautuu HOPS:iin 2,90 1,26 

63 vuorovaikutus on olennainen osa oppimista 3,91 1,07 

64 kirjoittamistehtävät eivät edistä oppimista 3,10 1,22 

65 luennoilla opiskelijat osallistuvat opetukseen 2,20 ,99 

66 kirjoittamistehtävissä joutuu pohtimaan asioita 3,82 ,92 

67 tavoitteet määritellään yhdessä opettajan kanssa 2,36 1,04 

68 opettajat määräävät liikaa opiskeluani 3,03 ,99 

69 erilaiset mielipiteet jäävät vähälle tunneilla 2,84 1,14 

70 tavallisia opiskelutapoja ovat yksilötehtävät ja -esseet 3,57 1,16 

71 käytetään usein pienryhmiä 3,35 1,06 

72 oppimispäiväkirjat ja pohtiva kirjoittaminen ovat oppimisen 

välineitä 

3,69 1,00 

73 luennot ovat opettajan yksinpuhelua 3,45 1,30 

74 harjoituksissa keskustellaan ja pohditaan asioita  3,88 ,90 

75 tuntien keskusteluissa todella oppii asioita 3,85 ,96 

76 opiskelijoiden kokemuksia käytetään oppimisen perustana 3,00 1,00 

77 koulutuksessa arvioidaan omaa ammatillista kasvua 3,33 1,03 

78 opettajien palaute edistää oppimista 3,51 1,07 

79 joudun tekemään opitun itsearviointia 3,40 1,03 

80 arvioidaan opittua yhdessä 2,81 ,97 

81 opettajien antama palaute on monipuolista 2,50 ,99 

82 saan ohjausta ja neuvoja tarvittaessa 3,55 ,96 

83 ilmapiiri on avoin 3,77 ,98 

84 oppimistilanteisiin liittyy kilpailua 2,18 1,00 

85 oppiminen on innostavaa 3,49 ,97 
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Osio Sisältö Keskiarvo Keskihajonta 

86 ei ehditä käsitellä asioita tarpeeksi  3,45 1,12 

87 ajatuksia uskaltaa tuoda esille tunneilla 4,01 ,92 

88 kriittisyys on osa opiskelutyyliä 3,86 ,82 

89 opiskelussa on kannustava luonne 3,39 ,94 

90 ilmapiiri on toisia kannustava 3,86 ,89 

91 kurssien suorittamisessa on vaihtoehtoisia tapoja 2,74 1,14 

92 oppimistilanteissa autetaan toisia 3,88 ,83 

93 kurssien suorittaminen vaatii sopivasti pinnistelyä 3,72 ,95 

94 ohjaus ja oma vastuu yhdistyy sopivasti 3,35 1,00 

95 opettajat osallistuvat oppimisprosessiin 3,23 ,90 

96 antavat neuvoja tarvittaessa 3,69 ,89 

97 ovat läheisiä opiskelijoille 2,88 1,03 

98 keskustelevat asioista 3,58 ,91 

99 ovat saatavilla tarvittaessa 2,78 1,04 

100 motivoivat opiskelemaan 3,04 ,92 

101 innostavat opiskelemaan 3,06 ,85 

102 kuuntelevat aidosti 3,34 ,85 

103 kommentoivat mielipiteitä 3,67 ,77 

104 esittävät kritiikkiä 3,50 ,80 

105 kannustavat opiskelijoita 3,15 ,84 

106 antavat palautetta 3,11 ,92 

107 rohkaisevat kriittisyyteen 3,33 ,92 

108 ovat roolimalleja oppimiselle 2,75 ,92 

109 tuntevat opiskelijat yksilöinä 2,40 1,00 

110 osaavat opettaa hyvin 3,27 ,82 

111 toimivat tavoitteellisesti 3,37 ,92 
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Liite 6 Menetelmien orientaatioiden analyysit 

Taulukko 15. Menetelmien pääkomponenttimatriisi. 

 

Rotatoitu pääkomponenttimatriisi a
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osallistuvat opetukseen

pystyn vaikuttamaan
opiskelujen sisältöihin

tavoitteet määritellään
yhdessä opettajien kanssa

arvioidaan opittua yhdessä

opettajat ja opiskelijat ovat
oppimiskumppaneita

opiskelija on kursseilla
aktiivinen toimija

opettajien palaute edistää
oppimistani

opettajien antama palaute on
monipuolista

joudun tekemään opitun
itsearviointia

saan ohjausta ja neuvoja
tarvittaessa

ohjaus ja oma vastuu
yhdistyy sopivasti

koulutuksessa arvioidaan
omaa ammatillista kasvua

tuntien keskusteluissa
todella oppii asioita

harjoituksissa keskustellaan
ja pohditaan asioita

opiskelijoiden kokemuksia
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kurssien suorittaminen vaatii
sopivasti pinnistelyä

kirjoittamistehtävissä
yhdistetään teoria ja omat
ajatukset

kirjoittamistehtävissä joutuu
pohtimaan asioita

oppimispäiväkirjat ja
pohtiva kirjoittaminen
oppimisen välineitä

1 2 3 4

Pääkomponentit

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 9 iterations.a. 
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Taulukko 16. Menetelmien pääkomponenttien ominaisarvotaulukko. 

 

Taulukko 17. Menetelmien summamuuttujien jakaumia. 
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Liite 7 Kvantitatiivisen aineiston tilastollisesti 
merkitsevät erot 

Taulukko 18. Tilastollisesti merkitsevät erot sukupuolien välillä. 

SM/osio  sisältö sukupuoli p-arvo 

  mies nainen  

OPE1 Motivoimisen ja oppimistoveruuden orientaatio    

osio 109 tuntevat oppilaat yksilöinä 2,67 2,28 .019 

OPE2 Kommunikoinnin orientaatio    

osio 102 opettajat kuuntelevat aidosti 3,55 3,25 .019 

ITS2 Sisäisen motivaation kehittäminen    

osio 17 odotan innolla tulevia opintoja 3,04 3,70 .000 

osio 16 motivoidun oppimaan uutta 3,41 3,75 .039 

ITS3 Oppimisen taitojen kehittäminen    

osio 12 oppii arvioimaan omaa toimintaa 3,61 4,02 .021 

REFL2 Reflektoinnin yleinen kehittäminen 3,84 4,15 .029 

osio 41 erilaiset mielipiteet laittavat ajattelemaan 3,80 4,18 .008 

REFL3 Reflektio eri tasojen kehittäminen    

osio 36 pohditaan opettamisen käytäntöjä 3,24 3,68 .019 

USKOM2 Omien opettajuuskäsitysten eksplikointi 4,01 4,31 .032 

osio 49 on pohdittu, millaista on hyvä opettaminen 3,86 4,23 .035 

Taulukko 19. Tilastollisesti merkittävät erot ikäluokkien välillä. 

SM/osio sisältö  ikäluokat p-arvo 

  19–21 22–23 24–   

ORT1 Opiskelijoiden osallisuus ja yhteisön dialogisuus 2,86 2,45 2,53 .006 

osio 59 pystyn vaikuttamaan opintojen sisältöihin 2,79 2,26 2,43 .015 

osio 67 tavoitteet määritellään yhdessä opettajien kanssa 2,63 2,21 2,24 .032 

osio 58 opettajat ja opiskelijat ovat oppimiskumppaneja 3,00 2,33 2,51 .005 

ORT3 Tehokkaat sosiokonstruktivistiset menetelmät 3,81  3,52 3,51 .012 

osio 76 opiskelijoiden kokemuksia käytetään oppimisen 

perustana 

 

3,38 

 

2,86 

 

2,76 

 

.003 

ORT4 Tehokkaat yksilökonstruktivistiset menetelmät 4,05 3,76 3,64 .042 

ILMP1 Salliva ja avoin ilmapiiri 3,92 3,68  3,66 .046 

osio 83 ilmapiiri on avoin 4,08 3,69 3,55 .006 

osio 89 opiskelussa on kannustava luonne 3,67 3,34  3,14 .007 

OPE3 Ohjaajien pedagoginen orientaatio 3,55 3,13 3,31 .003 

osio 110 osaavat opettaa hyvin 3,50  3,07 3,27 .010 

osio 111 toimivat tavoitteellisesti 3,60 3,19 3,35 .029 
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SM/osio sisältö  ikäluokat p-arvo 

  19–21 22–23 24–   

ITS2 Sisäisen motivaation kehittäminen 3,57 2,98 3,02 .000 

osio 17 odotan innolla tulevia opintoja 3,98 3,28 3,24 .000 

osio 16 motivoidun oppimaan uutta 3,79 3,41 3,78 .045 

osio 15 oppiminen arvosanoja tärkeämpää 3,46 2,74  2,84 .000 

osio 22 en kyseenalaista opettajien toimintaa 3,12 2,12  2,06  .000 

REFL1 Perspektiivin muutoksen ja kognitiivisten 

dissonanssien kehittäminen 

  

3,88 

 

3,66 

 

3,47 

 

.026 

osio 31 pohditaan asioita eri näkökulmista 4,06 3,90 3,43 .012 

osio 30 vertaillaan näkemyksiä ryhmässä 4,27  4,02  3,73 .021 

REFL2 Reflektoinnin yleinen kehittäminen 4,24  4,02  3,89 .035 

osio 41 erilaiset mielipiteet laittavat ajattelemaan asioita 4,29 3,97 3,94 .029 

USKOM2 Omien opettajuuskäsitysten eksplikointi 4,38  4,16  4,11 .010 

osio 44 on pohdittu, millaisena näen hyvän opettajan 4,42  3,98  4,04 .004 

osio 49 on pohdittu, millaista on hyvä opettaminen 4,29  4,07  3,98 .040 

Taulukko 20. Tilastollisesti merkitsevät erot koulutusluokkien välillä. 

SM/osio sisältö koulutusluokat p-arvo 

  ylioppilas muu  

OPE3 Ohjaajien pedagoginen orientaatio    

osio 110 osaavat opettaa hyvin 3,22 3,63 .043 

ITS2 Sisäisen motivaation kehittäminen    

osio 17 odotan innolla tulevia opintoja 3,43 4,00 .029  

USKOM1 Omien koulukokemusten eksplikointi 3,81 3,37 .050 

osio 45 on käsitelty omia oppilaskokemuksia 3,97 3,42 .046 

osio 53 on käsitelty hyviä ja huonoja opettajakokemuksia 3,89 3,26 .033 

Taulukko 21. Tilastollisesti merkittävät erot aiempien opintojen suhteen. 

SM/osio sisältö aiemmat opinnot p-arvo 

  ei kyllä  

USKOM3 Omien opetuskäsitysten eksplikointi 3,17 3,41 .050 

osio 52 on pohdittu, millainen on hyvä oppilas 2,82 3,18 .025 
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Taulukko 22. Tilastollisesti merkittävät erot työkokemusluokkien välillä. 

SM/osio sisältö työkokemus/kk p-arvo 

0 4–12  18–  

ITS1 Yhteistyökykyisyyden ja joustavuuden kehittäminen 3,61 3,84 3,90 .015 

osio 18  oppinut kohtaamaan ongelmia 3,25 3,71 3,95 .000 

ITS3 Oppimisen taitojen kehittäminen     

osio 24 oppinut kokeilemaan erilaisia tapoja toimia 3,49 3,77 3,98 .014 

sio 12 oppii arvioimaan omaa toimintaa 3,64 4,10 3,96 .020 

REFL3 Reflektion eri tasojen kehittäminen 3,09 3,46 3,63 .023 

osio37 mietitään teorian ja käytännön yhteyksiä 2,98 3,17 3,55 .027 

osio 36 pohditaan opettamisen käytäntöjä 3,20 3,75 3,71 .013 

Taulukko 23. Tilastollisesti merkittävät erot vuosikurssien välillä. 

SM/osio sisältö  vuosikurssi p-arvo 

1 2 3 4 

ORT1 Opiskelijoiden osallisuus ja yhteisön dialogisuus 3,12 2,41 2,32 2,30 .000 

osio 65 luennoilla opiskelijat osallistuvat opetukseen 2,60 1,95 2,10 1,97 .004 

osio 59 pystyn vaikuttamaan opintojen sisältöihin 2,92 2,18 2,24 2,39 .001 

osio 67 tavoitteet määritellään yhdessä opettajien kanssa 2,96 2,11 2,10 1,94 .000 

osio 80 arvioidaan opittua yhdessä 3,38 2,68 2,38 2,45 .000 

osio 58 opettajat ja opiskelijat ovat oppimiskumppaneita 3,19 2,48 2,17 2,21 .000 

osio 57 opiskelija on kursseilla aktiivinen toimija 3,68 3,07 2,93 2,85 .000 

ORT2 Kehittävä palaute ja ohjaus 3,65 3,16 2,97 3,09 .000 

osio 78 opettajien palaute edistää oppimistani 3,92 3,41 3,14 3,30 .006 

osio 81 opettajien palaute on monipuolista 2,92 2,41 2,17 2,21 .001 

osio 94 ohjaus ja oma vastuu yhdistyy sopivasti 3,85 3,07 3,17 3,06 .000 

osio 77 arvioidaan omaa ammatillista kasvua 3,89 3,05 2,83 3,27 .000 

ORT3 Tehokkaat sosiokonstruktivistiset menetelmät 4,01 3,52 3,20 3,45 .000 

osio 75 tuntien keskusteluissa todella oppii asioita 4,25 3,84 3,21 3,79 .000 

osio 74 harjoituksissa keskustellaan ja pohditaan asioita 4,28 3,73 3,59 3,70 .000 

osio 76 opiskelijoiden kokemuksia käytetään oppimisen 

perustana 

3,49 2,89 2,66 2,67 .000 

osio 93 kurssien suorittaminen vaatii pinnistelyä… 4,04 3,64 3,34 3,67 .009 

ORT4 Tehokkaat yksilökonstruktivistiset menetelmät 4,04 3,84 3,84 3,41 .009 

osio 60 kirjoittamistehtävissä yhdistetään teoria ja omat 

ajatukset 

4,00 3,68 4,03 3,48 .018 

osio 66 kirjoittamistehtävissä joutuu pohtimaan asioita 4,08 3,75 3,55 3,64 .001 

ILMP1 Salliva ja avoin ilmapiiri 3,92 3,89 3,47 3,55 .000 

osio 85 oppiminen on innostavaa 3,81 3,59 3,07 3,21 .002 

osio 87 ajatuksia uskaltaa tuoda esille 4,11 4,23 3,79 3,76 .012 

osio 90 ilmapiiri on toisia kunnioittava 3,94 4,07 3,62 3,67 .025 
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SM/osio sisältö  vuosikurssi p-arvo 

1 2 3 4 

osio 89 opiskelussa on kannustava luonne 3,68 3,48 3,14 3,03 .002 

osio 92 oppimistilanteissa autetaan toisia 3,94 4,11 3,48 3,82 .002 

OPE1 Motivoimisen ja oppimistoveruuden orientaatio 3,23 2,95 2,91 2,84 .010 

osio 101 innostavat opiskelemaan 3,36 3,09 2,79 2,79 .003 

osio 100 motivoivat opiskelemaan 3,32 2,91 2,97 2,82 .034 

osio 95 osallistuvat oppimisprosessiin 3,70 3,07 3,03 2,88 .000 

OPE2 Kommunikoinnin orientaatio 3,69 3,63 3,47 3,38 .030 

osio 98 opettajat keskustelevat asioista 3,85 3,48 3,45 3,39 .047 

OPE3 Ohjaajien pedagoginen orientaatio 3,61 3,33 3,29 2,86 .000 

osio 110 osaavat opettaa hyvin 3,62 3,20 3,24 2,82 .000 

osio 111 toimivat tavoitteellisesti 3,60 3,45 3,34 2,91 .003 

ITS2 Sisäisen motivaation kehittäminen 3,78 3,08 2,82 2,68 .000 

osio 17 odotan innolla tulevia opintoja 4,11 3,52 3,10 2,82 .000 

osio 16 motivoidun oppimaan uutta 3,98 3,50 3,41 3,52 .014 

osio 15 oppiminen arvosanoja tärkeämpää 3,53 3,07 2,55 2,48 .000 

osio 22 en kyseenalaista opettajien toimintaa 3,64 3,45 2,86 3,09 .001 

osio 10 minua arvostetaan oppijana 3,64 3,45 2,86 3,09 .001 

ITS4 Vastuullisuuden kehittäminen 4,36 4,00 3,93 3,86 .001 

osio 13 vastuunkantaminen oppimisesta 4,74 4,45 4,45 4,42 .007 

osio 14 oppii vastuulliseen opiskelutyyliin 3,98 3,55 3,41 3,48 .019 

REFL1 Perspektiivin muutoksen ja kognitiivisten 

dissonanssien kehittäminen 

3,97 3,66 3,29 3,53 .001 

osio 31 pohditaan asioita eri näkökulmista 4,34 3,68 3,41 3,45 .000 

osio 32 olen muuttanut mielipiteitäni asiosta 3,40 3,77 3,03 3,48 .025 

osio 30 vertaillaan näkemyksiä ryhmässä 4,51 3,82 3,86 3,61 .000 

osio 42 kannustetaan vaihtoehtojen etsimiseen 3,53 3,23 2,79 3,18 .011 

REFL2 Reflektoinnin yleinen kehittäminen      

osio 28 joudun miettimään omia käsityksiäni asioista 4,30 3,98 3,93 3,79 .013 

REFL3 Reflektoinnin eri tasojen kehittäminen 3,86 3,27 3,26 2,92 .000 

osio 37 mietitään teorian ja käytännön yhteyksiä 3,77 3,20 2,93 2,70 .000 

osio 36 pohditaan opettamisen käytäntöjä 3,94 3,34 3,59 3,15 .003 

REFL4 Reflektoinnin kehittäminen toiminnan eri vaiheissa 3,87 3,27 3,26 2,92 .000 

osio 34 arvioidaan samalla kun tehdään ja toimitaan 3,58 3,14 3,34 3,12 .047 

USKOM1 Omien koulukokemusten eksplikointi      

osio 53 on käsitelty hyviä ja huonoja opettajakokemuksia 4,11 3,55 3,90 3,64 .007 

USKOM2 Omien opettajuuskäsitysten eksplikointi 4,48 4,10 4,15 4,00 .000 

osio 44 on pohdittu, millaisena näen hyvän opettajan 4,62 3,98 3,79 3,91 .000 

osio 49 on pohdittu, millaista on hyvä opettaminen 4,32 4,09 4,21 3,73 .004 
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Liite 8 Ohjaajien orientaatioiden analyysit 

Taulukko 24. Ohjaajien orientaatioiden faktorimatriisi. 

 

  

Rotatoitu faktorimatriisi a

,895   

,843   

,633   

,559   

,401  ,332

,399   

,393   

 ,713  

 ,666 ,391

 ,612  

 ,533 ,310

  ,796

  ,631

  ,352

innostavat opiskelemaan

motivoivat opiskelemaan

kannustavat opiskelijoita

läheisiä opiskelijoille

osallistuvat
oppimisprosessiin

tuntevat oppilaat yksilöinä

rohkaisevat kriittisyyteen

kommentoivat mielipiteitä

keskustelevat asioista

opettajat kuuntelevat aidosti

antavat neuvoja tarvittaessa

osaavat opettaa hyvin

toimivat tavoittellisesti

ovat roolimalleja oppimiselle

1 2 3

Faktorit

Extraction Method: Generalized Least Squares.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.a. 
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Taulukko 25. Ohjaajien orientaatioiden faktorien ominaisarvot. 

 

Taulukko 26. Ohjaajien orientaatioiden faktoriratkaisun sopivuustesti. 

 

  

Goodness-of-fit Test

56,072 52 ,325

Chi-Square df Sig.

Total Variance Explained

4,985 35,610 35,610 4,394 31,383 31,383 2,944 21,029 21,029

1,737 12,405 48,015 1,376 9,831 41,214 2,061 14,723 35,752

1,333 9,522 57,537 ,938 6,697 47,911 1,702 12,159 47,911

,886 6,328 63,864

,808 5,771 69,636

,692 4,943 74,578

,670 4,786 79,365

,585 4,176 83,541

,531 3,794 87,335

,446 3,186 90,521

,427 3,053 93,574

,414 2,957 96,531

,321 2,291 98,822

,165 1,178 100,000

Factor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Generalized Least Squares.
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Taulukko 27. Ohjaajien orientaatioiden summamuuttujien jakaumia. 

 

Statistics

159 159 159

0 0 0

3,01 3,57 3,32

3,14 3,75 3,50

3,14 4,00 4,00

,64 ,66 ,78

-,18 -,80 -,44

1,43 1,25 1,00

4,57 4,75 5,00

2,57 3,25 3,00

3,14 3,75 3,50

3,57 4,00 4,00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Skewness

Minimum

Maximum

25

50

75

Percentiles

OPE1 OPE2 OPE3
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Liite 9 Itseohjautuvan oppijan kehittämisen 
analyysit 

Taulukko 28. Itseohjautuvan oppijan kehittämisen faktorimatriisi. 

 

Rotatoitu faktorimatriisi a

,679     

,664     

,564     

,474     

,461     

 ,744    

 ,607   ,325

 ,565    

 ,518    

 ,354    

 ,423 ,534   

,473  ,506   

,396  ,446   

  ,440   

,369  ,379   

   ,735  

 ,392  ,417  

    ,553

huomannut yhteistyön
merkityksen

oppinut joustavaksi
toimijaksi

yhteistyötaitoni ovat
kehittyneet

oppinut kohtaamaan
ongelmia

oppinut tavoittelliseen
toimintaan

odotan innolla tulevia
opintoja

motivoituu oppimaan uutta

oppiminen arvosanoja
tärkeämpää

en kyseenalaista opettajien
toimintaa

minua arvostetaan oppijana

positiiviset
oppimiskokemukset

oppinut kokeilemaan
erilaisia tapoja toimia

oppii ottamaan palautetta
vastaan

oppimistapojen pohdinta

oppii arvioimaan omaa
toimintaa

vastuunkantaminen
oppimisesta

oppii vastuulliseen
opiskelutyyliin

kyseenalaistan opettamisen
tapoja

1 2 3 4 5

Faktorit

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 
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Taulukko 29. Faktorien ominaisarvot. 

 

Taulukko 30. Faktoriratkaisun sopivuustesti. 

 

  

Goodness-of-fit Test

81,098 73 ,241

Chi-Square df Sig.

Total Variance Explained

5,327 29,596 29,596 4,782 26,566 26,566 2,445 13,582 13,582

2,010 11,166 40,762 1,490 8,278 34,844 2,230 12,387 25,969

1,386 7,700 48,462 ,609 3,386 38,230 1,444 8,021 33,990

1,057 5,870 54,332 ,749 4,159 42,389 1,078 5,989 39,979

1,004 5,578 59,910 ,453 2,514 44,903 ,886 4,924 44,903

,876 4,868 64,778

,807 4,483 69,262

,714 3,964 73,226

,670 3,724 76,950

,618 3,432 80,382

,602 3,346 83,728

,576 3,200 86,929

,509 2,828 89,757

,430 2,389 92,146

,401 2,231 94,376

,390 2,165 96,541

,326 1,810 98,351

,297 1,649 100,000

Factor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Maximum Likelihood.
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Taulukko 31. Itseohjautuvan oppijan kehittämistä koskevien summamuuttujien ja-

kaumia. 

 

Statistics

159 159 159 159

0 0 0 0

3,78 3,18 3,85 4,08

3,80 3,20 4,00 4,50

3,60 2,60a 4,00 4,50

,63 ,72 ,62 ,75

-1,07 -,03 -1,19 -1,17

1,20 1,60 1,60 1,50

5,00 4,80 5,00 5,00

3,40 2,60 3,60 3,50

3,80 3,20 4,00 4,50

4,20 3,80 4,20 4,50

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Skewness

Minimum

Maximum

25

50

75

Percentiles

ITS1 ITS2 ITS3 ITS4

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 
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Liite 10 Reflektion kehittämisen analyysit 

Taulukko 32. Reflektion kehittämisen pääkomponenttimatriisi. 

 

  

Rotatoitu pääkomponenttimatriisi a

,783    

,692    

,617   ,348

,579 ,364 ,343  

,578  ,388  

 ,769   

,357 ,745   

  ,861  

  ,750  

   ,789

 ,447  ,649

 ,483  ,546

on opettanut, ettei asioista
ole yhtä totuutta

pohditaan asioita eri
näkökulmista

olen muuttanut
mielipiteitäni asioista

vertaillaan näkemyksiä
ryhmässä

kannustetaan vaihtoehtojen
etsimiseen

joudun miettimään omia
käsityksiä asioista

erilaiste mielipiteet laittavat
minut ajattelemaan asioita

mietitään teorian ja
käytännän yhteyksiä

pohditaan opettamisen
käytäntöjä

arvioidaan samalla kun
tehdään ja toimitaan

toimintaa edeltää
suunnittelu ja pohtiminen

arvioidaan toimintaa
jälkikäteen

1 2 3 4

Pääkomponentit

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.a. 
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Taulukko 33. Reflektion kehittämisen pääkomponenttien ominaisarvot. 

 

Taulukko 34. Reflektion kehittämisen summamuuttujien jakaumia. 

 

Statistics

159 159 159 159

0 0 0 0

3,67 4,05 3,39 3,67

3,80 4,00 3,50 3,67

3,60 4,00 4,00 3,33

,73 ,71 ,96 ,70

-,61 -1,34 -,41 -,28

1,40 1,50 1,00 2,00

5,00 5,00 5,00 5,00

3,20 4,00 2,50 3,33

3,80 4,00 3,50 3,67

4,20 4,50 4,00 4,00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Skewness

Minimum

Maximum

25

50

75

Percentiles

REFL1 REFL2 REFL3 REFL4

Total Variance Explained

4,623 38,527 38,527 4,623 38,527 38,527 2,441 20,339 20,339

1,289 10,746 49,272 1,289 10,746 49,272 1,920 15,997 36,335

1,027 8,555 57,827 1,027 8,555 57,827 1,876 15,637 51,972

,904 7,536 65,363 ,904 7,536 65,363 1,607 13,391 65,363

,838 6,981 72,344

,680 5,669 78,013

,662 5,514 83,527

,600 4,998 88,525

,443 3,690 92,215

,353 2,939 95,154

,315 2,627 97,781

,266 2,219 100,000

Componen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Liite 11 Kokemusten, käsitysten ja uskomusten 
eksplikoinnin analyysit 

Taulukko 35. Pääkomponenttimatriisi. 

 

  

Rotatoitu pääkomponenttimatriisi a

,824   

,652   

,609  ,361

,588 ,455  

 ,802  

 ,742  

 ,681  

  ,827

,407  ,734

on käsitelty omia
oppilaskokemuksia

on pohdittu omien opettajieni
toimintaa

on pohdittu hyviä ja huonoja
opettajakokemuksia

käsitellään omia harjoittelu ja
opetuskokemuksia

pohditaan, millaisena näen
hyvän opettajan

on pohdittu, millaista on
hyvä opettaminen

olen miettinyt käsityksiäni
opettajan työstä

olen miettinyt, millainen on
hyvä luokka

on pohdittu, millainen on
hyvä oppilas

1 2 3

Pääkomponentit

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 7 iterations.a. 
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Taulukko 36. Pääkomponenttien ominaisarvotaulukko. 

 

Taulukko 37. Kokemusten, käsitysten ja uskomusten eksplikoinnin summamuuttujien 

jakaumia. 

 

Statistics

159 159 159

0 0 0

3,75 4,22 3,31

3,75 4,33 3,50

4,00 4,00 4,00

,75 ,68 ,89

-,58 -1,33 -,35

1,25 1,67 1,00

5,00 5,00 5,00

3,25 4,00 2,50

3,75 4,33 3,50

4,25 4,67 4,00

Valid

Missing

N

Mean

Median

Mode

Std. Deviation

Skewness

Minimum

Maximum

25

50

75

Percentiles

USKOM1 USKOM2 USKOM3

Total Variance Explained

3,667 40,743 40,743 3,667 40,743 40,743 2,130 23,667 23,667

1,187 13,193 53,936 1,187 13,193 53,936 2,071 23,016 46,683

,922 10,249 64,185 ,922 10,249 64,185 1,575 17,502 64,185

,671 7,452 71,637

,654 7,272 78,909

,566 6,286 85,195

,517 5,740 90,935

,459 5,101 96,036

,357 3,964 100,000

Componen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative % Total % of VarianceCumulative %

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadingRotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Liite 12 Yksilökohtaiset merkitysverkostot 

H1 

Opettajalla on hänestä suuri vaikutus innostukseen ja vuorovaikutus vaihtelee kursseilla opettajan 

mukaan. Joidenkin opettajien asenne on opiskelijoita ymmärtävä ja heidän kanssaan on helppo kes-

kustella sekä jakaa mielipiteitä. Osa lähinnä vanhemmista opettajista eivät ymmärrä opiskelijoita ja 

ovat ylpeitä sekä pelottavia, joilta ei uskalla kysyä perusteluja. Heidän kursseiltaan ei ole saanut 

paljoa irti, joka voi pilata käytännöllisenkin kurssin. Hänestä vanhemmat opettajat myös opettavat 

vanhoilla tavoilla, eikä heitä kiinnosta opiskelijoiden oppiminen. Hän kokee nuoret opettajat vuoro-

vaikutteisemmiksi ja ymmärtäväisiksi, koska heillä on vähän aikaa omasta opiskelusta. Myös työko-

kemusta omaavien opettajien kanssa syntyy vuorovaikutusta. Opettajien työkokemus on tärkeää koke-

musta omaaville opiskelijoille ja he kokevat kokemattomat opettajat hieman epäpäteviksi. Opiskelijoi-

den suurempi työkokemus saattaa aiheuttaa närää joissakin opettajissa. Hänestä hyvä opettaja on 

kokenut, hallitsee asian ja antaa käytännöllisiä vinkkejä kokemuksensa pohjalta. Opettajan pitää 

osallistua kurssille antaen asiantuntijuutensa mukaista ohjausta ja uutta tietoa pelkän keskustelun 

sijaan. Opettajat ovat hänestä asiantuntijoita, mutta ulosanti ja pedagogiikka ovat puutteellisia. 

Kaikilla kursseilla tietomäärä ei kasva osittain opettajan vuoksi ja joillakin kursseilla tietomäärä ja 

vaatimukset ovat liian suuria varsinkin tarpeeseen nähden. Vaatimustasosta ei keskustella opiskelijoi-

den kanssa, joka liian vaativuustason kanssa vie innostusta. Opetuksessa pitäisi olla yleisemmällä 

tasolla olevia kokonaisuuksia keskeisistä asioista, koska asioita voi syventää itse. 

Hän kokee epätasa-arvoisena erilaisten suoritusten linjattomuuden ja ohjaajien erilaisen tavan 

ohjata ja toimia mm. opinnäytetöissä ja harjoitteluissa. Opiskelijoiden välillä on perustelemattomia 

eroja suoritusvaatimuksissa, jolloin toiset joutuvat ja toisaalta saavat tehdä asioita erilailla. Erilaisis-

ta tavoista huolimatta opettajilla pitäisi olla joitakin yleisesti sovittuja periaatteita. Opettajilta ei 

myöskään välttämättä saa ohjausta, vaikka sitä vaatisi aktiivisesti, joka johtuu hänestä enemmän 

vastuun, halun ja innon puutteesta kuin resursseista. Sisältöjen ja opiskelutapojen omaksuminen jää 

opiskelijan vastuulle. 

Opiskelijoiden kuunteleminen ja vaikuttamismahdollisuus vaihtelee paljon kurssista ja opettajas-

ta riippuen. Vaikuttaminen ja osallistuminen kursseihin on vähäistä suurimman osan mennessä vanho-

jen ja valmiiden opettajan kaavojen mukaan. Opettajat ovat hänestä kuunnelleet hyvin opiskelijoiden 

toiveita suoritustavoissa ja palautuspäivissä, josta osan pitäisi pitää paremmin huolta. Opettajien 

pitäisi olla esimerkkeinä, pysyä sanojensa takana ja ainakin ilmoittaa myöhästymisistä. Opiskelijoita 

voisi kuunnella enemmän työryhmien kautta, joissa vaikuttaminen ei hänestä aina kuitenkaan onnistu. 

Hänestä on hyvä, että jotkut opettajat kysyvät kurssin alussa opiskelijoiden kurssitoiveita ja opiskeli-

joilta kysytään lopuksi kurssipalautetta, vaikka hän epäileekin sen vaikutusta. Yliopiston puolella 
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kaikki opettajat eivät kysy palautetta ja palautetta kysyvät keräävät sitä nimettömillä lapuilla. Palau-

teta kysytään hänestä kuitenkin paljon liittyen todennäköisesti uuteen opetussuunnitelmaan. Hänestä 

on hyvä, että palautetta voi sanoa suoraan ja kokee sen antamisen luonnollisena. Harjoitteluissa 

palautetta kerätään netissä ja valvotusti merkintöjen saamiseksi, jonka lisäksi ovat opiskelijoiden 

palautteeseen pohjautuvat palautekeskustelut. Hänestä harjoittelutunneista annetusta rakentavasta 

palautteesta ja arvioinnista on tullut automaatio, josta kenenkään ei pitäisi suuttua. Esitelmistä ja 

oppitunneista pitää antaa palautetta, mutta persoonallisuutta ja yksilöllisiä piirteitä pitäisi kunnioit-

taa ja tukea enemmän ajoittaisen tappamisen sijaan.  

Hyvällä kurssilla opettaja päästää opiskelijan ääneen, antaa tilaa ja vaatii aktiivista tiedon-

hankkijan roolia sekä kykyä toimia. Kursseilla hänestä on kuitenkin äänessä vain muutamat samat 

keskustelun ylläpitäjät, vaikka hän on yrittänyt antaa tilaa myös muille. Keskustelu on yleinen opiske-

lumuoto ja kurssin arvosanassa tentin ohella pitäisi huomioida harjoitustuntien vähän arvostettu 

aktiivisuus. Hän kokeekin ärsyttäväksi opiskelijat, jotka saavat hyvän numeron vain istumalla ja 

lukemalla. Opiskelijoiden hiljaisuus saattaa johtua myös keskustelun pohjana olevien kokemusten 

puutteesta. Hän peilaa opiskelua aina tulevaan opettajuuteen ja siksi yksilöllisyydestä huolimatta 

opiskelijoiden pitäisikin olla aktiivisempia ja tuoda näkemyksiään esille. Asioihin pitäisi olla mielipi-

teitä ilman tietoakin, joka kehittäisi itseilmaisua ja vuorovaikutusta.  

Hänestä uuden pääsykoejärjestelmän ehtona pitäisi olla työkokemus kirjallisen osaamisen sijaan, 

koska pelkää lukiosta tulevien kirjaviisauden ja menestymisen olevan pois käytännön osaamisesta ja 

ymmärtämisestä. Hänen tuntemansa vastuulliset opiskelijat ovat olleet työelämässä, vaikka ei pidä-

kään lukiosta tulleita vastuuttomampina. Kuitenkin lukiosta tulleet eivät aina tiedä, mitä tulevat opis-

kelemaan ja haluavat kuluttaa siihen aikaa. Kokemus auttaa saamaan enemmän irti koulutuksesta ja 

saamaan oikean kuvan arjesta idyllisyyden sijaan.  

Hänestä Normaalikoululla ei saa todellista kuvaa opettajan työstä, kun siellä keskitytään kysy-

mistekniikoihin ja kuriin oikeiden asioiden, kuten vanhempien kohtaamisen sijaan. Yliopiston puolel-

lakaan ei juuri käsitellä arkisia asioita ja hänestä teoria ja käytäntö voisivat kohdata enemmän, jota 

vaikeuttaa mm. harjoitusten ja harjoittelujen ohjausten eri opettajat. Teoria ja käytäntö ovat yhdisty-

neet hyvin liikunnassa, jossa opiskeltu asia on toteutettu käytännössä, arvioitu sitä ja annettu palau-

tetta opiskelijoiden ja opettajan taholta. Käytännön toteutuksen tarkka läpikäyminen teorian kautta 

auttaa hänestä ymmärtämään ja näkemään niiden yhteyden. Kasvatustieteessä on pyritty tuomaan 

käytäntöä opettajia haastattelemalla, jossa tekemällä ja ajattelemalla asiat jäivät mieleen. Kalvo-

opetuksella, kirjapinoilla ja tenteillä ei sisäistä asioita ja joillakin kursseilla opiskellaankin käytännön 

kautta ilman kirjasidonnaisuutta. Hänestä työnkuvan vuoksi pelkkä teoria ja didaktiikka eivät riitä, 

vaan hyvällä kurssilla on myös käytäntöä. Hän kokee motivoivaksi ja merkityksellisiksi aineet, esimer-

kiksi sivuaineet, jotka ovat käytäntöön sovellettavia ja kiinnostavia. Käytännöllisyys on eniten koulu-

tuksessa motivoiva tekijä hänelle ja erilaisia toimintatapoja, käytännöllisyyttä ja toiminnallisuutta 

sekä hyödynnettävyyttä sisältävä kurssi voi hänestä myös tehdä vaikeasta tai tylsästä asiasta kiinnos-
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tavan. Hänestä koulutuksessa ei saa tai ole oppinut kurssista huolimatta kaikkea häntä kiinnostavaa 

käytännöllistä tietoa esimerkiksi lastensuojelusta ja sen joutuu hankkimaan itse.  

Hän pitää epäinhimillisenä, että yliopistossa ei aina voi olla poissa elämään kuuluvien, oikeiden 

menojenkaan vuoksi. Hänestä yliopistossa opiskelevat kyllä kantavat vastuunsa, vaikka oppiminen 

vaatiikin läsnäoloa. Vastuuttomampien opiskelijoiden toimintaan pitäisi kuitenkin puuttua esimerkiksi 

tarkkailemalla poissaoloja, jotta he oppisivat vastuullisiksi. Läsnäolopakko luennoilla aiheuttaa vain 

vastareaktion, jos ei kuitenkaan kuuntele ilman motivaatiota ja keskittymistä. Hänestä luentopakon 

poistaminen saattaisi kuitenkin tyhjentää luentosaleja, joka ei ole oikein opettajaa kohtaan. Varsin 

koulumainen lukujärjestys auttaa vähemmän vastuullisia ja ajoissa valmistumisessa suurempia yli-

opistoja paremmin.  

Lukujärjestyksissä ja kurssien tuntimäärissä on hänestä melko paljon virheitä, joita opiskelijat 

ovat aktiivisesti korjanneet. Opiskelu on sirpaleista ja tyhjät viikot sekä repaleiset päivät uuden tut-

kinnon takia ovat aiheuttaneet ongelmia, vaikka omatoimiseen opiskeluun menee ymmärrettävästi 

aikaa. Valittaessa tyhjistä lukujärjestyksistä opettajat ovat käskeneet kärkevästi lukemaan itsenäisesti 

ja olemaan tyytyväinen järjestettyyn opetukseen. Opettajien kanssa on voinut sopia tuntien siirtämi-

sestä järkevämmille paikoille, jolloin opettaja on järjestellyt tilat ja ilmoittanut lukujärjestyksen 

tekijälle sekä opiskelijat toisilleen. Hänestä tiedottaminen on huonoa ja sen toimiminen olisi tärkeää 

äkillisten poissaolojen ja turhien kouluun tulojen vuoksi. Ilmoitustaulu toimisi opettajien sitä vain 

käyttäessä ja netissä on tietoa, mutta se ei aina toimi tai sitä ei osata käyttää. Soittorinki tai sähköpos-

tien kerääminen olisivat hyviä keinoja kertoessa opettajan vastuusta ja opiskelijoiden huomioimisesta. 

Osaa opettajista ei saa kiinni vastaanotoilta tai sähköpostista, johon on hänestä syynä suuri postin ja 

opettajien työmäärä. 

Hänelle on epäselvää, keltä mennä kysymään asioista, eikä siihen ole järjestelmää tai ihmistä, 

vaan opiskelijoita siirrellään rasittavasti henkilöltä toiselle. Vastuu tiedon etsimisestä, opettajalta 

kysymisestä tai epäselvistä asioista jää opiskelijoille ja monet passiiviset valitsevat helpomman tien 

menemällä lukujärjestyksen mukaan. Omasta aktiivisesta toiminnasta huolimatta epätietoisuus asiois-

ta, kursseista ja tulevista asioista vie hänen motivaatiotaan. Asioiden selvittämiseen, roikkuvien kurs-

sien suorittamisen selventämiseen, ohjaukseen ja vähäiseen yksilöllisyyden huomioimiseen tarvittai-

siin hänestä opoa. Hän pitää matikkatupaa hyvänä siellä käyvien opettajien vertaistuen vuoksi. Hä-

nestä opettajat voisivat käydä sovittuina aikoina esimerkiksi kahvikolossa, jossa asioista puhuminen 

toimisi vastaanottoja paremmin. Hän on ihmetellyt, miksi heillä ole vastaavaa ja näkee ongelmana 

monet luokanopettajien aineet. Lisäksi kaikki opettajat eivät kuitenkaan käy siellä ja henkilökohtaisten 

asioiden puhuminen on siellä hankalaa.  

Hänestä opetussuunnitelmauudistus ei tunnu nyt onnistuneelta, eikä ymmärrä, ettei sisältöjä, to-

teutusta ja harjoitteluja ole suunniteltu yhtään etukäteen. Lisäksi koulutus ei ollut valmistautunut 

edeltäviin opintoihin, jota pitäisi hänestä kehittää valtakunnallisesti avointen opintojen hyödyn takia. 

Hän kokee törkeäksi, että opintoja ja kokemusta pidetään huonona eikä arvosteta, vaan vähätellään 
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niiden merkitystä opinnoissa. Hänestä omaa vastuullista ahkeruutta ja nopeuttamista pidetään paha-

na opettajien taholta, jotka saattavat pelätä kiireen näkyvän asioiden omaksumisessa. Nopea opiskelu 

ei kuitenkaan tarkoita asioiden pinnallista tekemistä ja tuen puute opintojen nopeuttamiseen on vienyt 

motivaatiota. Hänestä opetus on suunniteltu lukiosta tulleille ja ilman kokemusta oleville opintoja 

omaavien ollessa laitokselle ongelmallisia. Hän kuitenkin ymmärtää, että kursseja ei voida järjestää 

resurssien vähyyden vuoksi, joita ollessa kursseja järjestettäisiin mielellään aktiivisille opiskelijoille. 

Kuitenkin Kajaanissa on pystynyt suorittamaan opintoja paremmin kuin monessa muussa paikassa. 

Edeltäviä opintoja omaaville voisi tehdä oman ryhmän, mutta hänestä eritasoisten mukana oleminen 

on opettavaista kokemusta omaamattomille.  

Opiskelu on hänestä vielä tenttikeskeistä osaamisen mittaamista ja opiskelua pitäisikin viedä ko-

konaisvaltaisempaan suuntaan. Tenttejä ei pitäisi kuitenkaan jättää kokonaan pois. Hänestä pari- ja 

ryhmätenteissä oppii parhaiten ja se on hauska tapa oppia, vaikka niissä pääsee helpolla. Hän ei 

kuitenkaan kehtaa olla lukematta paritenttiin joidenkin tapaan. Hänestä on hyvä, että on menty 

enemmän opettavaisten ryhmätöiden ja projektien suuntaan. Resurssien vuoksi kursseja on jouduttu 

toteuttamaan suurina ryhminä, vaikka pienessä ryhmässä pystyy syventymään asioihin paremmin, 

keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia. Suuressa ryhmässä vaikeiden asioiden opettaminen ei 

onnistu kysymisen vaikeuden vuoksi ja toisilta kysyminen tuottaa opettajaa häiritsevää melua näkyen 

tenttituloksissa ja arviointitason laskemisena. Resurssien takia opettaja ei voi halutessaankaan myös-

kään pitää hänestä tehokkaampia harjoitustunteja, joka myös näkyy oppimistuloksissa. Hän on opis-

kellut myös hyvin toimivissa opintopiireissä ja harjoittelutiimeissä. 

Joissakin kursseissa puolet numeroista tulee tentistä ja puolet esseestä. Numeroarviointi on ylei-

sin ja sanallista arviointia hän on saanut vain yhdeltä opettajalta. Hänestä joillakin kursseilla arvi-

ointi menee persoonan, ei työn mukaan. Hän koki hyväksi kansioon numeron lisäksi tulleen sanallisen 

tenttipalautteen siitä, mikä meni hyvin, mikä huonosti ja mitä pitää kerrata. Opettajan vaivannäkö ja 

panostus oli hyvä. Arvosanan korotuksessa osalla numero ei ollut noussut tai oli jopa laskenut. Perus-

teet jäivät epäselväksi, koska opettajaa ei saanut kiinni.  

H2 

Hänestä vuorovaikutuksessa, opettajien välillä ja kurssien toteuttamisessa on valtavia eroja. Laitok-

sessa on muutama huippuopettaja, jotka ovat tavoitettavissa sekä välittävät opiskelijoista ja miten 

sekä mitä opitaan. Oppimisesta välittäminen, kurin pitäminen, huomion vaatiminen ja uusien opetus-

menetelmien käyttö kertoo hänestä myös opettajien tosissaan olosta ja motivoi häntä. Uusista oppi-

miskäsityksistä huolimatta muutamat opettajat pitävät edelleen kalvosulkeisia. Oppimisen tukeminen 

ja välittäminen on näkynyt mm. jatkokurssin alussa huonosti menneen ja opiskelijoiden vaikeaksi 

kokeman tentin kertaamisessa sekä luentopalautteen keräämisessä ja sen läpikäymisessä. Osa kurs-

seista suoritetaan oppimisesta piittaamatta, joka voi hänestä kertoa oman kurssin arvostuksen puut-
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teesta. Opetettavan asian tärkeys opettajalle, hänen antama kuva kurssista ja maine varsinkin kiinnos-

tuksen kannalta ovat keskeisiä motivoivia tekijöitä avoimuuden ohella. Opettajan motivoituneisuuden 

ja kiinnostuksen pitäisi näkyä ulospäin, koska se vaikuttaa motivaation ohella asian hyödyllisyyteen ja 

uskottavuuteen. Innostuneisuuden ongelmat eivät ole kuitenkaan pahoja. 

Opettajien pitäisi kertoa kokemuksistaan ja mokistaan, jotka ovat merkityksellisiä hänelle niiden 

uskottavuuden vuoksi ja niistä saa näkökulmaa hänelle vieraaseen kouluelämään. Opettajien koke-

musten tulisi sopia joskus paremmin aiheeseen ja hänestä on harmi, että joillakin kursseilla opettajal-

la ei ole kokemusta aiheesta. Kokemusta omaavia opettajia arvostetaan enemmän, heiltä saa enem-

män ja he muuttavat hänen asenteen opiskeluun. Hänestä olisikin tärkeää, että opettajilla olisi koke-

musta muustakin kuin tutkimuksesta ja yliopisto-opettamisesta. Työkokemusta omaamaton luennoitsija 

vaikuttaa paljon oppimiseen, motivaatioon ja keskustelujen viriämiseen tunneilla, jonka vuoksi heidän 

pitäisikin kertoa taustansa alussa. Toisaalta taustoista huolimatta hän menee kurssille.  

Myös opiskelutovereiden kokemuksiin voi samaistua ja miettiä niihin liittyviä tunteita. Opettajien 

luomien mahdollisuuksien ja kysymisen kautta opiskelijat voivat tuoda kokemuksiaan esille, jota 

opiskelijat käyttävät liian vähän ehkä ujouden ja pelon vuoksi. Myös tenteissä pystyy joskus käyttä-

mään kokemuksiaan, mutta pelkästään niiden avulla ei pitäisi päästä läpi. Ilmapiiri mahdollistaa 

kokemusten kertomisen, vaikka osa ei huomioi opiskelutovereita asiallisesti. Kokemuksia voisikin 

tuoda esille paremmin, jos kuri säilyisi, olisi hyväksyvä ja muuta huomioiva asenne ja riittävästi aikaa. 

Opettajien pitäisi hänestä ottaa enemmän rohkeaa ja kurinpitävää roolia, jota hän pitää myös hyvän 

opettajan ominaisuutena. 

Teoria ja käytäntö eivät yhdisty tarpeeksi hyvin vieden harmittavasti pohjaa käyttämättömiksi 

jääviltä teoriatunneilta. Työt painottuivat helposti käytännöllisyyden sijaan teoreettisiksi, joka on 

luonnollista kokemattomille opiskelijoille. Hän kokee tärkeäksi, että voi käyttää oppimaansa hyödyksi 

työelämässä ja opetus voisi olla käytännönläheisempää. Osa käytäntöön liittyvistä asioista on hyviä, 

mutta vanhentuneita ja opettajien pitäisi kertoa opettamisesta. Joillakin kursseilla on hänestä myös 

tarpeisiin nähden liian suuret vaatimukset, joka vaikuttaa merkityksettömyyden kautta motivaatioon. 

Hyvä opettaja onkin hänestä sopivan vaativa. Käytäntöä saataisiin ottamalla mukaan opiskelijoita, 

heidän ideoitaan, kokemuksiaan ja kirjojen esimerkkejä sekä miettimällä tuntien lopussa teoriaa 

käytännössä. Harjoitteluissa teorian liittäminen on ohjaajakohtaista.  

Avun pyytäminen ja hakeminen on paljon kiinni opiskelijan aktiivisuudesta ja vastuusta. Hänelle 

vastuu ja ohjaus ovat olleet sopivalla tasolla, koska hän on ollut aktiivinen ja kysellyt asioita varsinkin 

luentojen jälkeen, koska ei viitsi viitata luennoilla. Lisäksi hänellä on oma tukiverkko, koska opoa ei 

ole ja tutoreilla ei ole velvollisuutta jatkaa tapaamisia. Ongelmallisia ovatkin hänestä passiiviset ja ne, 

jotka eivät uskalla kysyä. Opettajat ovat hänestä valmiita ottamaan opiskelijoita vastaan ja kuuntele-

maan. Osa opettajista neuvoo mielellään, mutta hän ei kuitenkaan mene mielellään kysymään kaikilta 

opettajilta. Hyvä opettaja olisi hänestä omalla persoonallaan avoin sekä vuorovaikutteinen sallimalla 

kyselyn ja kyseenalaistamisen. Opettajan tulisi myös tuoda opiskeluun motivoiva me -henki käymällä 
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asioita yhdessä läpi ja tekemällä selväksi, että epäselvyyksistä voi kysyä. Hänestä kysymistä arvoste-

taankin liian vähän.  

Koulutuksessa opiskelijoille on paljon vastuuta esimerkiksi oppimistavoista ja tavoitteista, eikä 

oppimisen omaksumista ohjata tai siitä keskustella. Opettaja on ohjaajan roolissa ja antaa yksilöllistä 

ohjausta opiskelijan tavoitteiden mukaan opinnäytetöissä, mutta kursseilla opetus on enemmän tiedon 

jakamista ja oppimismahdollisuuksien luomista. Hän epäilee ohjauksen toteuttamismahdollisuuksia ja 

vaatimuksia opettajille. Lisäksi kaikki eivät halua aikuisina ohjausta, eivät huomaa sen tarvetta tai 

ehdi. Ohjausta saattaisi haluta vain kourallinen ja se olisikin hänestä resurssien haaskausta. Ohjaa-

misessa voisivat toimia Opelan järjestämät kurssit tai opo, jota hän kaipaa auttamaan tarvittaessa 

opiskeluun liittyvässä päätöksenteossa. Koulutuksessa tarvittaisiin asioista yleisesti tietävää ihmistä 

myös siksi, ettei hän vieläkään tiedä vastuuhenkilöitä ja kokee vääräksi tiedon etsimisen usealta 

ihmiseltä. Asiat ovat liikaa yhden ihmisen varassa, jonka poissa ollessa kukaan ei tiedä asioista. 

Hänestä opettajat ovat melko hyvin paikalla noin viikon välein olevilla vastaanottoaikoina, mut-

ta ongelmina ovat ruuhkautuminen lyhyiden aikojen vuoksi, sovittaminen omiin aikatauluihin ja 

vastaanottojen välien venyminen 2-3 viikoksi. Osa opettajista ei hänestä arvosta vastaanottojaan, kun 

siellä ei käy opiskelijoita. Hänestä vastaanotot ovat tukkiutuvaa sähköpostia parempi yhteydenpitota-

pa, vaikka tiedon pitäisi kulkea paremmin. Hänestä on hyvä, että opettajilta on tietoa ilmoitustaululla 

vastaanotoista, tietää mistä heidät löytää ja että he ovat paikalla.  

Hän on aiemmin opiskellut opettelemalla ulkoa ja saamalla näin hyviä numeroita, jota pitää 

kauheana oppimistyylinä yliopistossa. Hän kokeekin nyt asioiden ymmärtämisen, muistissa pysymisen 

ja myös muille jakamisen oppimisen palkinnoksi. Koulutuksessa ei hänestä oikein arvosteta oppimista 

eikä arvosanoja ja joskus niistä tingitään. Koulutuksessa keskitytään pääsemään läpi varsinkin merki-

tyksettömistä kursseista. Omasta vastuusta huolimatta opiskelijoiden pitäisi ottaa vastuu suorittamisen 

ja ulkoa opettelun lisäksi asioiden oppimisesta. Ulkoa opeteltavat asiat tenteissä eivät jää mieleen ja 

oppiminen vaatii hänestä asioiden käsittelyä eri näkökulmista esimerkiksi keskustelemalla tai ryhmäs-

sä. 

Hänestä monet asiat toistuvat koulutuksessa mm. opettajien vaihtumisen vuoksi, vaikkei koe sitä 

liiallisena, koska kaikki eivät hallitse asioita siltikään. Kertaaminen ja toisto tappavat innon, jota voisi 

välttää joustavalla kurssien suunnittelulla ja opiskelijoita kuuntelemalla.  

Joillakin kursseilla saa paljon opintopisteitä pienellä työmäärällä, joka vie motivaatiota. Hänes-

tä se haittaa toisiakin kursseja, koska enemmän teettävien opettajien epäilee teettävän liikaa. Opinto-

pisteiksi muuttaminen ei muuttanut kurssien suorituksia ja niiden piilottelun kanssa se luo epätietoi-

suutta. Kurssien ja niiden suorittamiseen liittyvien asioiden selkeys motivoikin häntä ja arvioinnin 

vääryyksien ja epäselvyyksien selvittely varsinkin uuden opetussuunnitelman opiskelijoilla on rasitta-

vaa sekä vie aikaa ja oppimisen iloa.  

Hänestä oppimistavoitteiden ja -tarpeiden määrittely tapahtuu liian huonosti. Hän epäilee opet-

tajien odottavan aikuisopiskelijoiden etsivän tavoitteet ja muodostavan ne itselleen, eikä niitä aseteta-
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kaan usein. Itsenäisellä tavoitteiden pohtimisella ja käsittelyllä voitaisiin huomioida myös yksilölli-

syyttä. Tavoitteiden asettamisen tulisi olla yleinen käytäntö ja kiinnostuksen takaamiseksi perusteltu. 

Tavoitteiden asettamisen ehtona on sisältöjen läpikäyminen, joka on hänestä kurssien alussa liian 

usein epäselvää. Pitkästä luentokurssista tulisi saada useammin kurssin sisältöjä kuvaava runko tai 

otsikot ja muistiinpanotilaa, joka helpottaisi myös keskittymistä itse luentoihin. Opettaja ei aina anna 

luentorunkoa, koska silloin luennoille ei tulisi ketään, mitä hän pitää mahdollisena. Tavoitteet pitäisi 

kerätä alussa ja lopussa käytäisiin läpi niiden toteutumista saaden samalla palaute toteutumisen 

syistä ja omasta sekä opettajan toiminnasta. Tavoitteet ovat hyödyllisiä pohjia myös arvioinnille, 

jonka tulee olla hänestä yhdensuuntainen niiden kanssa.  

Vaikuttamisen mahdollisuus motivoi, mutta hän tyytyy vähään, eikä koe sisältöihin vaikuttamista 

kovinkaan tärkeäksi. Kursseihin tulisi kuitenkin pystyä vaikuttamaan ja niistä pitäisi pystyä keskuste-

lemaan, mitä ei tapahdu joitakin aihevalintoja lukuun ottamatta. Hänestä opettajat suojelevat liikaa 

kursseja. Kurssit pitäisi muodostaa valmiin kurssirungon ja keskustelun perusteella joustavasti ja 

hyvinkin prosessimaisesti unohtamatta käytäntöä. Vaikuttaminen on tärkeää myös erilaisten ryhmien 

ja niiden oppimistapojen vuoksi. Opiskelijoiden osallisuus onnistuu kursseilla, joissa tehdään esityksiä, 

muttei luentokursseilla. Opettajia voi hänestä lähestyä helposti ja he joustavat laitoksen pienuuden 

vuoksi esimerkiksi palautuspäivissä, vaikka käsitykset joustavuudesta vaihtelevat. Opettajien käytän-

nöt kurssien sisällä voivat kuitenkin olla joustamattomia, joka vie motivaatiota ja innostusta. Hänestä 

joustoa on oltava tietyissä rajoissa. Valmiin lukujärjestyksen puitteissa voi opiskella omaan tahtiin ja 

valita aineita. Hän sai järjesteltyä opintojen etenemisen ilman korvaustehtäviä ja opettajat olivat 

ymmärtäväisiä. 

Hänestä luennot kuuluvat yliopistoon, eikä pienten tilojen vuoksi joukkoluentoja ole onneksi pal-

joa. Häntä hävettää auktoriteettomien luennoitsijoiden häirintä ja kiusaaminen joillakin luennoilla. 

Häiriköintiä ei ole onneksi paljoa ja se on hänestä enemmän ajattelemattomuutta kuin ilkeyttä. Häli-

nän takia luennoilla ei kuule ja hänestä on hyvä, että joku puuttuu siihen. Häiriköintiin ja ääneen 

luennoilla ovat hänestä myös osasyynä pakolliset luennot, joita ei kunnioiteta ja vastaan kapinoidaan. 

Pakko tai luentorungon pimittäminen ei ole hänen mielestään keino luentojen pelastamiseen, koska 

luentokurssin pääsee läpi saamalla muistiinpanot. Osallistujat voivat loppua myös liian hyvän luento-

rungon, liian kuivan luennoitsijan tai opintojen nopeuttamisesta johtuvista päällekkäisyyksien vuoksi. 

Aikuisten opiskelijoiden priorisointeja ei saisi hänestä arvostella liikaa. Luentojen puuduttavuutta voi 

vähentää joskus käytetyillä välikeskusteluilla. Pelkkiä istu ja kirjoita kursseja on hänestä kiitettävän 

vähän ja suurin osa opettajista osaa pätkiä luentoja sopivasti. Luennoista pitäisi kaiken opetuksen 

tavoin tehdä pakon sijaan hyödyllisiä ja tavoitteellisia, joilla oppii ja kannattaa olla. Opettajien 

pitäisikin miettiä hyötyä ja merkitystä asioiden oppimisessa mielistelyn ja oman aineen myynnin 

sijaan, josta hän ei pidä. Hyvä opettaja myös pystyy perustelemaan toimintansa. 

Opiskelu on ollut hänestä ryhmäpainotteista ja hän pitääkin harjoitustunneista, jotka kuitenkin 

loppuvat monialaisten myötä. Harjoituksissa ja pienryhmäkeskusteluissa pystytään huomioimaan 
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yksilöt, esimerkiksi ujot, paremmin ja olemaan omana itsenä, jonka opettajatkin ovat huomanneet. 

Monialaisissa ja taideaineissa myös opettajan persoona vaikuttaa siihen. Keskustelujen pitää hänestä 

olla pelkän loppumuodollisuuden sijaan tavoitteellisia sekä liittyä aiheeseen ja teoriaan. Hän on 

huomannut, ettei keskusteluissa ei välttämättä varsinaista aktiivisuutta, vaan muutamat puhuvat 

keskenään muiden seuratessa tylsistyneenä. Opettajan pitäisikin virittää keskustelua, ohjata sitä 

karkaamasta ja antaa omia ideoita.  

Hänestä palautetta saa harvoin ja osa opettajista kerää sitä kurssin välissä ja lopussa. Opettaji-

en pitäisi uskaltaa pyytää enemmän palautetta, eikä pelätä kritiikkiä. Hän ymmärtää palautteen 

vastaanottamisen vaikeuden, mutta pitää sitä ainoana keinona tehdä asiat hyvin. Opiskelijoiden tulisi 

myös antaa palaute asiallisesti, koska parannettavaa löytyy aina. Opettajien halu palautteen keräämi-

seen ja kommentoimiseen toimisi palautteena opiskelijoille, kehittäisi opiskelijoiden kykyä siihen ja 

lisäisi ymmärrystä palautteen kaksisuuntaisuudesta. Hänestä suurin osa opettajista kerää vain pakol-

lisen loppupalautteen, johon ei saa kommentointia. Pakollisuuden, kommentoinnin puuttumisen ja 

vaikuttavuuden epäilyn vuoksi kaikki opiskelijat eivät pidäkään loppupalautteesta. Hänestä palautteen 

antamisen kokisi hyödylliseksi, jos opettajat voisivat käydä useasti kerätyt palautteet oikeasti läpi 

kommentoiden niitä. Palautteen keräämisestä muulloinkin kuin kurssin lopussa pitäisi tehdä yleinen 

tapa. Myös hänestä helposti annettavan kirjallisen palautteen lisäksi tulisi vaatia suullista palautetta. 

Arviointitapana on numero muutamien etäkurssien palautetta lukuun ottamatta. Niistä voi kes-

kustella mm. vastaanotoilla, jonne menee harvoin luottaessa opettajan asiantuntijuuteen. Hänen 

pitämänsä opettajat antavat palautetta laittamalla tenttikansioihin selostuksen tentin vaatimuksista. 

Jotkut antavat tentin yhteydessä pienen arviointierittelyn ja tehtävistä sähköpostilla. Hänestä on 

huono, ettei tenttejä tai esseitä käydä läpi, vaikkakaan kurssin loputtua opiskelijat eivät sinne välttä-

mättä menisi ja se olisi opettajille työlästä. Se olisi kuitenkin hyödyllistä oppimisprosessin kannalta, 

jonka osa opettajista on huomannut. Kaikilta opettajilta ei saa arviointiperusteita, vaikka niitä pyytää 

ja useammasta suorituksesta koostuvien kurssien yksittäisistä suorituksista ei saa numeroita. Hänestä 

arvioinnin tiukkuus, perusteiden epäselvyys sekä numeroskaalan käyttö vaihtelee arvioinnin subjektii-

visuudesta huolimatta. Opettaja saattaa olla myös väsynyt tai yrittää päästä vähemmällä työmäärällä 

välttämällä uusinnat. Hänestä tenttejä pääsee läpi helposti, hyviä numeroita saa lukemattakin ja 

erimittaisilla tuotoksilla saa samanlaisia tuloksia, joka epäilyttää ilman selkeitä perusteita. Opettajat 

antavat numeroita tiukoilla kursseilla armosta, mikä on huono malli tuleville, aikuisille opettajille. 

Kurssin merkitystä, opettajan auktoriteettia ja oppimisen ideaa vie, jos kurssin alkaessa huomaa, että 

opettajana olevalta saa helposti numeroita. Helpot arvosanat ja oudot perusteet kertovat hänestä 

myös oman kurssin arvostuksen puutteesta. Hänestä olisi saatava selkeämmät arviointiperusteet, 

koska niiden saaminen ja kysyminen ovat opiskelijoiden oikeus, eikä opettajia kohtaan esitetty epä-

luottamuslause. 
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H3 

Hänestä opiskelussa ei ole opettajien ja opiskelijoiden välistä oppimiskumppanuutta, jonka kehittämi-

sessä keskeistä on opettajan rooli ja halu. Opettajan passiivisen roolin vuoksi vuorovaikutuksen 

saaminen edellyttää hänestä aktiivisuutta opiskelijalta ja jokaisen onkin oltava vuorovaikutteinen 

opiskellessaan opettajaksi. Vuorovaikutus riippuu hänestä paljon myös opettajan kyvystä saada po-

rukka mukaan ja vaatii opettajalta halua toimia opiskelijayhteisön piirissä sekä tehdä hommansa 

täysillä. Hänestä jotkut opettajat ovat väsyneitä opetukseen ja mm. lukemaan esseitä. Tarkastava 

opettaja vaikuttaakin hänen esseiden kirjoittamisen tasoon. Hänen mielestään opettajassa tärkeää on 

aktiivisuus, avoimuus, motivaatio, vuorovaikutteisuus ja ennakkoluulottomuus. Kaikkia opettajia ei 

saa kiinni joustavasti ja sähköpostia käytetään vaihtelevasti, joka kertoo hänestä opettajan vuorovai-

kutuksen halusta. 

Hän pitää opiskelijoiden toimintaa asiallisena, eikä esteenä vuorovaikutukselle, vaikka käsittä-

mättömästi osa opiskelijoista juttelee ja hälisee luennoilla kiinnostuksen puutteen vuoksi. Opettajat 

puuttuvat hälinään vaihtelevasti. Hyvä kurssi koostuukin hänestä opiskelijoiden opettajaa ja asiaa 

arvostavasta sekä motivoituneesta asenteesta, johon kuuluu kuunteleva ja aktiivinen toiminta. Hän 

pitääkin aikuisopiskelijoista koostuneiden kurssien ilmapiiriä rentona ja leppoisana sekä toimintaa 

tavoitteellisena, jossa kaikki pääsivät osallistumaan omien taitojen mukaan. Aikuisopiskelijat ovat 

motivoituneita, mukana osallistuvalla asenteella ja tietävät mitä haluavat. Kaikki opiskelijat eivät ole 

motivoituneita pitäessään opintoja pakkona, suorittamisena ja hyödyttömänä, jota hän pitää eräänä 

aikuis- ja perusopiskelijoiden erona. Hän tiedostaa oman opiskeluvastuun ja on oppinut jo aikaisem-

min, että opiskeluissa pitää olla terävänä, jota kaikki eivät ole töiden tekemisessä. Hän on yrittänyt 

olla kaikilla luennoilla, koska haluaa ottaa opiskelusta kaiken irti ja tuntee velvollisuutta ja kunnioi-

tusta opettajaa kohtaan. Joillakin luennoilla ei ole ollut kuin muutama opiskelija ja opiskelijat pitäisi-

kin hänestä saada paremmin mukaan ja paikalle. Hänestä opiskelijoita saisi motivoitua ja sitoutettua 

opintoihin paremmin esimerkiksi asettamalla enemmän omia tavoitteita.  

Hänestä koulutuksessa ei opeteta niin kuin opetetaan, mikä on ristiriitaista ja kehitettävää ja 

johtunee opettajien persoonasta, tottuneista tavoista, haluttomuudesta tai työmäärän lisääntymisestä. 

Opettajapersoonat ja heidän tapansa tehdä aihe mielenkiintoiseksi vaikuttaa motivaatioon hyvässä ja 

huonossa, muttei häiritsevästi. Hyvinkin erilaisista persoonista huolimatta hän tulee toimeen kaikkien 

opettajien kanssa. Hän pitää alun ryhmäytymistä hyvänä, jossa opettajat jäivät läsnäolostaan huoli-

matta hieman ulkopuolisiksi. Pienen laitoksen takia sekä pienryhmissä ja harjoitteluissa oppii tunte-

maan osan opiskelijoista hyvin. Hänestä vuorovaikutusta estää kuitenkin se, ettei kaikkia opi tai 

tarvitsekaan oppia tuntemaan.  

Hänestä teoriaa ja käytäntöä yritetään yhdistää konkreettisesti jaksottamalla opintoja, mutta 

epäilee tiedostavatko kaikki opiskelijat teoreettisten ja käytännöllisten opintojen jaksottamisen tai 

painotetaanko teoriaa harjoitteluissa. Teoria on taustalla vaikuttamassa alitajuisesti, eikä tule esille 
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selkeästi. Yhdistämisen toteutumisen arvioiminen on hänestä vaikeaa ja turhaakin, koska se on pitem-

män aikavälin tulos. Myös elämänkokemus, yleinen suhtautuminen, arvot, asenteet ja motiivit vaikut-

tavat teorian ja käytännön yhdistämiseen. Hänestä teoriaa voitaisiin kohdentaa tarkemmin, jos sitä 

käsiteltäisiin tehtävän tai havainnoinnin kautta mahdollisimman pian. Käytäntöä opetellaan ainedi-

daktisessa harjoittelussa ja monialaisissa opinnoissa, jotka tukevat käytäntöä kasvatustiedettä enem-

män. 

Hänestä yliopisto on vanhoillinen ja byrokraattinen laitos. Hän ei pidä koulutusta huonona, kos-

ka se on monipuolinen ja antaa mahdollisuuksia sijoittua muuhunkin kuin opettajan ammattiin. Kou-

lutuksen monipuolisuus, useat eri aineet ja käytäntö on myös motivoivaa. Suuremmassa laitoksessa 

olisi kuitenkin mahdollista suorittaa laajemmin aineita. Opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa 

itseään lähinnä sivuaineissa, joiden valintamahdollisuuksissa ja pääsemisessä on kuitenkin rajoituksia.  

Hänestä ensimmäisenä vuonna oli liian vähän opintoja, mutta sai järjestettyä itselleen opintoja 

kovalla työllä joutumalla käymään lukuisten ihmisten luona. Lukujärjestyksen mukaan on helppo 

edetä, mutta poikkeukset aiheuttavat ongelmia, vaikka hän käsitti laitoksen joustavaksi. Koulutuksen 

kannalta olisikin hänestä helpointa, jos opiskelijalla ei olisi aiempia opintoja ja etenisi lukujärjestyk-

sen tahdissa. Hänelle sanottiin, ettei nopeuttaminen onnistu ja kokee olleensa nopeuttamisen vuoksi 

ongelmallinen. Hänestä on myös turhauttavaa opettajien suhtautumiserot nopeuttavien opiskelijoiden 

ottamisessa kurssille. Koulutuksessa pitäisi hänestä ennen kaikkea kiinnittää huomiota asioiden ystä-

välliseen, joustavaan ja vuorovaikutteiseen neuvottelutyyliin tiukkojen periaatteiden sijaan. Jäykkään 

suhtautumiseen on hänen mielestään syynä jämähtäneet tavat, haluttomuus poiketa niistä ja mahdolli-

nen lisätyö. Hänestä yhtenäinen linja kurssien järjestelyistä ei toimi, jonka syyksi hän epäilee tutut 

tavat tehdä asiat. Asioiden hoitamisessa tarvittaisiin jämäkkää ja tarkkaa asennetta sekä selkeitä 

linjoja, koska niiden puute tuo epävarmuutta mm. suorituksiin ja niiden korvaavuuksiin. 

Jokainen suorittaa ja aikatauluttaa omat opintonsa ilman ulkopuolisten kyselyjä. Hän ei ole tar-

vinnut ohjausta, vaan pyytää sitä itse tarvittaessa, kuten hänestä jokaisen pitäisi tehdä. Hän sai gra-

dun alussa ohjausta, mutta joutui myös itse pyytämään sitä lisää. Hän ei osaa kuvitella, miten ohjaa-

minen tapahtuisi, eikä osaa sanoa, minkä verran koulutus ohjaa opiskelemaan. Hänestä koulutuksessa 

voisi olla omatoimisten opiskelujen aikataulutus, seuranta ja ohjaus, jolloin itsenäinen opiskelu eteni-

si työstämisen, tarkastamisen, ohjauksen ja palautteen vaiheina. Hän pitäisi hyvänä, jos opinnoissa 

olisi pienimpiä kokonaisuuksia lukuun ottamatta opinnäytteiden ohjauksen tapaista toimintaa. Ohja-

uksessa ajankäytön kannalta parhaita olisivat pienryhmät, joissa opettaja tai muut ryhmäläiset käsit-

telisivät ja antaisivat palautetta töistä. Ohjausta pitäisi olla enemmän, mutta se riippuu opettajan 

ajasta ja kurssimääristä. Hän pitääkin opettajaresursseja huonona. Tutorit ja vanhemmat opiskelijat 

voisivat opastaa opiskelussa, opiskelijat voisivat keskustella opinnoista keskenään tai opo voisi järjes-

tää opintopiirejä.  

Hänestä on vähän kursseja, joissa opiskelija on saanut vaikuttaa oppimisprosessin jokaiseen 

vaiheeseen. Hän pitää tällaisia kursseja hyvinä, koska ne laittavat miettimään ja pohtimaan. Opiskeli-
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jat eivät pääsääntöisesti vaikuta oppimisen tavoitteisiin ja tarpeisiin opettajan kertoessa tai esittäessä 

tavoitteet sekä kertoessa kurssin ja mihin opintoihin se kuuluu. Hänestä opiskelijat eivät kerro oppimi-

sen tarpeitaan, mutta heitä voisi laittaa pohtimaan, mitä aiheen puitteissa pitäisi olla, mitä he haluai-

sivat oppia tai pitäisi oppia. Osalla kursseista pohditaankin, mitä pitäisi oppia ja minkä takia, jonka 

opettajan pitäisi perustella jossakin vaiheessa. Hänestä tällaista pitäisi olla enemmän. Kurssin alussa 

opettaja voisi kysyä opiskelijoilta ajatuksia suunnittelemastaan kurssisisällöstä ja tarvittaessa muut-

taa sitä. Opiskelijat voisivat osallistua koko kurssin suunnitteluun sisältöineen, josta he voisivat saada 

suoritusmerkintöjä. Omia tavoitteita ei käsitellä ja pitääkin sitä opiskelijan asiana. Opiskelijoiden ja 

opettajien tavoitteita voisi kuitenkin vertailla, keskustella niistä ja väitellä niiden tarkoituksesta, joka 

voisi motivoida. Hänestä kurssin lopussa olisi luontevaa pohtia omia ja yhteisiä tavoitteita, jota pi-

täisikin kehittää. 

Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuus on hänestä kiinni opettajasta, mutta kaikki opiskelijat-

kaan eivät edes älyä mahdollisuuttaan vaikuttaa ja kyseenalaistaa toimintatapoja. Joillakin kursseilla 

on saanut antaa palautetta kurssista ja opettajan toiminnasta. Hänestä kaikki eivät kysy palautetta, 

eivät tykkää saada sitä ja hän myös epäilee sen vaikutusta. Hän pitää kasvotusten annettua, suoraa, 

rakentavaa ja keskustelevaa palautetta nimetöntä, kirjoitettua ja vähemmän eksaktia palautetta pa-

rempana, johon pitäisi myös vähitellen opetella. Kyselytunneilla opiskelijat voivat kertoa kehittä-

misideoita, kiittää ja kysellä, mutta ne menettivät hänestä merkitystään ensimmäisen aktiivisen vaikut-

tamisen vuoden jälkeen ja opiskelusta on tullut rutiinia.  

Koulutuksessa on melko paljon luentopainotteisia, yksisuuntaisia opintoja. Hän pitää luentoja 

nopeana tiedonjakamistapana, jotka toimivat joissakin tapauksissa. Luentoja ei kuitenkaan pitäisi olla 

liikaa pitkien luentoputkien ollessa hänestä puuduttavia. Hänen myös epäilee niiden merkitystä pois-

saolojen ja muiden muistiinpanojen lukemisen vuoksi. Hänestä luentojen pakollisuuden tulisi tulla 

esille selkeästi, ettei opiskelijoille tule yllätyksiä. Ilman pakkoa osa opiskelijoista ei hänestä olisi 

paikalla tärkeämmän tekemisen tai mielenkiinnottoman aiheen vuoksi. 

Häntä motivoivat monialaisten opintojen keskustelut, joissa pohditaan ja mietitään, tehdään teh-

täviä ja kuullaan muiden mielipiteitä, kunhan ne ovat tavoitteellisia ja käydään vapautuneessa ilma-

piirissä. Hyvällä kurssilla hänestä vallitseekin avoin ilmapiiri, jossa uskaltaa sanoa mielipiteitään. 

Hän pitää myös suurinta osaa harjoituksista mielenkiintoisina ja osallistavia kursseja hyvinä, koska 

perehtymisen kautta oppiminen on syväsuuntautunutta. Hän pitää tenttisuorituksia pintasuuntautunei-

na, nopeasti unohtuvina ja merkityksettöminä. Hänestä parin ollessa mukana täysillä pari- ja ryhmä-

tentit ovat luentoja ja vanhanaikaisia tenttejä parempia ja syvempiä oppimisen tapoja, joissa jokaisen 

tietopohjien kautta saadaan uusia näkökulmia. Myös opiskelijoiden oppimiskumppanuus toteutuu 

parhaiten paritehtävissä tai harvemmissa ryhmätehtävissä, joissa jaetaan vastuualueita ja kootaan 

yhteinen tuotos. Ryhmissä kaikki pääsevät esille kertomaan tuntemuksiaan, jota hän pitää hyvänä. 

Näissä delegoiduissa tehtävissä opettajat voisivat hänestä osallistua ja olla läsnä enemmän. 
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Hän pitää kursseista, joissa joutuu kertomaan rakentavia ja hyödyllisiä omia kokemuksia. Muut 

opiskelijat voivat hyödyntää kokemuksia kuulemalla opetusmaailman tapahtumista ja soveltamalla 

itse tietoa samanlaisissa tilanteissa. Hänestä kokemusten esille tuontia ei korosteta, mutta niiden 

kertomiselle on mahdollisuus ja niitä myös kysytään joskus. Hänen mielestään opettajakokemusta ei 

huomioida koulutuksessa, joka tulisi huomioida turhan kertaamisen osalta, ei niinkään korvaavuuksi-

na. Luentopainotteisella kurssilla kokemuksille ei ole hänestä tarvetta, mutta niitä voidaan liittää 

hyvin keskustelevissa menetelmissä ja myös kirjallisissa töissä. 

Palaute tulee tentistä ja esseestä yleensä yhtenä numerona, jota hän pitää huonona. Hänestä 

opettajilta saattaisi kuitenkin saada enemmän antavaa palautetta, jos sitä kävisi pyytämässä erikseen. 

Kehittämisen kohtiin pureutuva arviointi voisi hänestä kannustaa. Hänestä olisi hyvä saada palautetta 

varsinkin odotuksista poikkeavista numeroista, mutta opettajien arviointikokemukseen tulisi myös 

luottaa. Palautuksen yhteydessä voisi olla yhteinen palautekeskustelu tai tunti, jossa vastaukset käy-

täisiin läpi. Opettaja voisi kurssin lopussa antaa palautetta ja toiveita opiskelijoille yleisellä tasolla, 

eikä aina yksilöllisesti.  

H5 

Vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä riippuu opettajasta. Hän kokee melko monen opetta-

jan mukavaksi piirteeksi sen, että opettaja jää tuntien jälkeen kiireettä juttelemaan tai luo muuten 

helposti lähestyttävän tilanteen, jolloin herkemmätkin opiskelijat uskaltavat lähestyä opettajaa. Toiset 

opettajat vain suorittavat opetuksensa pitämällä luennot ja antamalla ohjeistuksen, eivätkä jää kuun-

telemaan epäselvyyksiä. Hänestä pelkän tehdyn työn sijaan opettajalla on oltava kiinnostus ja halu 

auttaa. Läheiset opettajat tukevatkin, ottavat vastaan palautetta ja heidän kanssaan voi jutella va-

paamuotoisesti ja kysyä neuvoa. Opettajan halu opettaa, olla opiskelijan tukena ja mukana oppimises-

sa on hänestä myös motivoivaa. Hyvän opettajan terve kiinnostus opetettavaan aiheeseen on myös 

keskeistä, koska se peilautuu opiskelijoihin. Aiheesta on oltava tietoa, mutta liika tieto voi kääntyä 

opettajaa vastaan. Joidenkin opettajien tekninen tietämys ja välineiden käyttö ei ole ajan tasalla, joita 

hänestä pitäisi päivittää.  

Opettajan esimerkillä ja pitkälti luomalla ilmapiirillä on paljon merkitystä oppimiskumppanuu-

teen, vuorovaikutukseen sekä uskallukseen kysyä, keskustella ja hakea ohjausta. Keskustelua ja ohja-

usta saa hakemaan kysymällä epäselvyyksistä tai mainitsemilla edellisten kurssien ongelmista. Ilma-

piiri ja opiskelun vuorovaikutteisuus on monen asian perusta, joita ilman opiskelu on suorituksia 

ilman oppimista. Hän kokee opiskelijoiden välisen ilmapiirin rennoksi ja pitää opiskelijoita avoimina 

ja sosiaalisina, joiden kanssa tulee toimeen ja joilta voi kysyä neuvoa. Hän viihtyy koulutuksessa 

kokien yliopiston sekä opetuksen ihmisläheiseksi sen pienuuden takia muutamia opettajia lukuun 

ottamatta. Pienen yhteisön vuoksi opettajien ja opiskelijoiden välillä pitäisi hänestä olla enemmän 

epävirallisia yhteistapahtumia. 
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Hänestä ohjaajien tarkkuus harjoitteluissa vaihtelee paljon tiukoista suuntaa näyttäviin ja jous-

taviin. Myös opettajien suhtautuminen palautusaikoihin vaihtelee paljon. Joustamattomuus kertoo 

hänestä opettajan itselleen tekemistä liian tiukoista aikatauluista. Tiukat aikataulut ovat hyviä tehtävi-

en valmistumiseksi, mutta eivät motivoi ja hän pitää joustavia rajoja parempina. Hänestä opettajien 

pitää pystyä joustamaan luomalla johtajana samalla rajat. Opettajien pitäisi myös ymmärtää ohjauk-

sellisesti pelkän asian tärkeyden sijaan opiskelijoiden elämäntilanteita, jolloin tehtävät joskus myö-

hästyvät.  

Opettajan kyky kuunnella, antaa ja ottaa palautetta siihen reagoiden on hänestä tärkeää, eivätkä 

jotkut halua kuulla varsinkaan kritiikkiä. Opiskelijoiden palaute on kokonaisvaltaisen ja olennaiseen 

keskittyvän sijaan usein purnaavaa, voimakkaasti esitettyä ja yksityiskohtaista, jonka vuoksi opettajan 

saattaa olla vaikea vastata siihen. Koulutuksessa annetaan yleensäkin kummankin taholta vähän 

positiivista palautetta, jolla luotaisiin pieneen yksikköön hyvää ilmapiiriä ja vältettäisiin negatiivisten 

asioiden leviäminen ulkopuolelle. Hänestä opettajista valittamisen sijaan parempi tapa olisi keskuste-

lu, mutta valitus ainakin auttaa opettajaa huomaamaan mielipiteet. Hän pitää myös sähköistä palau-

tetta surkean yksipuolisena verrattuna keskustelevaan palautteeseen. Mahdollisuus reaaliaikaisen 

palautteen antamiseen ja keskusteluun luo motivaatiota ja halun opiskella ilman pakon tuntua. Oike-

anlaisessa ilmapiirissä palautetta annetaan ja se on asiallista, jonka lisäksi palautekanavien luominen 

voisi helpottaa palautteen antamista. Palautekeskustelut eivät toimi palautteen kohteena olevien 

opettajien ollessa poissa. Koko opettajakunta pitäisikin saada mukaan esimerkeiksi, koska ilman 

opettajia sinne ei tule opiskelijoita.  

Hänestä on tärkeää, että opiskelijat voivat opettajien luomien raamien puitteissa vaikuttaa jo-

tenkin kursseilla, koska vaikutusmahdollisuus kuuluu myös laitoksen ulkopuolelle. Opiskelijoiden 

osallisuus ja vaikuttaminen riippuvat kurssista, joista osassa voi valita opiskelutavan ja ehdottaa 

omiin aikatauluihin sopivia suoritustapoja toisten opettajien sivuuttaessa ehdotukset. Ilmapiirin pitäisi 

viestiä opiskelijoille, että heillä on mahdollisuus pyytää erilaisia suoritustapoja. Raameissa kulkevilla 

kursseilla ei huomioida hyvin vaihtelevan opiskelijaryhmän yksilöllisyyttä ja koulutus tuntuukin ole-

van suunniteltu suoraan lukiosta tulleille näkyen mm. aikataulujen joustamattomuutena perheellisille 

ja lukiosta tulleille sopivina suoritustapoina. Opetuksessa tulisikin hänestä tarjota yksilöllisesti ja 

ryhmäkohtaisesti erilaisten suoritustapojen lisäksi myös eri tasolla olevaa opetusta, joka on hankalaa 

opettajien liiallisten töiden ja liian monien kurssien vuoksi. Suoritusvaihtoehtojen puuttuminen hanka-

loittaa myös kirjojen saamista ja siksi syvällistä lukemista. Hyvällä kurssilla opettaja on tietoinen 

erilaisista oppimisen tukemisen tavoista pelkkien luentojen ja esseiden lisäksi. Hänestä opiskelijat 

voisivat olla osallisia kurssien suunnittelemiseen ja kehittämiseen antamalla palautetta, jonka mukaan 

opettaja muokkaisi kursseja. Kurssien suunnitteluvaiheessa ja aikana pitäisi olla valmiutta joustavuu-

teen ja tarvittaessa mahdollisiin muutoksiin. Kurssien välillä on laaja kirjo selkeyden suhteen. Joilla-

kin kursseilla saa tietää tavoitteet, mutta osassa oppimistavoista ei saa mitään konkreettista.  
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Teorian ja käytännön yhdistäminen on ainekohtaista ja onnistuu hänestä parhaiten harrasteai-

neissa, joissa on teoriaa, tehdään ja nähdään lopputulos. Hänestä tekeminen voisi olla joskus ennen 

teoriaa. Luentoihin, kirjoihin ja tentteihin perustuvissa aineissa käytäntö eli soveltaminen, keskustelu 

ja kyseenalaistaminen jäävät pois, jolla saataisiin ajatuksia kuivaankin teoreettiseen asiaan. Hyvän 

kurssin kokee mielenkiintoiseksi, käytännössä hyödylliseksi ja siten motivoivaksi, mitä monet kurssit 

eivät hänestä ole.  

Kokemusten hyödyntäminen ja hyödyllisyyden huomaaminen joidenkin käsittelyn vaikeudesta 

huolimatta motivoi häntä. Tärkein väylä kokemuksille ovat keskustelut ja harrasteaineissa kokemukset 

tulevat näkyviksi ja hyödynnettäviksi näyttämällä tai kertomalla, jolloin opiskelutovereiden kiinnostus 

ja ymmärtäminen innostaa sekä lisää vastavuoroisuutta. Kokemusten esille tulo riippuu opettajasta, 

joista jotkut kysyvät ja toiset heittävät niitä herättäviä aiheita. Hänestä kokemusten suora kysyminen 

saattaa tuntua luonnottomalta ja kokemusten pitäisikin tulla esille opiskelijan kokeman mahdollisuu-

den sekä aihe- ja menetelmävalintojen kautta. Tietämällä opiskelijoiden taustoista kokemuksia voisi 

hyödyntää paremmin. Kaikilla ei voi olla aiheeseen liittyviä kokemuksia, jolloin asioita pitäisi käsitel-

lä kokonaisvaltaisesti. Lähinnä lukion ulkopuolelta tulleiden, kokemuksia omaavien panoksen huomaa 

ryhmätöissä.  

Tiedottaminen on hänestä ongelmallista, koska tieto on sirpaleisena monessa paikassa, ei ole 

ajan tasalla ja päivittämistä pitäisi seurata jatkuvasti. Ilmoitustaulun sijaan pitäisi olla yksi tai kaksi 

kokonaisvaltaista, sähköistä tiedotuskanavaa, joista tieto kulkisi jokaiselle henkilökohtaisesti ja nope-

asti parantaen myös opettaja-opiskelija vuorovaikutusta. Vastaanottoajat ovat hyviä ohjauksessa, 

mutta ovat lyhyitä, eivätkä ajat välttämättä sovi opiskelijoille. Sähköposti on hänestä hyvä, koska sen 

voi katsoa myöhemminkin, mutta muut eivät saa sitä tietoa johtaen samojen asioiden kyselyihin. 

Optimassa voisi vastata ja muut opiskelijat näkisivät keskustelut synnyttäen vuorovaikutusta. Sähkö-

postin ja verkon käyttämisen ongelma on hänestä opettajien puolella, jotka eivät käytä tai koe sitä 

omakseen, eivätkä opiskelijatkaan osaa sitä välttämättä vaatia. Verkon käyttö on alussa työlästä, 

mutta kartuttaa nopeasti materiaalia. Optimassa on kaikki opetuksen osa-alueet palautekanavaa 

myöten, mutta vuorovaikutuksen ei hänestä kuitenkaan pitäisi mennä kokonaan verkkoon. 

Hänestä opinnot on ripoteltu sinne tänne lukujärjestyksessä. Vaihtelua voi olla, mutta päiviin pi-

täisi saada säännöllisyyttä ja luentojen sekä harjoitusten paikkoja olisi mietittävä. Vapaaehtoiset 

luennot voisivat olla aamupäivällä, pakolliset harjoitukset iltapäivällä ja opetus olisi 8-16 tai painot-

tuisivat aamupäivälle. Opiskelujen järjestely suunnitellummin selkeyttäisi opettajien ja opiskelijoiden 

ohjelmaa sekä aikataulutusta. Opintoja tiivistämällä ja opiskelijalähtöisyydellä voitaisiin myös paran-

taa tuloksia, joka ei onnistu huonolla luentopakolla. Opiskelijoiden paikalla olemiseen vaikuttaa myös 

luentojen ja harjoitusten liittyminen toisiinsa.  

Hänestä opiskelijan vastuu näkyy opintopisteiden tai oppimisen painottamisessa, mutta tärkeintä 

on kuitenkin tietoisuus omasta toiminnasta. Ohjaus lähtee yleensä opiskelijasta ja sen tarpeet ovat 

sidoksissa yksilöllisiin tilanteisiin. Hänestä tukea ja ohjausta saa kurssi- sekä opettajakohtaisesti ja 
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eroja on esimerkiksi ohjeistuksen ihmisläheisyydessä. Jotkut ohjaavat antaen vinkkejä, toisten vain 

ohjeistaessa olettaen opiskelijoiden pystyvän tekemään ja hahmottamaan kokonaisuuden. Tehtävänan-

to saattaa olla pinnallinen ilman hyvän esseen sen hetkisiä perusteita. Opiskelijoiden pitäisikin pystyä 

kysymään enemmän esimerkiksi Optimassa, jolla vältettäisiin monia ärsyttävät kysymyslistat. Hän on 

aktiivisena lähestynyt opettajia ja kysynyt varsinkin luentojen jälkeen tai sähköpostilla epäselvyyksistä. 

Kysely luennoilla on saattanut ärsyttää jotakin, mutta hänestä opiskelijat voisivat kysellä enemmän. 

Hänestä tavoitteet tulevat esille jossakin määrin joka kurssin alussa. Joillakin kursseilla tavoit-

teet on määritelty tarkasti, joskus jopa liian tarkasti. Tavoitteet ovat usein yksinkertaisia, mutta niiden 

ulkopuolisista, arviointiin vaikuttavista asioista ei kerrota. Hänestä harrasteaineiden tavoitteet eli 

hyvän työn tekeminen ja työmenetelmän opettelu ovat selviä, mutta lukuaineissa tavoitteet jäävät 

välillä epäselviksi jopa opettajille. Hänestä opettajien pitäisikin tiedostaa omat tavoitteensa paremmin, 

koska ne tuntuvat välillä nopeasti väsätyiltä ja yleispäteviltä. Aihevalinta on hänestä tärkeintä tavoit-

teiden asettamisessa, koska sillä suunnataan opiskelijoiden tavoitteita, luodaan tärkeät ainekohtaiset 

tavoitteet ja raamit kurssille. Hänestä ennen kurssia pitäisi kasata tavoitteet, lopussa arvioida niiden 

toteutuminen sekä katsoa mahdollisten uusien tavoitteiden ilmaantuminen. Se vie aikaa, mutta on 

mahdollista joustavuudella. Hänestä opettajalähtöistä omien tavoitteiden asettamista on vähän ja 

niiden asettamistilanne on usein liian aikaisin, jolloin aiheesta ei vielä tiedä mitään. Omat tavoitteet 

pitäisikin hänestä asettaa vasta parin, kolmen tunnin jälkeen.  

Hänestä joidenkin kurssien työ on yllättäen ylimitoitettua ja jotkin läpihuutojuttuja, joka johtuu 

mahdollisesti opettajien erilaisista vaatimustasoista, rajaamisen ongelmista tai kurssien sisältöjen 

tarkastamattomuudesta. Hän kaipaisikin tiedossa olevia ja yhdenmukaisia, mutta hieman liukuvia 

rajoja kurssien muodostamiseen, aikatauluihin ja mitoitukseen. Pienten kurssien pitäisi käsitellä 

asioita yleisellä tasolla ja suurten laajoja kokonaisuuksia. Kaikissa asioissa ei tarvitsisi mennä niin 

syvälle, vaan asioissa voitaisiin pysyä häntä motivoivalla yleisemmällä tasolla. Johdantokurssien 

pitäisi antaa yleistä tietoa ja laajoja kokonaisuuksia ilman yksityiskohtia. Niitä ehtii katsoa jatkokurs-

seilla ja jokainen voi halutessaan syventää itse. Hänestä osa opetuksesta vaatii paljon pohjatyötä ja 

osa on jo ennestään selvää. 

Tasapaino eri opetusmuotojen välillä parantaa hänestä opettajan ja opiskelijan halua opiskella. 

Opiskelussa on paljon yksinäistä opiskelua ja harjoituksissa sekä luennoilla toiminta on yleensä 

opettajajohtoista. Osalla kursseista ei ole juurikaan kontaktia tehtävänannon ja palautuksen välillä ja 

tarkempia neuvojakin saa hankalasti ja korkeintaan kysymällä. Kontaktiopetusta pitäisi hänestä olla 

enemmän juuri lähellä olevan avun vuoksi. Omatoimisessa opiskelussa opiskelijat eivät tee tosissaan, 

ajattelua ei tapahdu, tehtävät jäävät pinnallisiksi ja kurssit suorittamiseksi. Suoritustapana voi olla 

essee, kunhan opettajalta saa näkökulmia ja ohjausta, vaikkakaan laajat ja rajatut kirjalliset työt 

ilman opiskelijalähtöisyyttä eivät motivoi. Esseet ja tutkielmat voisikin tehdä kurssien aikana keräten 

aineksia. Tämä mahdollistaisi toimimattoman opettajien pitkäkestoisen ja vastavuoroisen ohjaamisen, 

tehtävien tekemisen seuraamisen ja niihin reagoimisen sekä lopussa olevia ja pinnallisesti tehtyjä 
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tuotoksia paremmat tulokset. Opettajaa voisi nähdä kerran viikossa, joka näkemällä tehtyjä töitä 

helpottaisi opettajien työtä ja parantaisi opettajien ja opiskelijoiden välistä reagointia. Annettujen 

aiheiden pikaisen tekemisen sijaan ja ilman palautetta opiskelija joutuisi tekemään, tietäisi opettajien 

vaatimustason ja näkisi opiskelijakavereita sekä opettajaa.  

Opettajalle ehkä työläämpi ja harrasteaineille ominainen vuorovaikutteinen opetus antaa hänel-

le enemmän. Hän kokee motivoivaksi ryhmätyöskentelyn ja -keskustelut sekä mahdollisuuden asioiden 

esille tuomiseen, niistä keskusteluun ja pohtimiseen yhdessä. Hänestä pienessä ryhmässä keskustelut 

syntyvät paremmin, puheenvuoroja saa helpommin ja aiheessa pysytään paremmin kuin koko ryhmän 

keskusteluissa. Opiskelijat tekevät töitä muodostetuissa ryhmissä, joillakin kursseilla jo heti alusta 

lähtien. Myöhemmin kursseilla opettajan muodostamat ryhmät ovat hänestä vapaita teennäisempiä, 

vaikka sillä vältetään pienet ryhmät ja säästetään aikaa. Kontaktiopetus esimerkiksi pienryhmissä on 

mielekäs ja hyvä oppimistapa, koska se mahdollistaa laajemman kuvan saamisen itsenäisen lukemisen, 

esseiden ja tenttien yksipuolisuuden sijaan. Tenteissä syvennytään yleensä vain yhteen luentojen 

asiaan. 

Hänestä paremmat opettajat antavat luennoillakin mahdollisuuden tehtävien tekoon ja vuorovai-

kutukseen, jolloin opiskelu on pelkkää istumista, kuuntelemista ja muistiinpanojen tekemistä mielek-

käämpää. Opettajat voisivat kysellä enemmän asioista ja herättää keskustelua jyrkillä mielipiteillä, 

koska niiden herättämistä ajatuksista ja opettajan perusteluista keskustellaan tuntienkin ulkopuolella. 

Ohjatuissa väittelyssä opettaja provosoikin, antaa aiheita tai ohjaa ja keskustelee hyvinkin paljon. 

Provosoinnit lisäävät myös luentoihin mielenkiintoa ja saavat odottamaan seuraavia.  

Joiltakin opettajilta saa palautuksen mukana palautelapun. Hänestä olisikin hyvä saada kehitty-

mistä auttava, vaikka muutaman rivin palaute esimerkiksi sähköpostilla. Joiltakin opettajilta saa 

tuntien aikana palautetta toiminnasta. joka on joskus pikaisesti annettua.  

Arviointi vaihtelee paljon selkeyden osalta. Toisilta ei ole saanut tietoa arvioinnista tai ei tiedä 

numeroihin tarvittavaa osaamista ja perusteita, joka luo epäilyä arviointiin. Hänestä numerorajojen 

parempi tiedostaminen olisi hyvä ja perusteiden tietäminen pienestä vaihtelusta huolimatta lisäisi 

tasapuolisuutta. Arvioinnissa voisi olla yleiset puitteet ainekohtaisilla painotuksilla.  

Hänestä opettajuuteen kasvaa itsestään, koulusta saa pohjavalmiudet ja kentällä oppii työhön.  

H6 

Hänestä opettajat ja opiskelijat saisivat olla enemmän samalla tasolla ja tehdä yhdessä. Opettajat 

saisivat ottaa opiskelijat vastuullisina aikuisina ja heidänkin pitäisi kantaa vastuunsa omista tehtävis-

tään jämäkästi. Opettajalla pitäisi olla mielenkiintoa yksittäiseen opiskelijaan ja ryhmään. Hänestä 

nuoremmilla opettajilla on vanhempia parempi vuorovaikutus opiskelijoihin, koska heiltä saa vasta-

uksen kysyttäessä, he pystyvät samaistumaan opiskelijoihin ja heitä on ehkä helpompi lähestyä. Van-

hempien opettajien ote on hänestä kaukainen, he eivät kerää palautetta ja kurssit etenevät vanhojen 
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kaavamaisten menetelmien ja materiaalien mukaan aiheiden antamisesta esitelmien tekoon ja niiden 

esittämiseen opettajien ollessa paikalla passiivisesti. Opetusmenetelmistä ei juurikaan puhuta, eikä 

opetettuja vuorovaikutteisia menetelmiä käytetä, vaikka niiden pitäisi olla kursseilla konkreettisina 

esimerkkeinä. Hänestä voisi olla laajempia opintokokonaisuuksia, joissa seurattaisiin yhtä luokkaa 

vuosi ja tarkasteltaisiin käytettyjä menetelmiä teoreettisesti. Opettajien pitäisi kehittää opetusmene-

telmiään, mutta opettajuuden kehittämisen sijaan opettajille on hänestä tärkeintä oma erikoisala ja 

sen painottaminen opiskelijoille. Opettajien pitäisi hänestä toimia esimerkkeinä, koska heidän pitäisi 

olla eliittiä ja opiskelijat ottavat heistä tiedostamattaankin mallia. Mallin puuttumisen vuoksi hän 

joutuukin ottamaan malleja opetukseensa omista opettajakokemuksista, joiden soveltuvuutta nykypäi-

vään epäilee.  

Hän kokee opettajat asiantuntijoiksi ja aineenhallinnan tärkeäksi, mutta oman joskus liiankin 

tärkeän aiheen sijaan opettajien pitäisi kertoa enemmän asioista ja käytännöstä kirjatiedon tai opiske-

lijoiden etsimän tiedon sijaan. Opettajat saisivat kertoa enemmän aiheisiin liittyviä kokemuksiaan, 

joiden kautta teorian liittäminen käytäntöön olisi helpompaa. Kokemusten kertominen hyödyttävästi 

vaatii hänestä taitoa ja yhteyttä käytäntöön, jota kaikilla opettajilla ei ole. Opettajien pitäisi hänestä 

olla muutaman vuoden välein kentällä hakemassa kokemusta opetuksen kehittämistä ja ajanmukai-

suutta varten. Hän kokee paremmiksi esimerkit, joiden taustan tietää yksittäisiä esimerkkejä parem-

min. Yksilöllisten ja ehkä vaikeasti yleistettävien kokemusten sijaan opetuksessa pitäisi oppia uutta 

sekä käsitellä asioita laajemmalla, yleisellä, käytännöllisellä ja ajankohtaisella tasolla. Kokemustaus-

tasta huolimatta jokaisen pitäisi saada opetuksesta jotakin. Ajankohtaisuuden osalta eri-ikäisillä ja 

erilaisia taustoja omaavilla opiskelijoilla saattaisi hänestä olla tärkeitä näkemyksiä. Opiskelijat 

haluavat kertoa kokemuksistaan vaihtelevasti joidenkin kertoessa niistä liikaakin. Kokemuksia ei 

yleensä lähdetä tukemaan pätemiseksi ajattelemisen vuoksi. Hänestä ilmapiiri sallii keskustelun ja 

kokemusten kertomisen juuri itsetietoisia lukuun ottamatta, vaikka hänestä opiskelijoiden mielen 

pitäisi kuitenkin olla avarampi. Hänestä kokemuksista ei ole hyötyä luennoilla, mutta niitä voisi tuoda 

esille esseissä. 

Hänestä erikoistuneiden sijaan kokemusta omaavat opettajat voisivat opettaa sivuaineita lukuun 

ottamatta kaiken. He kertoisivat asioista erikoistuneita laajemmin, kokonaisvaltaisemmin, enemmän 

kentän tarpeiden mukaisesti. Myös teoria-aineiden ongelmia voisi ratkoa käytännön tuntevalla opetta-

jalla, joka keskittyisi joidenkin kurssien liian hienon opetuksen sijaan olennaisimpaan eli oikeasti 

käytännössä tarvittaviin asioihin. Syvemmän ja monimutkaisemman tiedon voisi etsiä itse, johon 

opettajat ohjeistavatkin. Hänestä pitäisi panostaa didaktiikkaan ja käydä tarkemmin ja yleisemmin 

läpi kaikki monialaiset, joiden pitäisi olla yleispätevämpiä. Häntä huolestuttaa opintojen alussa 

olleiden ja tärkeiden matematiikan ja äidinkielen unohtuminen. Niihin pitäisi saada hyvä perusasioi-

den kurssi, jonka lisäksi opetusta voisi olla vaikka läpi koulutuksen.  

Opiskelijat ovat hänestä vastuullisia ja motivoituneita harjoitteluissa ja sivuaineissa kokiessaan 

opiskelun tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Tutkimuskursseilla ei oteta vastuuta niiden pakollisuuden, 
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käytännön kaukaisuuden, suuren määrän ja päällekkäisyyksien vuoksi. Hänestä tutkimuskursseja voisi 

olla vasta opintojen lopussa, koska alussa niiden merkitystä ei ymmärrä, eikä alun opinnoista jää 

mitään käteen mm. unohtumisen vuoksi. Kurssien alussa pitäisi kertoa paremmin kurssin tarkoitus, 

merkitys, tavoitteet ja suorittaminen, koska joidenkin kurssien epäselvyys niissä vie häneltä motivaa-

tiota, eikä hän löydä siltikään kaikille kursseille syytä. Kurssien pitäisi kuitenkin olla opiskelijaa 

kehittäviä, joita varsinkaan hyväksyttävät kurssit eivät hänestä ole. Hän epäilee myös sinänsä sisällöl-

tään selkeiden esseiden kirjoittamisen merkitystä, koska niitä kirjoitetaan paljon, niille sokeutuu, eikä 

niistä muista mitään. Suorituskeskeisten esseiden tilalla voisikin olla pitempi keskusteluopetus. Opis-

kelujen alussa hän ei tiennyt tarvittavia asioita, joten opettajan tulisi voida perustella asioiden tar-

peellisuus. Joidenkin kurssien päätavoite on selvä, mutta niitä pitäisi rajata selkeästi tarkemmiksi. 

Kurssien tavoitteet ovat myös päällekkäisiä.  

Kurssien suunnittelussa pitäisi hänestä olla vuorovaikutusta paperien jakamisen sijaan ja opis-

kelijoiden mielipiteitä pitäisi kysyä kurssille etukäteen. Jos opettaja on suunnitellut hyvän ja monipuo-

lisen opetussuunnitelmaan perustuvan kurssin, ei opettajan aina tarvitsisi edes huomioida opiskelijoi-

den ajatuksia. Hänestä hyvän suunnittelun huomaa, eikä opiskelija silloin edes välttämättä halua 

vaikuttaa. Opiskelijoita pitäisi kuitenkin kuunnella opetuksen järjestämisessä, jotta opetus olisi tii-

viimpinä paketteina yksittäisten viikkotuntien tai viikonloppuopintojen sijaan. Se olisi mahdollista, jos 

opettaja pystyisi keskittymään vain pariin kurssiin kerrallaan, jolloin vältettäisiin opettajien päällek-

käiset tunnit. Sisältöjä koskevien kurssimonisteiden pitäisi olla hänestä tiiviimpiä paketteja ja sisältää 

syventämistä mahdollistava kurssikirjallisuusluettelo. Luennoista voisi olla saatavilla teemat, joista 

voisi karsia tuttuja asioita koskevat luennot.  

Hän epäilee, että opetuksen ongelmat voivat johtua opettajien opiskeluajan kaukaisuudesta tai 

muiden töiden suuremmasta mielenkiinnosta, jonka huomaa opettajasta, tehtävien helppoudesta ja 

joidenkin kurssien suorituskeskeisyydestä. Opettajan mielenkiinnon puute ja joidenkin kurssien huono 

suunnittelu näkyvät hänestä suoraan opiskelijoissa. Opiskelijat saavat ja heidän pitäisikin vaatia 

kursseilta tasokkuutta, johon paras kanava olisi hänestä yksilöllistä palautetta tehokkaampi, kemioi-

hin perustuvaa kritiikkiä estävä ja opiskelijoiden etuja valvova Opela. Opela on pyrkinyt saamaan 

kaikki opettajat keräämään palautetta ilman opiskelijoiden pelkoa ja puuttunut kurssien tasapuolisuu-

den ongelmiin. Loppupalautetta eivät kaikki opettajat kuitenkaan kerää ja välipalautetta osa. Kesken 

kurssin huomatuista ryhmien välisistä eroista keskustellaan ja annetaan palautetta.  

Opiskelijat tyytyvät helposti opettajan alhaisen vaatimustason mukaiseen työmäärään, eivätkä 

kaikki toimi taitojensa mukaan, joka on helppoa suuren opiskelijamäärän vuoksi. Opettajien pitäisikin 

hänestä vaatia enemmän taitoja vastaavia suorituksia ja kannustaa niiden käyttämiseen. Hän ei toi-

saalta oikein ymmärrä osan suurtakin panostusta, koska epäilee sen näkymistä taidoissa. Opiskelijoi-

den pitäisi hänestä kuitenkin keskittyä opintoihin täysillä rutiinien sijaan. Hänestä yksilölliset tasot 

pitäisi pystyä huomioimaan mm. tavoitteiden asettamisessa ja verrata menestystä siihen. Hänestä olisi 

hyvä, jos opettaja voisi verrata töitä aiempiin ja antaa sen mukaan palautetta tai kehottaa paranta-
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maan. Tasoryhmät olisivat hyviä ja motivoivia taito- ja taideaineissa, jossa heikoille saataisiin kun-

nolliset perusteet ja paremmat voisivat syventää osaamistaan. Myös ensimmäisenä vuonna eri tilan-

teissa oleville voisi olla oma ryhmä. Taitojen huomaaminen ja niiden mukainen tekeminen vaatisi 

oppilaantuntemusta, mutta suuren opiskelijamäärän ja opettajalähtöisyyden vuoksi se on hankalaa. 

Opiskelijoiden tunteminen olisi mahdollista eri opettajien sijaan ryhmäkohtaisilla vastuuopettajilla, 

joka mahdollistaisi opiskelijoiden itsetuntemuksen parantamisen, paremman kannustamisen, motivoi-

misen sekä tieto-taidon käyttämisen näytöissä tai kokemuksien kertomisessa. Lisäksi oppilaantuntemus 

auttaisi suoran palautteen ja arvosanojen antamisessa, joka on hänestä onnistunut pieniä ryhmiä 

omaavissa taideaineissa.  

Hänestä koulutuksessa ei kehitetä yksilönä, vaan kehitytään yksilöinä itse. Opiskelija voi toteut-

taa yksilöllisyyttään avoimen opinnoilla, sivuaineilla ja syventävillä. Sivuaineet motivoivat häntä 

oman mielenkiinnon, hyvien opettajien ja pitämässään aineessa itsensä kehittämisen vuoksi. Lisäksi 

niissä on vapautta ja mahdollisuus yksilöllisyyden huomioimiseen. Hänestä on hyvä, jos opettaja 

kysyy opiskelijan mielipiteitä ja antaa vapautta ratkaisuihin sekä itsensä toteuttamiseen. Sivuaineina 

olleissa taito- ja taideaineissa pystyi hänestä oikeastaan ainoina kursseina toteuttamaan itseään, 

vaikuttamaan opintoihin ja sai palautetta. 

Opiskelijoiden välille pitäisi saada enemmän ja syvällisempää keskustelua koulumaailmasta 

esimerkiksi opettajan heittämillä kärkevillä kommenteilla. Opiskelijatkaan eivät hänestä tartu kaikkiin 

keskustelutilanteisiin muodollista ja lyhyttä loppukeskustelua ruokkivan opiskelukulttuurin vuoksi. 

Mielipiteiden kertominen on helpompaa myös enimmäkseen käytetyissä pienryhmissä kuin suurilla 

luennoilla. Pienryhmäopetusta pitäisikin hänestä lisätä sen paremman toimivuuden vuoksi. Sosiaali-

nen opiskelija-aines antaisi hänestä mahdollisuuden heti alusta aloitettavalle keskustelutyylille, joka 

olisi hyödyllinen opettajan taitojen kannalta. Hänestä ongelmana on vapaamuotoinen ryhmien muo-

dostaminen, jolloin tutussa seurassa keskustelu on liian kilttiä, eivätkä vuorovaikutustaidot kehity. 

Liiankin tutuksi käyviä ryhmiä pitäisikin sekoittaa. Silloin saisi erilaisia näkemyksiä, tutustuisi uusiin 

ihmisiin ja joutuisi mukautumaan tilanteeseen omien mielipiteidensä osalta niitä puolustaen tai muut-

taen.  

Hänelle ohjaus on merkinnyt ohjaavaa lukujärjestystä. Hän ei ole kaivannut ohjausta, eikä ole 

käynyt vastaanotoilla. Asioiden järjestely ja selvittäminen vaatii oma-aloitteisuutta, jota yliopistossa 

on hänestä myös oltava. Opettajien luona on mahdollista käydä keskustelemassa yksilöllisistä tarpeis-

ta, epäselvyyksistä tai opintojen järjestelyjen muuttamisesta. Hänestä mahdolliset ongelmat opiskelus-

sa johtuvat opiskelijan hankkimasta liiallisesta opintokuormituksesta tai nopeuttamisesta, muutoin 

ongelmia ei pitäisi tulla opiskeltavan aineksen kanssa. Ongelmia voi aiheuttaa myös lukujärjestykses-

tä poikkeaminen, koska muutoksia pitäisi seurata jatkuvasti netistä. Hänestä sitä pitäisi kehittää 

muutoin toimivassa tiedonkulussa. Tutor -ohjausta voisi olla enemmän ja suunnattuna sosiaalisen 

ohjauksen lisäksi kurssien sisältöihin ja merkityksiin. Neutraali opo -tyylinen henkilö opettajien ja 

hallinnon väliltä antaisi kuitenkin opiskelijoiden kokemuksien värittämää infoa neutraalimpaa tietoa 
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kursseista. Opettajan työtä tukevaa, ohjeistavaa ja auttavaa työtä voisi tehdä myös yleismies. Opetta-

jat voisivat lähettää yleismiehelle kaiken kurssitiedon tehtäviä myöten, joita voisi käydä kysymässä. 

Hänestä pieni laitos mahdollistaisi opo -tyylisen tukemisen.  

Hänestä teoria ja käytäntö yhdistyvät huonosti, jota voisi kehittää esimerkiksi siten, että harjoit-

telusta annettaisiin aiheet tai menetelmäteema etukäteen, jota sitten käytäisiin läpi laitoksen puolella 

teoreettisesti ennen harjoittelua. Nyt annetuista aiheista pidetään tunti saaden sitten palaute, kun 

hänestä ensin pitäisi saada tietoa aiheesta, pitää tunti ja saada palaute. Hän ei ole löytänyt harjoite-

luissa teoreettista puolta epäillen sen olevan opettajakohtaista. Hänestä harjoitteluja hankaloittaa, 

että on vain yksi osa jatkumoa, eikä tiedä luokassa käytettyjä menetelmiä tai käytyjä asioita. Harjoit-

teluissa opettaja antaa usein aiheet ja ehdottaa tapoja tehdä.  

Hyvällä kurssilla harjoitukset ja luennot tukevat toisiaan, jolloin harjoituksissa syvennetään ja 

keskustellaan luennon asioista. Hänestä harjoituksissa käsitellään joskus eri asioita kuin luennoilla 

tai tenteissä, jolla saadaan kursseihin laajuutta, mutta syventämisen, selkeiden kokonaisuuksien ja 

ymmärtämisen kustannuksella. Asioiden pinnallinen käsittely vaikeuttaa mm. omien sisältöön liittyvien 

tavoitteiden asettamista. Joissakin aineissa, kuten liikunnassa, opiskelija voi itse asettaa käytännölli-

sen tavoitteen ja taitoaineissa tavoitteiden asettaminen on hänestä tietoaineita helpompaa. Tentti- ja 

kirjoittamiskeskeisyys näkyy pelkkään läpäisyyn tähtäävinä tavoitteina opettajan kuin opiskelijankin 

osalta.  

Hänestä arvioinnissa ei ole eroja. Opiskelija tyytyy saamaansa numeroon, jos ei ole epäoikeu-

denmukainen suhteessa yleensä oikeaan osuvaan omaan arvioon. Hän epäilee kaikkien esseiden 

lukemista niiden suuren määrän vuoksi ja ainoana palautteena toimivan numeron lisäksi annettava 

henkilökohtainen palaute vaatisi paljon työtä tai on jopa mahdotonta. Hänestä olisi kuitenkin kiva 

saada joskus perusteluja tehtävistä itsensä kehittämiseksi ja oli otettu kerran opettajan kommenttien 

kanssa takaisin saamastaan esseestä. Yksi laajemmin asioita opettava opettaja voisi parin kuukauden 

välein keskustella ja katsoa asioiden etenemistä.  

H7 

Hyvällä opettajalla on hänestä hyvä vuorovaikutussuhde opiskelijoihin ja häntä on helppo lähestyä. 

Vuorovaikutus toimiikin hänestä suurimman osan kohdalla, vaikka muutama ylimieleisesti suhtautuva 

opettaja saattaa kuitenkin pilata kaikkien maineen. Myös opiskelukavereita on helppo lähestyä ja 

heidän kanssaan voi keskustella. Hänestä pieni oppilaitos mahdollistaa suhteen syntymisen opettajien 

ja opiskelijoiden välille suuria laitoksia paremmin. Vuorovaikutuksen kannalta ongelmallisia on 

sivuaineiden siirtyminen avoimeen, tentit ja joskus vähäisten resurssien vuoksi esseemuotoisesti jär-

jestettävät kurssit. Sivuaineiden pitäisi olla ammatin vuoksi konkreettisia ja vuorovaikutteisia, eikä 

kirjallinen tekeminen korvaa hänestä läsnäoloa. Vuorovaikutus on vastavuoroisempaa, jos sama 

opettaja oppii tuntemaan opiskelijat pitäessään paljon kursseja pitkällä aikavälillä tai toimiessaan 
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opettajana sekä didaktikkona. Tällöin he pystyvät antamaan opiskelijoille vapauksia kurssien suunnit-

telussa, kiinnostavia materiaaleja ja käyttämään opiskelijoiden vahvuuksia opetuksessa. Opettajat 

ovat hänestä tiedostaneet, että opiskelijoissa on monenlaisia osaajia ja kokemuksia on saanut kertoa 

myös kannustuksen vuoksi. Opettajien pitäisikin tiedustella kurssin alussa opiskelijoiden taustoja 

osaamisen ja kokemuksien hyödyntämiseksi. Opettajat eivät kuitenkaan saisi käyttää opiskelijoiden 

kokemuksia ja töitä hyväkseen omissa töissään, vaan antaa niistä kunnia opiskelijalle. Hänestä koke-

musten huomioiminen onnistuu melko hyvin, vaikka kursseissa on paljon eroja. Opiskelijat tuovat 

kokemuksiaan esille, jos ne sopivat aiheeseen. Kokemuksia käsitellään käytännön ilmiöiden yhteydes-

sä ja niitä voi käyttää näytöissä. Työelämäkokemusta pitäisi hänestä hyödyntää, koska niiden kerto-

minen ja kuuleminen on tärkeää toiminnan ymmärtämiseksi.  

Hänestä ennen yliopistoa työelämässä olleiden opettajien toiminnasta näkee näkemyksen ja ko-

kemuksen. Varsinkin he ovat pienryhmissä keskustelun ja kysymysten herättäjiä ja opettajien hyödylli-

siä kokemuksia pitäisikin hyödyntää. Opettajilta on saanut vinkkejä työelämään halutessaan myös 

kurssien ulkopuolella. Jotkut opettajat ovat hänestä kuitenkin valuneet liian kauas käytännöstä ja 

monen kertomat kokemukset ovat vanhentuneina turhia. Opiskelijoilla voisikin olla tuoreempaa tietoa. 

Opettajien pitäisi olla ajan tasalla pysymiseksi tiiviisti yhteydessä kentälle seuraamalla tunteja ja 

tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa. Ajan tasalla oleminen, kokemukset ja tarttumapinta opiskeli-

joiden elämään auttaisivat heidän päätehtävässään eli hyvien opettajia kasvattamisessa.  

Opettaja on hänestä esimerkki muiden koulutustasojen tapaan ja voi pelastaa myös sisällöltään 

kiinnostamattoman kurssin. Toisaalta opettajan toiminta voi vaikuttaa myös kurssin kokemiseen 

turhaksi. Opettajan innostava asenne on häntä motivoivaa ja vaihtelee opettajakohtaisesti. Hänestä 

opettajat ovat kokonaisuutena hyviä, mutta vaihtelua on myös paljon. Persoonallisista eroista huoli-

matta opettajien ja sinänsä joustavan sekä hyvän koulutuksen tulisi olla kuitenkin kriittisiä toimin-

taansa kohtaan ja kehittää sitä keräämällä ennen ja jälkeen kurssin strukturoitu palaute. Pitemmillä 

kursseilla pitäisi tehdä myös väliarviointi. Palautetta pitäisi hänestä kerätä kaikilla kursseilla esimer-

kiksi netissä, josta tieto menisi hallintoon. Hän ihmettelee, miksi kaikki eivät kerää palautetta ja sen 

pitäisikin olla pakollista. Koska kaikki eivät kerää palautetta, eivätkä muuta toimintaansa, voivat 

opiskelijat vaikuttaa kursseihin vaihtelevasti. Opiskelijoiden pitäisi hänestä pystyä esittämään mielipi-

teitään ja antavatkin palautetta, varsinkin jos sitä saa antaa nimettömänä. Yleisempää palautetta voi 

antaa palautekeskusteluissa. Hänestä hyvillä kursseilla on kysytty palautetta ja pitkäaikaisen palaut-

teen vaikutus näkyykin niiden opetuksessa.  

Hänestä tavoitteiden ja opetettavien asioiden, myös tieteellisten, pitäisi olla yhteydessä ja liitet-

tävissä käytäntöön. Tulevaan työhön liittyvät tavoitteet ovat motivoivia, jonka lisäämiseksi yhteyttä 

pitäisi olla enemmän. Myös käytäntöön sovellettavat sisällöt ja työtavat motivoivat. Opetuksen ei 

pitäisi olla tosiasioiden kertomista, vaan työelämässä tarvittavien päivittäisten asioiden ja näkökulmi-

en pohtimista. Kursseilla on oltava myös käytännössä tekemistä ja toiminnallisuutta, jonka yksipuoli-

suus tai puuttuminen laskee hänen motivaatiotaan. Asioiden liittymättömyys omaan mielenkiintoon ja 
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tulevaan työhön sekä merkityksettömyys kehittymiseen turhauttaa. Hänestä ongelmallisimpia hyödyn 

kannalta ovat kasvatustieteelliset opinnot, joissa kosketus kentälle olisikin ehdoton. Teoriatunneilla on 

vähän käytäntöä ja sitä voisi lisätä kokemuksilla, esimerkeillä tai yhteistyöllä Normaalikoulun kanssa. 

Opetusharjoittelut Normaalikoulun liian hyvissä olosuhteissa ovat hänestä kuitenkin ongelmallisia. 

Teorian liittämistä harjoitteluihin vaikeuttaa myös niiden lyhyys ja kiire sekä muilla kursseilla tehtä-

vät jokavuotiset työt, joita ei pysty hyödyntämään harjoitteluissa. Teorian hyödyntäminen on kiinni 

myös opiskelijoista, joiden pitäisi työskennellä lasten parissa, eikä esimerkiksi harjoitteluissa keskittyä 

epäolennaiseen, kuten varastojen siivoamiseen. Teoreettiset asiat konkretisoituvat ja ymmärtää hyvin 

esimerkiksi opiskelun ohessa tehtävissä sijaisuuksissa. Häntä harmittaa, että opiskelun aikana ei 

tehdä, eikä koulutus kannusta lyhyihin sijaisuuksiin, koska opiskellut asiat ovat unohtuneet kentälle 

lähtiessä, eikä niihin palaa kuin pakosta. Tutkintouudistuksen pidentämä koulutus mahdollistaisi 

hänestä kentällä olon opiskelujen lomassa.  

Hänestä motivaation ja kurssin merkityksellisyyden kannalta on tärkeää tietää etukäteen ja sel-

keästi kurssin sisällöt, tavoitteet ja eteneminen. Kursseilla voisi olla perusrungon lisäksi erilaisia ja 

syventäviä materiaaleja. Tavoitteet löytyvät opetussuunnitelmasta, mutta niitä ei jaksa katsoa tai 

selvittää, jolloin ne jäävätkin usein kaukaisiksi johtaen suorittamiseen. Nykyaikaisen opetuksen mu-

kaisesti tavoitteet pitäisi käydä läpi kurssien alussa, jota tapahtuu harvoin, ja kurssien jälkeen arvioi-

da niihin pääseminen. Tavoitteista pitäisi myös keskustella, jotta opiskelijoiden ja opettajien näkemyk-

set, niiden järkevyys ja mahdollinen suuntaaminen olisi mahdollista. Opettajat kehottavat opiskelijoita 

asettamaan omia tavoitteita harvoin, mutta opiskelijat voivat asettaa itselleen oppimista tai numeroa 

koskevan tavoitteen.  

Hänestä erilaiset lähtökohdat huomioidaan ja tiedostetaan hyvin aloitusvaiheessa, jolloin teh-

dään hops. Aiempaa taustaa ei pidetä rasitteena, vaan huomioidaan joustavasti korvaavuuksina ja 

nopeuttamisen mahdollisuuksina. Häntä ärsyttää välillä nopeuttajien tuleminen täysiin ryhmiin, koska 

heidänkin pitäisi varata valmistumiseen aikaa 4-5 vuotta. Kaikkiin nopeuttamisiin ei voi vastata ja on 

pidettävä huolta, etteivät nopeuttajat hankaloita muiden opiskelua. Myös täysipäiväisten opiskelijoi-

den pitäisi olla paikalla, eikä valittaa läsnäoloista. Opintojen pitäisi olla päivällä, eikä iltaisin vapaa-

ajalla, koska se vaikuttaa motivaatioon sopivan kiireettömän, mutta tiiviin ajankäytön ohella. 

Yksilöllisyys huomioidaan hänestä melko hyvin, mutta koulutuksessa pitäisi huomioida opiskeli-

jat, jotka eivät pysty kantamaan vastuuta tai omaksumaan asioita odotusten mukaan. Hänellä itsellään 

ei ole ollut ongelmia, koska ei ole ollut lisäopintoja ja hän on tiennyt suoritettavat kurssit. Muutamat 

opettajat huolehtivat opiskelijoista, mutta opiskelumäärien ja oman vastuullisuuden vuoksi se ei ole 

hänestä mahdollista eikä tarpeellistakaan. Erityisopetuksen sijaan tuen pitäisi perustua neuvottele-

vaan ja joustavaan vuorovaikutukseen Esimerkiksi pätevistä poissaoloista olisi hänestä voitava neuvo-

tella.. Hän on kokenut vähän käyttämänsä vastaanottoajat toimiviksi ja joustaviksi neuvottelupaikoiksi, 

joiden käyttäminen vaatii kuitenkin opiskelijan aktiivisuutta. Epäselvissä asioissa tms. olisi hyvä 

helposti lähestyttävä opintojen suunnittelusta vastaava henkilö, joka tietäisi kursseista tiedon oman 
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etsinnän sijaan. Opiskelijan mielenkiintojen mukaista suunnittelua saisi olla enemmän, koska opin-

noissa menee helposti vain muiden mukana. Opinto-ohjausta olisi hyvä olla tarjolla oikean alan 

valinnan pohdinnassa, työelämän asioissa ja sijaisten hakuasioissa. Tutoreiden alkutuen ja sivuainei-

den valintainfon lisäksi voisi olla myös opiskelun ja työelämän kohtaavaa infoa. Koska kaikki eivät 

pääse infoihin, tiedolle pitäisi olla pysyvä paikka.  

Hänestä osa opettajista opettaa dynaamisesti, osan toteuttaessa vanhoja opetusmenetelmiä. Vuo-

rovaikutuksen tavat vaihtelevat kursseilla aina passiivisista luennoista toiminnallisuuteen ja hän 

kaipaisikin kurssien vuorovaikutukseen nykyaikaisuutta. Vaikka luennotkin ovat joskus mielenkiintoi-

sia, niin opetusta voisi viedä vuorovaikutteisemmaksi, josta opiskelijat saisivat suoraan työtapoja 

itselleen. Luentojen vuorovaikutusta voisi kehittää hänestä hyvillä ryhmätöillä. Työmuotoja pitäisi 

olla monipuolisesti, jonka lisäksi olisi säilytettävä pienryhmätyöt ja riittävä kontaktiopetus.  

Ryhmän innostuneisuus ja humoristinen ilmapiiri motivoivat häntä. Opiskelijoiden innostuksessa 

ja aktiivisuudessa on kuitenkin eroja kurssi- ja ryhmäkohtaisesti. Ryhmässä keskustelevat yleensä 

puheliaimmat, mutta omaan mielenkiintoon liittyvät aiheet lisäävät keskustelua. Hänestä aktiivisuuden 

palkitseminen ja merkitys arvosanaan voisi lisätä ja kannustaa opettajalle tärkeään aktiivisuuteen ja 

tukisi kirjoittajien ohella myös keskustelemalla oppivia. Hän pitää hyvänä ryhmä- ja pienryhmäkes-

kusteluja sekä niissä heränneiden ajatusten käsittelyä ja esittelyä. Mielipiteitä muodostetaan myös 

ryhmissä ja pelkkien ryhmäkommenttien sijaan jokaisen olisi hänestä hyvä tuoda näkemyksensä esille. 

Aktiivisen opiskelijan roolin ohella myös opettajan aktiivinen läsnäolo ja tuki on hänestä olennaista. 

Opettajien pitäisi heittää opiskelijoille enemmän ongelmia ja pohdittavaa, koska työkokemuksensa 

perusteella työssä joutuu pohtimaan paljon näkemyksiään, joita pitäisi pohtia jo koulutuksessa.  

Arvioinnissa voisi olla numeron lisäksi lyhyt sanallinen arviointi, mutta opiskelijamäärien vuoksi 

hän kokee sen hankalaksi hyväksyen pelkän numeroarvioinnin. Taito- ja taideaineissa arvioidaan itse 

töitä ja suorituksia. Hänestä tärkeintä on kuitenkin opettajan antama kehittävä ja positiivinen palaute 

harjoituskerroilla, jota kuitenkin vain osa opettajista antaa.  

H8 

Hänestä vuorovaikutus on kiinni aineesta ja opettajapersoonasta. Hyvällä tunnilla opettaja motivoi 

opiskelijoita ja saa kiinnostumaan myös kiinnostamattomasta aiheesta. Mallin ja asenteen tarttumisen 

vuoksi opettajalla onkin hänestä suuri merkitys opiskelijoiden opiskeluhaluun. Opetuksen pitäisi 

lähteä opettajien omasta palosta, jota kaikilla ei ole. Motivoivalla opettajalla on kiinnostuksen lisäksi 

tietoa, häneltä uskaltaa kysyä ja hän herättää luottamusta. Hän ei koe opettajia sellaisiksi, että heiltä 

kysyisi lisää tietoa, eikä koulutuksessa ole ollut yhdessä tekemisen tuntua muutamaa harjoitteluohjaa-

jaa lukuun ottamatta. Opetus on hänestä harjoitusten lisäksi opettajajohtoista tietojen ja tehtävien 

jakamista. Opettajan pitää hänestä olla asiantuntijuuden kautta auktoriteettia omaava ja itsekriittinen 

ohjaaja, joka jakaa tietoa antaen kuitenkin vastuun oppimisesta opiskelijoille. Asioiden liiallinen 
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tyrkyttäminen on kauheaa. Opiskelijat ovat kuitenkin passiivisia, joka johtuu hänestä opettajan liian 

suuresta ja opiskelijat peittävästä roolista, vaikka aineen pitäisi olla opetuksen keskiössä. Lisäksi 

syynä on myös opiskelijoiden tottuminen passiivisuuteen aiemmissa koulutuksissa. Passiivisuus näkyy 

mm. valmiiksi määritellyillä ja sirpaleisilla kursseilla, joilla opiskelijat osallistuvat vain kysyttäessä. 

Tiedonjanoa ei synny ja vuorovaikutus on yksisuuntaista, joka paranee pienryhmäopiskelussa. Hänes-

tä olisi luotava yhteisöllinen ja iloinen ilmapiiri, jossa opiskelijat alkaisivat itse synnyttää tehokasta 

oppimista kuunnellen itseään ja toisia. Hän pitää eri tasoista kuuntelemista tärkeänä. Yhteisöllisyyden 

tunteen luominen on hankalaa laitosmaisten luokkien, heterogeenisen ryhmän, rajallisen ajan ja osan 

kiinnostuksen puutteen vuoksi.  

Hänestä koulutuksessa pitäisi kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, persoonallisuutta ja it-

setuntemusta sekä niiden kautta itsetuntoa ja uskoa itseensä. Persoonana kehittäminen ja valmiuksien 

saaminen itsensä kehittämiseen motivoisi häntä. Yksilöllisyyttä ei kuitenkaan tueta yksittäisten per-

soonallisen otteen kehumisten lisäksi, vaan opetus on massoille suurten opetusryhmien vuoksi. Pie-

nemmät 8-10 opiskelijan ryhmät mahdollistaisivat yksilöllisemmän huomioinnin. Myös opettajille 

pitäisi opettaa esitystekniikkaa ja viestintää, joiden parantuminen heijastuisi opettajien välille ja sitä 

kautta opettamiseen sekä opiskelijoihin.  

Hän kyseenalaistaa kursseja niiden hyödyllisyyden perusteella ja motivoituisi paremmin, jos 

koulutuksessa saisi palkitsevia valmiuksia käytäntöön. Hyvällä ja antoisalla kurssilla on käytännön 

lisäksi keskustelua ja itse tekemistä, koska sen kautta asiat muistaa hänestä parhaiten. Hän kokee 

monialaisten valinnaisuuden ja käytännöllisyyden hyväksi, koska opetus on muuten hyvin teoreettista. 

harjoitteluja saisikin olla hänestä enemmän. Kahden viimeisen vuoden opinnot ovat hänellä teoreetti-

sia päättöharjoittelua lukuun ottamatta. Hänestä koulutuksessa saadaan perusteet, joita lähdetään 

kokeilemaan kentälle. Koulutuksen kehittämisestä pitäisi kysyä jo valmistuneilta tai työssä olleilta. 

Hänestä teoria ja käytäntö eivät yhdisty kunnolla, eikä koe käyttäneen teoriatietoa tietoisesti, 

koska näkee toimintansa keskittyvän vielä oman toiminnan sijaan ulkoisiin asioihin. Teoriaa ja käy-

täntöä voisi yhdistää ottamalla harjoitteluihin yliopiston opettajia, jotka kommentoisivat tunteja 

teoreettisesti lehtorien käytännöllisyyden lisäksi. Sillä tavalla asiat jäisivät hänestä vähitellen mieleen.  

Hän kokee koulujärjestelmät yleisesti muodollisiksi ja suorituskeskeisiksi. Hän pitää opettajien 

yrityksestä huolimatta myös Kajaania muodollisena, jossa luodaan tarkat puitteet ja keskitytään 

lopputuloksen sijaan suorittamaan valmiita paketteja toisensa perään. Myös hänelle opiskelu on ollut 

joitakin valinnaisia lukuun ottamatta muodollista ja merkintöihin tähtäävää, jolloin se ei motivoi tai 

kiinnosta. Muodollisuus vähentää persoonan ja asioiden esille tuomista, johon voitaisiin vaikuttaa 

muuttamalla aikataulutusta ja oppimista vuorovaikutteisimmaksi, joustavammaksi sekä vapaamuotoi-

semmaksi. Hänestä tarkkojen tuntirajojen tms. sijaan pitäisi tehdä laajempia oppimisprojekteja. 

Koulutus on hänestä myös vanhoillista, koska opiskelijoiden odotetaan tekevän kaavojen mukaan 

ilman kannustamista omaan ajatteluun ja luovuuteen. Asioiden pohtimista edustavat opinnäytteet 

koetaan pakolliseksi pahaksi, joiden tekemiseen pitäisi myös valmentaa paremmin. Opetuksen kangis-
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tumista kaavoihin vähennettäisiin myös opiskelijoiden antaumuksellisemmalla ja vähemmän suoritta-

valla asenteella, jossa tärkeää olisi opiskelijoiden sitouttaminen opiskeluun. Muodollisuus ja vanhoil-

lisuus on tehokasta, mutta raapimalla asioita sieltä ja täältä mihinkään ei pysty hänestä keskittymään 

kunnolla. Opintokokonaisuuksia voisi laajentaa ja ottaa mukaan yksityiskohtaisempia asioita. Asioi-

den syvällinen käsittely olisi hänestä mahdollista opiskelijalle, mutta kiireen takia tehtävät tekee 

helpoimman kautta niiden jäädessä pinnalliseksi. Hänestä koulutuksen ilmapiiriä kuvaakin työorien-

toituminen ja kiire, joka ei motivoi. Hän pitää tärkeänä myös opettajan kiireettömyyttä.  

Hänestä opiskelun pitäisi ajoittua päivälle vapaa-ajan sijaan, jolloin mm. aikataulujen sopimi-

nen on hankalaa. Opiskelupäivien liiallinen monimuotoisuus hajottaa opiskelua näkyen työn laadussa, 

oppimisessa ja pinnallisena suorittamisena. Hänestä opiskelu voisi olla jaksotetumpaa, jolloin hän 

motivoituisi paremmin. Hän kokee akateemisen vapauden ja ajoittaiset tyhjät viikot hyviksi, mutta 

silloin pitäisi itse huolehtia asioiden todellisesta etenemisestä. Opettajan jämerällä toiminnalla ja 

valvonnalla saadaan opiskelijat toimimaan, mutta hän pitää tehtävien rauhallista palauttamismahdol-

lisuutta hyvänä. Opiskelijoiden voimavaroja ja resursseja tulisi ottaa enemmän huomioon. Ensim-

mäisten vuosien tiiviys, perusopinnot, järjestelmällisyys ja harjoittelut ovat olleet hänestä kuitenkin 

hyviä ja perusteltuja. Ne tuovat turvaa uuteen ja outoon sekä antavat kuvan opiskelusta, tiloista ja 

käytännöstä. Hänestä opiskeluympäristö on hyvä ja konkreettiset sekä samassa ympäristössä olevat 

opiskelutilat ja –välineet motivoivat. Normaalikoulua hän pitää kentän kouluista poikkeavana. Ope-

tuksen kiinnostavuus ja paikan vetovoima lähtee ihmisistä ja persoonia pitäisi olla enemmän. Saman-

henkiset ja saman mielenkiinnon jakavat opiskelijat motivoivat häntä. Työt tekee samojen kanssa, eikä 

kaikkia opi tuntemaan, jota pitäisi kehittää. 

Hänestä aloite tuen hakemiseen on asianmukaisesti opiskelijalla, eikä holhoamista saa olla. Kui-

tenkin hänestä saisi olla enemmän ohjausta opintojen etenemisestä, opintomahdollisuuksista ja syven-

tämisestä opon kautta. Lisäksi pitäisi olla esittelyjä ja tietoiskuja, joissa opettaja on konkreettisesti 

paikalla kertomassa esitysten tai postereiden sijaan. Alussa häntä motivoikin tieto ja jatkoyhteydet 

muualle. 

Tavoitteet määrittelee opetussuunnitelma tai opettaja. Hänestä tavoitteet tulevat esille selkeästi 

ja hän tietää, mitä kursseilla opiskellaan. Opiskelijoilta ei tiedustella tavoitteita, joihin hän ei osaisi 

välttämättä sanoakaan mitään. Joillakin kursseilla opettaja on kartoittanut opiskelijoiden pohjatiedot 

käyden sitten tavoitteet läpi. Hän on kokenut hyväksi yksittäisten kurssien alussa tehdyt omat tavoitteet 

ja pohditut tiedot sekä niiden arvioimisen kurssin lopussa. Hänen tavoitteina on tehtävien tekeminen 

tai taidon oppiminen. Opiskelijoilta ei kysytä sisältöjä koskevia mielipiteitä, eikä koulutuksessa pysty 

juurikaan vaikuttamaan, vaikka heitä pitäisi kuunnella varsinkin taito- ja taideaineissa. Hänestä 

monipuolisilla opiskelijoilla on paljon muita hyödyntäviä tietoja ja taitoja, mutta niitä ei käytetä. 

Opiskelijoita pitäisi kannustaa tuomaan tieto-taitoaan esille, koska hän on oppinut joskus opiskelijoil-

ta enemmän kuin opettajilta. Kokemuksia kerrotaan mielellään, mutta olennaista on niiden hyödyntä-
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minen ja olennaisen löytäminen niistä. Opettajat kertovat vähän kokemuksiaan, mutta aiheeseen 

liittyessä niiden avulla voi saada näkemyksiä käytäntöön. 

Häntä eivät kiinnosta pienet kurssit, joilla tehdään esityksiä ja niitä pitäisi välttää. Esitykset te-

kee pinnallisesti viime hetkessä, eikä niistä muista mitään. Pitämällä esitystyyppisiä kursseja myös 

jotkut opettajat pyrkivät hänestä pääsemään helpolla. Hän kokee ryhmätentit, -suoritukset ja -

opiskelutavat mielekkäiksi, vaikkakin silti pinnallisiksi ja koulutuksessa pitäisikin olla enemmän 

ryhmätöitä yksin tekemisen sijaan. Paritehtävissä on ollut yhdessä tekemistä jakamalla töitä. Hänestä 

opettajan aloittamissa ryhmäkeskusteluissa keskustelu jää yksittäisiksi heitoiksi, eivätkä muut opiskeli-

jat jatka ajatuksista. Oikeanlaisen keskustelun ja hyödyn saamiseksi pitäisi hänestä miettiä missä 

aineissa ja millä tehtävillä se onnistuu. Hänestä tieto-taito ei tule esille kysymällä, vaan vapaamuotoi-

semmassa tilanteessa, esimerkiksi projektityyppisessä opiskelussa tai osaamisen mukaan jaetuissa 

tehtävissä. 

Hän pitää hyvänä harvojen tekemää palautteen keräämistä, jos ne vielä luetaankin. Hän on aina 

antanut palautetta rehellisesti, kun opettaja on kerännyt sitä lapuilla. Opiskelijat pystyvät antamaan 

konkreettisia huomioita kurssista, joiden pohjalta opettajan tulee kehittää opetusta. Hänestä palautet-

ta pitäisi osata kysyä tavalla tai tilanteessa, jossa opiskelijat innostuvat antamaan sitä ja usein kysyt-

tynä siihen ei ole intoa. Mielipiteitä kysytään kurssin jälkeen, jolloin se vaikuttaa vasta seuraaville. 

Loppupalaute on hänestä myös kurssin viimeinen ja kiireinen muodollisuus, jonka vuoksi palautetta ei 

pitäisi kerätä viimeisellä tunnilla. Kursseilla pitäisi olla enemmän välikritiikkiä ja palautteen pitäisi 

olla strukturoidumpaa opetuksen eri alueista, koska yleistä palautetta on vaikea soveltaa ja se jää 

pinnalliseksi. 

Oppimisen kannalta hänestä hedelmällisiä ovat harjoittelujen suulliset keskustelut sekä suoritus-

ten jälkeen saatava välitön palaute. Hänestä koulutuksessa vaaditaan hälyttävän vähän opiskelijoilta 

yliopistoon kuuluvaa töiden tai tuntien perustelua. Tehdyistä töistä pitäisi keskustella opettajien 

kanssa ja opettajien pitäisi vaatia opiskelijoita arvioimaan enemmän suorituksiaan. Arviointi tapah-

tuu muodollisella numerolla, jonka lisäksi olisi hyvä saada arviointikriteerit. 

Hän pitää enemmän pidemmästä tutkintorakenteesta. Yhteistyötä voisi kehittää eri oppilaitosten 

välillä esimerkiksi teknisessä työssä.  

H9 

Opettajapersoona vaikuttaa paljon kurssin pitämiseen. Hänestä yhteistyö sujuu paremmin vähemmän 

koulutettujen opettajien kanssa, koska tutkimustyö voi viedä osan kiinnostuksen opetuksesta. Joistakin 

opettajista näkyvä sopiva innostuneisuus asiaansa vaikuttaa ilmapiiriin ja opiskelijoiden motivaatioon 

hyvässä ja pahassa. Hyvin toimivat opettajat motivoivat häntä ja hän ottaa heistä mallia omaan 

toimintaansa. Hän arvostaa opettajan asiantuntijuutta. Asioista pitää pystyä esittämään selkeästi 

olennainen ja opettajien pitäisikin hänestä kehittää esitystapojaan. 
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Hänestä yksilöllinen huomiointi toimii suhteellisen hyvin, vaikkakin kutistuvat resurssit vaikeut-

tavat sitä. Myös tutkintorakenteen muuttaminen hankaloittaa opintojen yksilöllistämistä kandivaiheen 

suorittamisen ja harjoittelujen vuoksi. Koulutuksessa voi kuitenkin suunnitella ja nopeuttaa itse opin-

tojaan sekä vaihtaa ryhmiä. Kurssien sisällä opintojen yksilöllistäminen on vaikeaa. Hänestä opiskeli-

joiden kannattaisi opettaa itselle vieraita asioita, mutta kaikkien tarpeita ei voi huomioida. Hän on 

kokenut mahdollisuutensa vaikuttaa koulutuksessa hyviksi, joka motivoi opiskelemaan, antaa itsehal-

linnan tunteen ja lisää vastuuta. Hänestä vaikuttamisen määrä on kiinni opiskelijasta, jota harvat 

käyttävät. Yksittäinenkin opiskelija voi vaikuttaa paljon ja sanoa mielipiteensä melkein kaikkeen. 

Mielipiteiden vaikutuksista hän ei ole varma. Yliopiston hitaan muuttumisen ja opiskelijan lyhyen 

läsnäolon vuoksi yksittäisiin asioihin vaikuttamista on vaikea arvioida. Hänestä opiskelijoiden pitäisi 

kerätä palautetta asioita eteenpäin vievälle Opelalle.  

Hänestä opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia tulee esille vähän. Osalla opettajista olisi tietoa, 

kokemuksia ja vinkkejä työelämään, joita pitäisi käyttää enemmän ja hän toivoisikin opettajilta käy-

tännön esimerkkejä monessakin aineessa. Opettajat kysyvät opiskelijoiden kokemuksia, mutta kysy-

mykset ovat hänestä usein liian spesifejä. Kokemusten esiin tuominen ja aiheeseen liittyvät kysymykset 

lisäävät kiinnostusta ja tarkkaavaisuutta kurssiin. Hän on kokenut hyväksi, että on saanut kokematto-

mana kuulla kokemusta omaavien ajatuksia ja kysymyksiä. Hänestä varsinkin harjoitukset ja ryhmä-

työt ovat tärkeitä juuri kokemusten kautta saatavien työelämän vinkkien vuoksi. Kokemusta omaavat 

pystyvät käyttämään osaamistaan joidenkin kurssien näytöissä. Hänestä harjoitteluissa voisi keskus-

tella lehtorien pitämistä tunneista ja heidän kokemuksistaan.  

Hänestä hyvällä kurssilla asioita tarkastellaan monipuolisesti teorian ja käytännön kannalta se-

kä kriittisesti ja kantaaottavasti. Teoreettisiin aineisiin käytäntöä voi saada mm. draaman avulla 

eläytymällä, keskustelemalla koetusta ja käytännön esimerkeillä, joiden avulla asiat jäävät myös 

paremmin mieleen. Teorian ja käytännön yhteyden selkeämpi näkyminen tai yhdistyminen auttaisi 

hänestä näkemään opiskelujen hyödyn ja tarkoituksen. Harjoitteluissa käydään joitakin teoreettisia 

asioita läpi, mutta hän kaipaisi enemmän opetusmenetelmien käsittelyä. Harjoitteluihin pitäisi yhdis-

tää enemmän alussa käytyä teoriaa lomittamalla opintoja harjoitteluaikatauluja löysentämällä. Re-

sursseista huolimatta teoreettisen tiedon opiskelun jälkeen sen näkymistä pitäisi mennä katsomaan 

heti Normaalikoululle. Yliopiston puolella teoriaa on helppo yhdistää taito- ja taideaineisiin. Hänestä 

koulutuksessa tärkeintä on käytännöllisyys, jonka vuoksi opetuksen tieteellisyyttä ja opetuksen paikkaa 

yliopistossa tulisi pohtia.  

Opetus muuttuu edetessään teoreettisemmaksi, vaikka tutkivan opettajan pitäisi saada ensin vä-

lineet tutkimukseen ja sitten soveltaa niitä käytännössä. Tutkimusosaamisen merkitys jääkin hänestä 

epäselväksi. Tutkimusopintojen ja gradun pitäisi olla aiemmin tutkimusaiheiden tullessa melko val-

miina ja oikeasti hyödyllisinä. Sisältöjen väärä järjestys näkyy myös siinä, että kentälle lähdettäessä 

tarpeelliset monialaiset käydään koulutuksen alussa. Niiden pitäisi olla juuri ennen harjoitteluja tai 
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limittäin samaan aikaan, jolloin harjoittelukokemuksista syntyisi toimintatapojen ja tutkimuksen 

kannalta hedelmällisiä keskusteluja.  

Hänestä opettajat ovat kiireisiä ja ylityöllistettyjä, eivätkä voi antaa haluamaansa aikaa opiske-

lijoille. Tämä näkyy lyhyinä vastaanottoaikoina parin viikon välein ja kiireisinä ohjeina, joita kaikki 

joutuvat selvittämään. Opettajat kuitenkin tuntee laitoksen pienuuden vuoksi ja tavatessa on mahdolli-

suus jututtaa, kysyä tai kertoa heille mielipiteitään suurempia laitoksia paremmin. Hänestä resursseja 

pitäisi lisätä lisäkurssien saamiseksi ja opettajien ylityöllistymisen helpottamiseksi.  

Hän itse tykkää ja pitää monien kannalta hyvänä tiettyä kontrollointia, rajoja ja normeja. Hä-

nestä opiskelussa pitääkin olla opettajan luomat selkeät rajat, joiden puitteissa opiskelija voi työsken-

nellä vastuullisesti ja joustavasti tarvittaessa apua pyytäen. Ohjausta saa vain kysymällä, mutta 

kysyttäessä sitä myös saa. Hänestä aikuisen ihmisen pitää pystyä suunnittelemaan opintojaan ja 

kysymään asioita. On omasta motivaatiosta kiinni ottaa selvää epäselvistä asioista esimerkiksi luke-

malla tarkemmin tai kysymällä kavereilta. Hän kokee saaneensa tarvittaessa ohjausta ja sopivasti 

vastuuta. Ohjaava, mutta joustava tekijä on myös lukujärjestys, joka auttaa valmistumisessa suurem-

pien laitosten vapaampaa suunnittelua paremmin. Koulutuksen alussa ohjataan tiedon hankintaan ja 

opiskeluympäristöön, mutta opiskelussa voisi hänestä olla kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden 

lukemiseen ohjaava kurssi. Opiskelijalle pitäisi antaa myös eväitä tiedonhankintaan ja motivoida 

kantamaan vastuunsa. Opiskelijoiden vastuullisuutta voidaan hänestä lisätä tehtävien merkitykselli-

syydellä. 

Hyvään kurssiin kuuluu hänestä hyvä ryhmähenki. Puurtamista keventävä huumori ja sen luoma 

leppoisuus ovat tärkeitä asioita. Luennot eivät ole ilmapiiriltään motivoivimpia, mutta harjoituksissa 

on yleensä hyvä ilmapiiri. Hän on kokenut ilmapiirin hyväksi suurimmalla osalla kursseista sosiaalis-

ten ihmisten vuoksi, joka mahdollistaa mm. ryhmätöiden onnistumisen. Ryhmädynamiikka vaikuttaa 

ilmapiiriin ja kuivaankin aineeseen pelastavasti. Joidenkin huonoksi kokema ilmapiiri johtunee henki-

lökemioista. Kokeneen opettajan tilanneherkkyys ja toimet auttavat myös huomaamaan ilmapiirin 

tilan. Hänestä ilmapiirin tulisi mahdollistaa opiskelijoiden omaavan tiedon jakamisen kaikille pant-

taamisen sijaan.  

Kursseilla tulee paljon motivaatiota vievää perusteoriatietoa ja muuta kertausta, jonka sijaan 

hän kaipaisi uusia asioita ja syvällisempää asioiden käsittelyä. Kertaamisen välttämiseksi opettajien 

pitäisi kommunikoida keskenään paremmin. Myös opiskelijoilta olisi hyvä kysyä heidän jo tietämiään 

asioita, kun opettaja käy useimmiten kurssin alussa läpi kurssirungon ja kysyy opiskelijoiden halua 

tarkennuksiin. Opettaja kysyy opiskelijoiden tarpeita kurssin luonteesta riippuen, mutta hänestä se 

kuuluu aiheiden näyttämisen lisäksi hyvään kurssiin. Tarpeita on kuitenkin hankala määritellä varsin-

kin vaikeaselkoisilla kursseilla. Opiskelijat voivat hänestä vaikuttaa mm. sisältöihin ainejärjestölle 

antaman palautteen kautta ja harjoitusten keskusteluissa myös kurssin kulkuun. Kurssin sisällön ei 

pitäisi olla liian laaja, vaan asioita pitäisi käsitellä useasta eri näkökulmasta. Sinänsä tärkeän yleis-

pätevyyden ja pirstaleisuuden sijaan hän toivoisi enemmän asioiden yhdistelemistä. Hänestä opettajan 
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täytyykin olla tarkkana, etteivät opiskelijoiden valitsemat aiheet ja niiden käsittely ole liian yleisellä 

tasolla.  

Kurssin yleiset tavoitteet ovat opetussuunnitelmassa, joita ei ollut uuden opetussuunnitelman 

saaneilla. Kaikissa opetussuunnitelmissa pitäisi hänestä olla yleiset ja tutkintorakenteen mukaiset 

kurssilinjaukset, koska joissakin kursseissa laajuus on muuttunut sisältöjen ollessa samoja. Joillakin 

kursseilla asetetaan omia tavoitteita, pohditaan omaa tietämystä tai osaamista ja lopuksi pohditaan 

kurssia niiden kautta, mitä on hänestä hyvä tapa. 

Hänestä luentotyyppisissäkin kursseissa pitäisi olla opetuskeskustelua. Hänestä on hyvä, kun lu-

ennoilla kerrataan luennon asioita pienryhmissä keskustellen. Opettajien kuitenkin pitää kontrolloida 

keskusteluja, antaa aikaa hieman nykyistä vähemmän ja kiertää ryhmissä tasaisesti, ettei keskustelu 

karkaa. Opettajien pitäisi motivoida opiskelijoita ja opiskelijoiden pitäisi motivoida itsensä avoimeen 

keskustelemiseen, jolla päästään hedelmällisiin aiheisiin. Keskustelua ei kuitenkaan synny asiamää-

rän ja kiireen vuoksi, jolloin asioita vain käsitellään aiheisiin tarttumatta. Myös aihe vaikuttaa kes-

kustelun määrään. Hänestä opintojen alun kiireen ja luennoimisen takia opiskelijoiden into väheni ja 

opiskelutapa muuttui passiiviseksi ja suorittamiseksi. Vuorovaikutus on kiinni asenteista ja opiskeli-

joiden on vaikea muuttaa tapojaan, vaikka opettaja haluaisikin keskustella enemmän. Hänestä karis-

maattinen ja provosoiva opettaja pystyy tutussa ryhmässä saamaan aikaan kehittäviä keskusteluja ja 

väittelyjä. Opettajan pitäisi osata myös ohjata keskustelua hyödylliseen suuntaan ja sitä herätellessä 

kysyä yleisemmällä tasolla olevia kysymyksiä. Keskustelut pohjautuvat usein pienryhmätuotoksiin, 

joista opiskelijat kysyvät tai kommentoivat tai joita opettaja tarkentaa. Asioiden pohtiminen ja läpi-

käyminen herättää ajatuksia tiedon kaatamista paremmin. Opettajan rooli tiedonantajana vaihtelee 

kuitenkin kurssista ja aikataulusta riippuen.  

Harjoituksissa on monta tyyliä. Oppimisen tarpeet ovat erilaisten opiskelijoiden ja ryhmien takia 

erilaiset, jonka vuoksi opettajien pitäisi kartoittaa kunkin ryhmän asiantuntijuus ja muokata opetusta 

sen mukaisesti. Opettaja yleensä ohjeistaa, opiskelijat työskentelevät yksin tai keskenään ja lopuksi 

tehdään opettajajohtoinen yhteenveto, joka toimii hänestä melko hyvin. Vastavuoroisuutta on enem-

män kursseilla, joissa käydään läpi teemoja opettajajohtoisesti keskustelemalla, opettajan tarkentaes-

sa ja keräten asioista paketti. Joskus käsitellään väittämiä, joihin kerrotaan mielipiteitä. Hänestä 

pienryhmätöissä voidaan tukea toisia selventämällä epäselviä asioita ja ne antavat hyvin lisätietoa. 

Myös opettajat saavat joskus opiskelijoilta uusia näkemyksiä, joita käyttävät opetuksessa esimerkkei-

nä. Hänestä ryhmätyöt, yhdessä opiskeleminen ja vastuun ottaminen tuloksista yhdessä ovat hyviä 

oppeja tulevan ja usein yksinäisen työn kannalta. Ryhmätöiden vaarana on siivellä meneminen. 

Hyvissä tenttitavoissa on ollut ydinasioihin liittyviä ja käytäntöön soveltavia kysymyksiä, joiden 

vastaukset on käsitelty yhdessä saaden vastauksiin täydentäviä näkökulmia. Laajan aiheen tärkeät 

ydinasiat ovat tulleet selviksi ja joita voi itse selventää myöhemmin. Hänestä opettaja voisikin antaa 

lähteitä, joista tietoa voi syventää tai josta saa apua vaikeisiin asioihin.  



 385

Palautteenanto opiskelijoille jää numeroksi ja hän kaipaisi lisää suoraa ja rakentavaa palautetta. 

Tentti olisi hyvä saada takaisin opettajan tarkastuksen yhteydessä tekemällä lyhyelläkin palautteella, 

jotta näkisi kirjoittamansa, saisi perusteen numerolle, näkisi oman tasonsa ja saisi varmuutta yllätyk-

sellisiin numeroihin. Opettaja voisi antaa huomaamiinsa asioihin myös ryhmäkohtaista palautetta. 

Taito- ja taideaineissa on teoreettisia helpompi antaa tarkkaa, suorituksiin liittyvää sekä ryhmäkoh-

taista palautetta. Hänestä tehtyjä töitä pitäisi arvioida yhdessä ja korjata niitä sen myötä, koska se 

parantaisi töiden laatua. Se vie kuitenkin liikaa aikaa.  

Yleisissä keskusteluissa palaute jää hänestä pinnalliseksi, mutta opettajan kannattaa hyödyntää 

muuta palautetta kurssin kehittämisessä. Opettajat ovat kysyneet palautetta itselleen suullisesti tai 

paperilla.  

H10 

Vuorovaikutus määräytyy kurssin lisäksi opettajan ja opiskelijan henkilökemioiden toimivuuden 

mukaan, jotka vaikuttavat hänestä ratkaisevasti kurssiin ja siitä innostumiseen. Jos opettajan kanssa 

ei tule toimeen, hän kokee kurssille menemisen turhaksi. Aineen mielenkiintoisuus on kuitenkin tärke-

ää ja saa hänet unohtamaan jopa huonon opettajan. Opiskelijat purnaavat ja valittavat huonoksi 

kokemistaan opettajista, mutta hänestä heidän pitäisi kuitenkin suhtautua opettajiin ilman kuulopuhei-

siin liittyviä ennakkoluuloja. Hänellä on joidenkin opettajien kanssa hyvä ja välitön suhde ja kokee 

osan opettajista myötämielisiksi ja kuunteleviksi. Hänestä hyvä opettaja ottaakin rohkeasti kontaktia, 

keskustelee ja on myönteinen. Toisten opettajien luokse hän ei uskalla mennä heidän huonona päivänä 

ja osittain oman uskalluksen puutteen vuoksi. Auktoriteetista huolimatta opettajien pitäisi olla lähellä 

ja samalla tasolla aikuisia opiskelijoita. Hänestä liian useat kaukaiset opettajat ovat opiskelijoita 

korkeammalla tutkimusmaailmoissaan, eivätkä pääse opetuksen, käytännön ja opiskelijan tasolle. 

Läheinen suhde mahdollistaisi opiskelijoiden taustojen tuntemisen, jonka kautta olisi mahdollista 

käyttää heidän kokemuksia ja mielipiteitä opetuksessa. Opettajien pitäisi myös ymmärtää enemmän 

opiskelijoiden tilannetta, eikä antaa kohtuuttomia tehtäviä entisten lisäksi. Vähemmän koulutetut 

opettajat ovat hänestä parempia, koska heillä ei ole tutkimustyötä, eivätkä he puolusta ja näe vain 

omaa asiaansa. Hyvä opettaja huomioikin ja hyväksyy hänestä opiskelijoiden mielipiteet ilman kaikki-

tietäväistä asennetta. Kasvatustieteellisiin opintoihin saataisiin paremmin käytäntöä, jos opettajina 

olisi tutkijoiden sijaan käytännönläheisiä opettajia. Hyvällä opettajalla on hänestä kuitenkin oltava 

vankka teoriapohja, innostuneisuutta ja täysillä mukana oleva asenne.  

Hän kaipaa tiedotuskanavaa opiskelijoiden ja päätöksenteon välille. Opiskelijoita pitäisi kuun-

nella enemmän laitoksen sisäisissä asioissa. Kurssien työmäärissä on paljon vaihtelua samasta opin-

topistemäärästä huolimatta, joka luo hänestä huonoa ilmapiiriä ja suhtautumista enemmän teettäviin 

opettajiin. Hän kokee myös korvaavuuksista johtuvat opiskelijoiden erilaiset työmäärät epäreiluiksi. 

Perusopinnoissa opiskelijat eivät pystyneet vaikuttamaan sisältöihin, mikä ei hänestä ollut siinä 
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vaiheessa tarpeellistakaan. Myöhemmissä opinnoissa opiskelijoita on otettu enemmän mukaan suun-

nitteluun, mutta kuitenkin kokonaisuutena vähän ja opettajakohtaisesti. Opettajat ovat kuitenkin 

otettuja ja huomioivat sen, kun opiskelijat aktiivisesti kysyvät askarruttamaan jääneitä asioita tai 

mainitsevat halunsa käsitellä jotakin asiaa kurssilla. Välipalaute olisikin yleensä lopussa kerättyä 

palautetta parempi, koska sillä voitaisiin vaikuttaa meneillään olevaan kurssiin. Opiskelijat antavat 

hänestä palautetta mielellään, mutta sitä kerätään osittaisesti, toiset opettajat ovat herkempiä suhtau-

tumisessaan siihen, eikä se vaikuta kaikkien toimintaan. 

Hänestä opiskelijoiden pitäisi itse aktivoitua kokemustensa esille tuomisessa, eikä jättää sitä 

opettajien vastuulle. Opiskelijat kertovat kyllä mielellään keskustelua herättäviä kokemuksiaan, jos 

heillä on niitä. Pelkän keskustelun lisäksi kokemuksia omaavia voisi hänestä käyttää pienryhmätilan-

teissa tai tunnin valmistelussa, mutta niitä omaavat saavat usein korvaavuuksia, joten heidän koke-

muksista ei ole hyötyä muille.  

Teorian sitominen harjoitteluihin on ohjaajakohtaista. Hänestä teoria ja käytäntö ovat yhdisty-

neet harjoitteluissa hyvin ja ohjaajat ovat perustelleet antamansa kritiikin ja neuvot. Ohjausta ja 

palautetta pitäisi kuitenkin olla harjoitteluissa enemmän ja tasaisesti. Hänestä koulutuksessa pitäisi 

olla enemmän didaktiikkaa ja saada työmuotoja käytäntöön.  

Opiskelijoiden ei tarvitse kantaa vastuuta opintojen suunnittelusta, koska opetussuunnitelma on 

valmiina ja opinto-ohjauksesta saa apua poikkeuksellisiin opintojärjestelyihin. Kuitenkin hän olisi 

tarvinnut enemmän ohjausta omien opintojensa poikkeukselliseen järjestämiseen ja on joutunut itse 

ottamaan asioista selvää. Opiskelijoilta vaaditaankin aktiivisuutta ja vastuullisuutta asioiden järjeste-

lemisessä ja etenkin ongelmatilanteissa, jolloin on itse etsittävä apua henkilöstöltä tai luokkatovereilta. 

Hän kaipaa opiskelijoita huonosti vetävien kyselytuntien ja sinällään toimivien vastaanottojen lisäksi 

opinnoista päättävien ihmisten selkeitä tapaamisaikoja, jolloin olisi mahdollisuus yksilölliseen keskus-

teluun. Poissaolojen järjestelyissä huomioidaan yksilöllisyys, mutta niiden suhteen saisi hänestä olla 

osan kohdalla tiukempi, koska koulutuksessa on myös helppo jättää opintoja roikkumaan. Ohjausta 

oppimisen ongelmiin saa tutoreilta ja hyviltä orientaatiokursseilta. 

Hänestä toisia opiskelijoita autetaan tarvittaessa, mutta muutoin ilmapiiri on kiinni vuosikurssis-

ta. Hyvä ilmapiiri näkyy vitsailuna ja vapautena kertoa mielipiteitään. Alusta parantuneen ilmapiirin 

ja opetusharjoittelujen myötä hän on lähentynyt toisia opiskelijoita, kokenut vastavuoroisen auttami-

sen positiivisesti, hakeutunut opiskelemaan opintopiireihin ja auttanut muita opiskelijoita omalla 

asiantuntijuudellaan kokien sen motivoivaksi.  

Yleiset opiskelun tavoitteet tuodaan esille hyvän kurssin tavoin ja ne voi etsiä opinto-oppaasta. 

Vaikka opetus etenee niiden mukaisesti, hän epäilee tavoitteiden toteutumista ja vastaamista opiskeli-

joiden tarpeisiin. Opettajien pitäisikin tiedustella opiskelijoilta oppimisen tarpeita ja muutamia osaa-

via opettajia lukuun ottamatta aktivoida passiivisia opiskelijoita asettamaan myös omia tavoitteita. 

Hänestä tavoitteiden toteutumista käsitellään lopuksi.  
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Hän ei pidä yliopistoon sinällään kuuluvista luennoista, koska kokee ne persoonattomiksi, tylsik-

si ja motivoimattomiksi. Suuret massakalvosulkeisluennot ja niillä oleva opettajien kiire hankaloittaa 

myös vuorovaikutuksen ja samalla tasolla olevan keskustelun syntymistä. Luentoja on ollut kolmante-

na vuotena vähän ja kuivuuden takia niissä syntyy muista asioista keskustelevia porukoita. Hyvät, 

innostavat ja motivoivat kurssit ovat hänestä menetelmiltään monipuolisia ja vaihtelevia. Opettajien 

pitäisi myös käyttää opettamiaan menetelmiä. Opiskelijoita voisi ottaa mukaan lisäämällä vuorovai-

kutteisia menetelmiä, joissa opiskelijat opettaisivat toisiaan teemojen kautta. Vuorovaikutteiset opis-

kelutavat vaihtelevat pienryhmistä koko ryhmään. Opettaja antaa ryhmätöissä aiheita ja ohjaa keskus-

telun pysymistä aiheessa Koko ryhmän keskusteluissa opettaja kertoo ja lisää näkemyksiään. Hänestä 

koko ryhmän keskusteluissa muutamat vahvimmat saavat äänensä kuuluviin, eivätkä muut puhu, 

vaikka olisi asiaa. Paremmin toimivissa pienryhmissä tai parikeskusteluissa hiljaisemmatkin pääsevät 

ääneen tai muut voivat tuoda heidän mielipiteitä esille. Hän kokeekin pienet ryhmät paremmiksi 

oppimisen, keskustelun ja ilmapiirin kannalta. Suurten ryhmien vuoksi on myös mahdotonta antaa 

palautetta kaikille, jolloin opettaja voisi antaa ryhmäkohtaista palautetta.  

Tehtävien tulisi olla hänestä selkeitä ja mielenkiintoisia. Harjoittelutehtävien teoreettinen opet-

tajuuden pohdinta on hänestä tylsää ja pakollista ja kokeekin motivoivaksi käytännöllisten ja autent-

tisten ongelmien ratkomisen. Tentit ovat huonoja niiden unohtuessa heti ja hän pitää parempina 

esimerkiksi suullisia tenttejä. Hänen pitämissä kotitenteissä tiedon aktiivinen etsiminen johtaa huoli-

teltuihin vastauksiin ja oppimispäiväkirjat toimivat, jos aine kiinnostaa ja päiväkirjaa jaksaa tehdä 

heti alusta. 

Kurssien esityksistä saa palautetta, mutta hän kaipaa selkeyttä ja perusteluja saamiinsa esseisiin 

ja arvosanoihin. Tämä olisi mahdollista antamalla joidenkin opettajien tapaan numeron lisäksi pieni 

sanallinen palaute esimerkiksi sähköpostilla. Yksilöllinen palaute vaatisi pienen ryhmän, eikä moni 

opettaja ole hänestä valmis tekemään sen vaatimaa paljoa työtä. Kehittävä ja positiivinen palaute 

työstä motivoi ja saa hänet opiskelemaan entistä innokkaammin.  

H11 

Vuorovaikutuksessa on suuria eroja. Aiheen ohella opettajan kiinnostus ja asenne vaikuttavat opiske-

lijan motivaatioon ja kurssin kokemiseen tärkeäksi tai suoritukseksi. Osasta opettajista näkee ja 

olemuksesta aistii, ettei opetus kiinnosta heitä. Kiinnostamattomuus ei hänestä koske aihetta, vaan 

näkyy opiskelijamassan kasvottomana ja merkityksettömänä kohtaamisena. Opettaja pitää vain luen-

not, eikä haasta opiskelijoita ajattelemaan kysymysten ja tehtävien kautta. Hänestä tärkeintä onkin 

paljon vaihteleva opettajan kiinnostus opiskelijoiden oppimisesta. Hänestä on hyvä, että opettaja 

pitää opiskelijan varpaillaan ja keskittyneenä opiskeluun kysymällä ja vaatimalla seuraamaan, joka 

on rankkaa, mutta opettavaista. Opiskelijat saattavat olla läsnä pakon vuoksi, mutta eivät välttämättä 

seuraa opetusta. Tunteja, joilla opettaja ei seuraa ja on mahdollisuus muun tekemiseen, ei koe tär-



 388

keiksi. Opettajan toiminta viestittääkin, onko asia kiinnostava ja tärkeä. Muuhun keskittymistä tapah-

tuu lähinnä luennoilla, joilla ei synny spontaania keskustelua, opiskelijat eivät halua viitata ja opetta-

ja tekee vain työnsä – silloin ei ole vaaraa, että kysytään. Hän tekee muuta muistiinpanojen tekemisen 

jälkeen myös häntä kiinnostamattomilla tutkimuskursseilla. Muistiinpanojen enemmällä kirjoittamisel-

la jutteluaika kaverin kanssa vähenisi. Kiinnostamattomuudesta huolimatta opiskelijoiden pitäisi 

kunnioittaa hänestä enemmän luennoitsijaa olemalla häiritsemättä niitä. 

Opettajista myös näkee heidän innostuneisuutensa, jolloin he opettelevat opiskelijoiden nimet, 

kohtaavat heidät suoraan, laittavat ajattelemaan sekä neuvovat ja kertaavat tarvittaessa. Muutamat 

koulutuksessa olevat vaikeat asiat pitäisi osata opettaa ymmärrettävästi. Joitakin opettajia ei hänestä 

kannata edes pyytää selittämään uudelleen ja kysyttäessä he neuvovat lukemaan kirjasta tai kokevat 

kysymykset tyhmiksi. Kysymällä useimmat opettajat kuitenkin selvittäisivät epäselvyyksiä mielellään, 

mutta opiskelijat kysyvät harvoin. Koulutuksessa uskaltaa kertoa tietämättömyydestään, joka kertoo 

hänestä koulutuksen pääpiirteisen hyvästä ilmapiiristä. Myös mahdollisuus esittää opettajan mielipi-

teistä eroavia mielipiteitä kielii hyvästä ilmapiiristä. Joskus opettajan ainoat oikeat mielipiteet huo-

nontavat ilmapiiriä ja tukahduttavat keskustelun. Hänestä opettajien pitäisikin kehittää asennettaan 

antamalla myös opiskelijoiden kertoa mielipiteitään. Osa opettajista ottaa opiskelijoiden näkemykset 

huomioon ymmärtävästi ja arvostaen, osan sivuuttaessa ne pintapuolisesti. Hänestä myös opettajat 

saavat ryhmätöiden käsittelyssä opiskelijoilta uusia ajatuksia, joita osa käyttää jatkossa opetukses-

saan.  

Opiskelijoiden kysymykset liittyvät usein kokemuksiin ja tulevat silloin esille. Kokemusten kysy-

minen on joillekin opettajille pelkkä rutiini, eikä kannusta vastaamaan. Luomalla ilmapiiri ja toimin-

takulttuuri kokemuksia kuitenkin esitetään ja ne herättävät keskustelua opettajan ja opiskelijoiden 

välillä. Vapaan ilmapiirin synnyttäminen vaatii hänestä vain opettajan maininnan kokemusten kerto-

misen mahdollisuudesta. Ilmapiiri on hänestä suurimmaksi osaksi hyvä opiskelijoiden välillä. Opiske-

lijoiden kokemukset voisivat hänestä olla jopa opiskelun lähtökohtana opettajan sijaan. 

Hänestä kaikki opiskelevat samat asiat ilman yksilöllisyyttä, lukuun ottamatta esimerkiksi liikun-

nan näyttöjä ja rajoitteita sekä aiempien opintojen korvaavuuksia, joita saa melko heikosti. Teoreetti-

sissa aineissa yksilöitä huomioidaan korkeintaan suoritustapojen vaihtoehdoissa, joka olisi hyvä 

erilaisten tarpeiden huomioimiseksi. Esseiden tehtävänannot voisi kohdistaa yksilöllisesti mieluummin 

vieraisiin kuin tuttuihin aiheisiin. Yksilöllisyyden huomiointi ja tunteminen vaatisi hänestä pienempiä 

ryhmiä ja enemmän opettajia. Myös ohjausta on vaikea antaa luentojen määrän ja suurien ryhmien 

vuoksi. Vaihtoehtoja pitäisi olla myös lähi- ja etäopetuksessa. Tuntien järjestämisellä illoiksi, viikon-

lopuiksi ja satunnaisesti ei huomioida yksilöiden, kuten perheellisten mahdollisuutta päästä niihin. 

Hänestä opettajan pitää olla joustava, mutta osa on hyvin joustamattomia pätevien poissaolojen 

suhteen. Korvaustehtävien pitäisi olla normaaleja, eikä sanktioita. Opiskelijat kuitenkin pystyvät 

vaikuttamaan kursseja koskeviin aikatauluihin. Hän ei pidä liian pitkistä päivistä ja viikonloppuna 
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olevista kursseista. Kursseja pitäisikin järjestää pidempänä viikolla menevänä tai tiivistettynä viikon-

loppuversiona, mutta se vaatisi lisäresursseja. Työmäärä vaihtelee hänestä paljon vuosittain. 

Hänestä opiskelijalla on vastuu opiskeluun liittyvistä asioista, joiden huolehtimista helpottaa 

valmis ja ohjaava lukujärjestys. Hänestä opintojen jatkaminen suoraan lukiosta oli helppoa. Poikkea-

vat opintojärjestelyt aiheuttavat hankaluuksia ja vaativat aktiivisuutta sekä järjestelyä opiskelijan 

toimesta. Paikan pienuudesta huolimatta oikeita ihmisiä on hankala löytää, mutta epäselvyyksiin voi 

kysyä kavereilta. Alussa olleet tutorit tai vanhemman vuosikurssin opiskelijat olisivat hyviä auttamaan 

epäselvyyksissä, koska heiltä on helpointa kysyä ja he tietävät omakohtaisen kokemuksen kautta 

opiskelijoiden asioista opettajia paremmin. Tutorit voisivat olla hänestä nykyisen pinnallisen toimin-

nan sijaan mukana pidempään ja ohjaus voisi olla tarpeeseen perustuvaa.  

Opettajia saa kiinni tuntien ulkopuolella vastaanotoilta ja sähköpostilla hyvin vaihtelevasti, mut-

ta asioista voi kysyä tavatessa. Hänestä opettajien pitäisi vastata sähköpostiin, olla tavoitettavissa tai 

ainakin ilmoittaa poissaolostaan. Hän kaipaisi parannusta suuria ryhmiä koskevaan tiedottamiseen, 

koska taululla oleva tieto ei tavoita poissaolevia ja verkko ei kerro kuin muutoksesta. Hänestä pitäisi 

olla yksi ilmoittamisesta vastaava henkilö, jolle opettajat saisivat paremmin ja ajoissa tietoa. 

Teorian yhdistyminen harjoitteluihin on opettajakohtaista, eikä onnistu selkeästi. Teoria ja käy-

täntö eivät yhdisty yksittäisillä kursseilla ilman opettajien yhteyttä Normaalikoululle. Teorian käyttä-

mistä hankaloittaa myös harjoittelun kaukaisuus kursseista. Hänestä pelkkä kentällä olo ei sido teori-

aa, vaan limittäisyys teorian kanssa tukisi molempia esimerkiksi viikoittaisilla ja projektiluontoisilla 

kenttäkokemuksia ja teoriaa yhdistävillä käsittelyillä. Opiskelijat voisivat käydä Normaalikoululla 

havainnoimassa teorian pohjalta kerran viikossa omaa oppilastaan ja tehdä siitä tehtäviä. Harjoitte-

luissa voisi keskustella opiskelijoiden kesken kokemuksista, eikä tulevista tunneista. 

Hän kokee kurssien sisältöihin vaikuttamisen hankalaksi, koska ne on määritelty etukäteen lu-

kuun ottamatta liikuntaa tai vastaavia kursseja, joissa opetus muotoutuu ryhmän mukaan. Joskus 

aihevalintoihin voi vaikuttaa sivuuttamalla jo tutut asiat. Kursseja voisikin hänestä suunnitella heti 

alussa kysyttävien opiskelijoiden rajausten mukaan, jolloin heitä kiinnostavat aiheet myös motivoisi-

vat opiskelemaan. Kursseista pitäisi saada tiivis ja perusteltu ydinasioita koskeva paketti, jonka teke-

minen ei onnistu kaikilta. Tiivistelmän lisäksi koko kurssin ajan olisi oltava mahdollisuus aihetta, 

tavoitteita ja sisältöjä avaaviin ja pohtiviin keskusteluihin joko opettajan johdolla tai ryhmissä. Näitä 

on harvoin, mutta hän on kokenut ne hyviksi.  

Kurssin tavoitteet ovat opetussuunnitelmassa ja opettaja kertoo tai näyttää ne kalvolla harvoin, 

rutiinimaisesti ja merkityksettömästi. Tällöin niistä ei herää keskustelua kuin harvoin kurssin lopussa, 

mitä hän pitäisi hyvänä keinona kurssin onnistumisen arvioimisessa. Hänestä myös opiskelijat pitäisi 

laittaa kirjoittamaan kurssia koskevat tavoitteet, jotka jäävät nyt numeroa koskeviksi.  

Palautteen kysyminen on hänestä parempi tehdä lopussa ja kiireettömästi, jolloin arviointia voi 

kohdentaa alussa harvoin kerrottuihin tavoitteisiin. Palautteen keräämisen ehtona onkin hänestä 

tavoitteiden selvittäminen kurssien alussa. Lopun kirjallista kurssipalautetta ja suullista välipalautetta 
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kysytään hänestä melko vähän. Myös opiskelijat voisivat terävöityä palautteen antamisessa, jonka 

opettajatkin tiedostavat. Suullinen palaute kohdentuu yksityiskohtiin ja kirjallinen koskee laajemmin 

kurssin sisältöjä sekä hyviä ja kehitettäviä asioita. Hän pitää kohdennettua palautetta yleistä parem-

pana, joka jää pinnalliseksi. Hänestä jotkin kurssit vaatisivat palautetta kehittämisen vuoksi ja opetta-

jien pitäisi pysähtyä, tiedostaa ja kehittää omaa toimintaansa esimerkiksi jokavuotisen oman toimin-

nan arvioinnin kautta. Halu kehittää itseään on hänestä hyvän opettajan merkki. 

Opiskelussa on eniten itsenäistä työtä, vaikka joissakin kursseissa saattaa olla pelkästään ryh-

mätyötä. Osallistumalla oppii hänestä parhaiten, mutta se ei ole aina mahdollista opettajan vuoksi. 

Luennolla olevat kalvosulkeiset vievät motivaatiota ja niissä keskustelun herättäminen on mahdotonta 

ja kiusallista turtumisen takia. Lisäämällä opiskelijoiden aktiivista roolia ja aktivoivia työtapoja 

kursseihin saataisiin eloa. Sosiaaliset opiskelijat ovat hänestä aktiivisia vuorovaikutteisissa oppimis-

tavoissa ja myös tuntien ulkopuolella tehdään opintoihin liittyvää yhteistyötä. Kaikki eivät kuitenkaan 

osallistu hetkittäisiin koko ryhmän keskusteluihin, koska ei ole pakko, ei ole sanottavaa tai puheen-

vuoro annetaan asian tärkeäksi kokeville. Äänessä ovat yleensä muutamat, mutta aiheen koskettaessa 

useimmat osallistuvat. Vaikka kaikki huomioidaan keskusteluissa, pienryhmissä osallistuminen on 

hänestä suuria ryhmiä helpompaa. Opettaja ohjaa keskustelua uomiinsa, mutta ei ole siinä osallisena.  

Opetustavan sopiminen aiheen opettamiseen on tärkeää. Asioiden havainnollinen ja mielenkiin-

toinen esittäminen sekä tuttuihin asioihin uusia puolia tuova opetus luo mielenkiintoa tylsäänkin 

aiheeseen ja synnyttää keskustelua. Hyvien kurssien hyvissä menetelmissä asioita myös liitetään 

käytäntöön, tehdään ja kokeillaan itse sekä eläydytään. Käytännöllisillä kursseilla teoria yhdistyy 

käytäntöön tekemisen kautta paremmin kuin kalvosulkeisluennoilla tai teoreettisten opintojen esimer-

keillä ja satunnaisilla tehtävillä. Asioiden sitominen ja konkretisoiminen käytäntöön ja tarpeellisuu-

teen opettajan toimesta on hänestä motivoivaa ja sisältöä tärkeämpää. Joidenkin kurssien merkitys 

sekä liittyminen itseen ja ammattiin on jäänyt hänelle epäselväksi.  

Hän pitää tenttien ulkoa opettelua esimerkkeihin verrattuna huonona muistamisen menetelmänä. 

Asioiden mieleen jäämiseksi opettajan pitäisi saada opiskelija keskusteluilla tai tehtävillä pohtimaan 

ja prosessoimaan aiheita. Opiskelijoiden pitäisi hänestä ottaa siipeilyn sijaan paremmin vastuuta 

paritenteissä ja ryhmätöissä.  

Hänestä arviointiin tulevat asiat kerrotaan, mutta niiden painotukset ja perusteet jäävät epäsel-

viksi, eikä niistä saa aina perusteita jälkikäteenkään. Arviointikriteerit pitäisi saada etukäteen ja 

mahdollisten töiden priorisoinnin vuoksi myös niiden painoarvo. Koska arviointi on pelkkä numero, 

eikä tenttejä saa takaisin, osaamisen alueet jäävät hänelle epäselviksi. Hänestä muutamankin rivin 

palaute omasta osaamisesta ohjaisi opiskelua paljon ja auttaisi näkemään oppimisen. Palaute lisäisi 

opettajien työtä, mutta olisi hyödyllistä jatkuvissa opinnoissa, kuten tutkimusopinnoissa. Hänestä olisi 

hyvä, jos opettaja voisi käydä tehtävä läpi oppituntien ulkopuolella, joka olisi mahdollista pienissä 

ryhmissä. Harjoitteluissa pitäisi saada tarkkaa, kannustavaa ja rakentavaa palautetta, jota ei vaadita 

kaikilta opettajilta. Hänestä opettajien arvioinnin tiukkuudessa on eroja.  
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H12 

Opettaja ja hänen opetustyylinsä vaikuttaa kurssin toteutustapaan, mutta kaikkien opettajien pitäisi 

pystyä joustamaan tavoistaan tavoitteisiin pääsemiseksi. Jotkut kurssit on rakennettu niin, ettei kes-

kustelulle jää aikaa, eikä niissä synny vuorovaikutusta tai läheistä suhdetta opettajaan. Osa opettajis-

ta ohjaa ja johtaa töitä vahvasti, mutta vuorovaikutteisia menetelmiä käyttävät ovat hänestä samalla 

tasolla opiskelijoiden kanssa. Osa opettajista menee hänestä opetettavan aineen taakse, eivätkä laita 

itseään likoon tai yrittävät päästä mahdollisimman helpolla. Hänestä opettajan toiminnalla ja innos-

tuneisuudella on merkittävä osuus motivoitumiseen, opiskelun mielekkyyteen ja opiskelijoiden aktiivi-

suuteen. Opiskelijoissa on oppimistyyliltään aktiivisia ja myös seurailevia, joka näkyy konkreettisesti. 

Opettajan toiminnan pitäisikin lähteä ja vaihdella opiskelijoiden ja erilaisten ryhmien tarpeiden 

mukaan. Hän toivoisi, että hiljaisimmatkin pääsisivät ääneen ja opettajat kyselisivät enemmän mieli-

piteitä kaikilta. Ilmapiiri on hiljaisia huomioiva ja humoristinen, joka hänestä johtuu myös alasta. 

Harjoitusten aktiivisuudella ei kylläkään ole merkitystä pelkästään tenteistä tulevaan arvosanaan. 

Yksilöllisyyttä pitäisi huomioida hänestä paremmin samalta viivalta lähtemisen ja massan sijaan. 

Se motivoisi, mutta vaatisi opiskelijoiden taustojen tuntemusta, mitä ei voi hänestä odottaa opettajilta. 

Opiskelijoiden taustat tuntemalla opettaja voi käyttää heidän osaamista hyödykseen. Taito- ja taideai-

neissa pystyy käyttämään opiskelijoiden osaamista teoria-aineita paremmin.  

Hänestä opettajat ovat asiantuntijoita ja omaavat myös paljon kokemusta, mutta niiden kana-

voiminen opetukseen ei onnistu yhtä hyvin. Osaavat opettajat antavat asiantuntijuutensa opiskelijoi-

den ja kurssin käyttöön, mutta toisilta sitä saa nyhtää. Hänestä on mielenkiintoista kuulla työkokemus-

ta ja koulutustaustaa omaavien opettajien kertomuksia.  

Opiskelijoiden kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen vaihtelee opettaja- ja kurssi-

kohtaisesti. Hän kokee tärkeäksi konkreettisten ja hyvien sekä huonojen kokemusten käsittelemisen ja 

kaikilla olevia koulukokemuksia pitäisikin hyödyntää. Kokemusten pitäisi olla osa kurssia ja niille 

pitäisi olla enemmän aikaa, koska ne ovat kursseista parhaimpia ja niissä on yhdessä tekemisen 

tuntua. Keskustelun lisäksi kokemuksia on myös mahdollista käyttää jonkin verran tehtävissä. 

Opiskelussa tärkeintä on teorian konkretisointi opiskelijalle, mitä monikaan opettaja ei osaa tai 

viitsi hänestä tehdä. Konkreettisuutta ei tule myöskään luennoilla, vaan asioita opetellaan ulkoa. Asiat 

ymmärtää hänestä myöhemmin kokemuksen kautta. Teorian ja käytännön yhdistyminen on hänestä 

kiinni resursseista, kouluttajasta ja suunnittelusta, joka osassa harjoituksista tuntuu väkinäiseltä ja 

keksityltä. Hänestä pitäisi kiinnittää huomiota kurssien ajoittamiseen sekä niiden linkittämiseen har-

joitteluihin ja konkreettiseen työhön yhteistyöllä Normaalikoulun kanssa. Kuitenkin Normaalikoulu 

tuntuu olevan opettajien osalta liian kaukana, eikä monialaisissa opittua pystytä toteuttamaan harjoit-

teluissa. Opinnoissa pitäisi olla hänestä enemmän opiskelijoille työelämässä tarpeellisia asioita, kuten 

erityispedagogiikkaa.  
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Hänestä repaleiset kurssit ovat lukujärjestyksessä sattumanvaraisesti ja liian pitkällä ajalla, joka 

johtaa useisiin ongelmiin. Luennot ja harjoitukset eivät nivoudu ja irrallisuuden vuoksi luentojen asiat 

eivät konkretisoidu ja syvenny harjoituksissa hankaloittaen teorian ja käytännön yhdistymistä sekä 

vieden motivaation kurssille menemiseen. Repaleisuuden ja tuntien sattumanvaraisuuden vuoksi myös 

kurssien suorittaminen on epäselvää ja alkumotivaatio katoaa. Selkeys ja kokonaisuuden jaottelu 

auttaisikin näkemään käsiteltävät asiat. Tasapainoisempi ja täydempi lukujärjestys parantaisi moti-

vaatiota, koska itsenäistä työtä ei tule välttämättä tehtyä tyhjinä päivinä. Hänestä opintoja ei riitä 

viidelle vuodelle, joka tulee jatkossakin näkymään lukujärjestysten tyhjyytenä ja opintojen tasapainot-

tomuutena.  

Valmiin lukujärjestyksen mukaan meneminen helpottaa vastuun kantamista ja ajoissa valmistu-

mista. Hankaluuksia syntyy nopeuttajien kohdalla ja hänestä aiempia opintoja omaavat pitäisikin 

huomioida paremmin. Monialaisten opintojen venyminen usealle vuodelle ja maisterivaiheeseen 

pääseminen ovat nopeuttajien kannalta ongelmallisia. Hänestä uuden tutkintorakenteeseen tulleiden 

opiskelijoiden aiempiin opintoihin ja jatkon järjestämiseen ei valmistauduttu. Uusi tutkintorakenne on 

aiheuttanut epäselvyyksiä ja opintojen paikkailuja suunnittelupuutteiden vuoksi sekä johtanut osalla 

opintojen lopettamiseen. Uudistuksen tuomat ongelmat ja samojen asioiden selvittely vie häneltä 

motivaatiota.  

Lukujärjestyksen sinänsä hyvä ohjaavuus tuo opiskeluun koulumaisuutta, eikä opiskelijoiden 

vastuullisuus pääse kehittymään. Vastuu konkretisoituu vasta myöhemmin mm. kandintyön ja itsenäi-

semmän sekä valinnaisen opiskelun kautta. Hänestä opiskelijan kykyä vastata itsestään ja opinnois-

taan pidetään itsestään selvänä. Pienessä yksikössä opettajat kuitenkin saattavat potkia töissä eteen-

päin, mitä ei tapahtune suurissa laitoksissa. Harvoin useita kursseja pitävät opettajat saattavat huo-

mata opiskelijoiden ongelmia ja opettaja-opiskelijasuhteeseen pitäisikin hänestä saada jatkumoa 

jatkuvien opettajan vaihdosten sijaan. Hän kokee holhoamisenkin turhaksi, koska opiskelijoiden on 

osattava hoitaa asioitaan. Ongelmiin saa apua ja niiden takia joustetaan, jos osaa kysyä. Kuitenkin 

myös opettajien pitäisi hänestä olla avoimia auttamalla opiskelijaa kurssin ulkopuolisissa asioissa 

lähettämättä häntä muiden luo. Tutorien sana saattaisi olla opettajaa painavampi joissakin opiskelun 

suorittamiseen liittyvissä asioissa. Tutortoiminta on hänestä kirjavaa ja loppuu liian lyhyeen. Tutor-

toiminta voisikin jatkua pidempään ja vähemmän tutorin toiminnasta riippuen, koska opiskelijat 

saavat alussa paljon tietoa. Opintojen alussa on myös mahdollista tehdä vapaaehtoinen opiskelemista 

ja yliopistoa koskeva kurssi.  

Hänestä on epäselvää, mitä kursseilla pitäisi opiskella, eikä opinto-oppaan tavoitteiden näyttä-

minen tai joidenkin opettajien niistä kertominen auta. Osa tavoitteista on myös liian korkealentoisia, 

eikä vastaa sisältöjä. Joskus tavoitteista keskustellaan, mutta niihin ei ole voinut vaikuttaa. Hänestä 

hyvä omien tavoitteiden asettaminen jää opiskelijan vastuulle ja sitä hankaloittaa yleisten tavoitteiden 

epäselvyys. Tällöin kurssin tavoitteeksi jää läpäiseminen. Omat tavoitteet olisivat hyödyllisiä suuren 

asiamäärästä osaoppimisessa ja tietoa omaavilla oppimisen suuntaamisessa. Hänestä kurssin alussa 
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pitäisi käydä yleiset tavoitteet läpi, kannustaa omien tavoitteiden vapaaehtoiseen asettamiseen ja 

palata lopussa niitä arvioiden. Yleisiin opetussuunnitelman tavoitteisiin ei ole välttämätöntä puuttua, 

mutta ryhmäkohtaisia painotuksia tai tavoitteita voisi asettaa. Kursseihin ja niiden sisältöihin ei voi 

suurelta osin vaikuttaa, mutta joissakin kursseissa on voinut vaikuttaa asioiden painottamiseen. Myös 

päällekkäisyyksiin ja aikatauluihin on mahdollista vaikuttaa.  

Opettajien pitäisi kuunnella opiskelijoita, ottaa vastaan palautetta ja kehittää opettamistaan ny-

kyistä huomattavasti enemmän. Hän kokee turhauttavaksi, ettei osa kerää palautetta, eikä kurssia voi 

kommentoida, vaikka opiskelijoilla on siihen oikeus. Palautteen keräämisellä voisi olla vaikutusta, 

mutta kaikki opettajat eivät pysty ottamaan sitä vastaan. Osa opettajista muuttaa kurssejaan vain 

nimellisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Kirjallinen palaute on palautepäivän lisäksi hyvä 

sen nimettömyyden vuoksi, jolloin palaute ei voi vaikuttaa numeroon. Palaute kerätään yleensä kurs-

sin loppupuolella ja joskus keskellä kysyttäessä toiveita kurssille. Hänestä palaute pitäisi kerätä heti 

kurssin jälkeen, koska opiskelijat eivät jaksa antaa palautetta sinänsä hyville palautepäiville ja niiden 

palaute on yleisemmällä tasolla. Palautteen antaminen kehittäisi opiskelijoiden taitoa antaa kritiikkiä 

ja positiivista palautetta hyville opettajille. Palautejärjestelmä pitäisi saada kuntoon mm. tekemällä 

palautteen keräämisestä pakollinen sääntö. 

Vuorovaikutus on kurssikohtaista aina itsenäisestä istumisesta hänestä mielekkäämpiin vuoro-

vaikutteisiin menetelmiin, kiireettömään keskusteluun ja ryhmätöihin. Hän kokee mielekkääksi mennä 

tunneille, joissa saa tehdä ja keskustella. Opiskelijoiden sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen haluami-

sen vuoksi vuorovaikutusta saisi olla itsenäisissäkin kursseissa. Kursseilla pitäisi hänestä olla moti-

voivaa monipuolisuutta omatoimisen ja kontaktiopetuksen kautta. Hänestä opettajat ammentavat 

tietoa, eivätkä käytä menetelmiä monipuolisesti, vaikka niin opettavatkin. Hän on kokenut opiskelun 

yksinpuurtamisena ja toivoisi enemmän opetuksen ulkopuolista opiskelijoiden vuorovaikutusta mm. 

opintopiirien kautta.  

Töitä tehdään tunneilla tai omalla ajalla pareittain tai spontaanisti muodostetuissa pienryhmissä, 

joissa tehdään hänen pitämiä esityksiä. Opettajat ohjaavat ryhmätöitä kierrellen tai tekevät vain omia 

töitään kommentoiden vasta esityksiä. Hän toivoisi opettajien kiertelevän ryhmissä, jotta keskustelu 

pysyisi asiassa. Opettajan kanssa käydyt keskustelut ovat usein myös hedelmällisiä. Hänestä on hyvä, 

että ryhmäkoot ovat melko pieniä ja oppimisen kannalta parhaimpia ryhmätunteja pitäisi olla enem-

män. Kursseilla pitäisi olla aikaa asioiden prosessoinnille ja pohtimista vaativia pähkinöitä, joita 

ilman joistakin kursseista ei jää mitään käteen. Asioita voisi käsitellä prosessimaisemmin tekemällä 

koko kurssin kestävän tehtävän osissa lopputehtävän sijaan. Lisäksi prosessista voisi tehdä loppura-

portin.  

Kursseilla pitäisi keskittyä ajankohtaisiin asioihin. Opettajien pitäisi seurata kenttää ajankohtai-

sesti ja pitää opetus paremmin ajan tasalla. Opiskelijoilla voi hänestä olla ajanmukaista annettavaa 

myös opettajille. Omatoimisen työskentelyn ja sisältöjen pitäisi olla järkeviä joidenkin kurssien keksi-

mällä keksittyjen sijaan. Tehtävien pitäisi olla motivoidakseen haastavia, eikä valmiiksi pureskeltuja. 
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Hän ei motivoidu kursseilla, joissa kokee läsnäolon yhdentekeväksi ja asian voisi opiskella muutenkin. 

Motivoivia ovat kurssit, joihin haluaa suuntautua ja jotka opettaja perustelee.  

Opiskelijat saavat harvoin suullista tai kirjallista palautetta, mikä toimisi hänestä hyvänä perus-

teluna arvosanalle. Kaikista arvioinneista ei saa perusteluja, vaikka ne olisi opettajilla oltava. Opis-

kelijoille pitäisi tehdä selväksi, että he voivat käydä katsomassa töitään, mikä terävöittäisi myös 

opettajia. Tarkastaminen on iso työ ja niissä saattaa tulla huolimattomuusvirheitäkin. Kursseilla ei 

tehdä itsearviointia muutamia esseitä lukuun ottamatta ja hänestä kursseja ja omaa toimintaa pitäisi-

kin arvioida.. 

Hänestä opettajia pitäisi saada paremmin kiinni sinänsä hankalalla sähköpostilla tai vastaan-

otoilla, joita pitäisi olla tarpeeksi usein.  

H13 

Kurssien vuorovaikutus riippuu opettajasta ja hänestä huonoilla kursseilla sitä ei ole. Joidenkin 

opettajien kanssa vuorovaikutus on ollut vastavuoroista ja hän on kokenut opettajat persoonaltaan 

miellyttäviksi, jopa kavereiksi. Läheiseksi hän on päässyt niiden kanssa, jotka opettavat paljon ja 

ottavat opiskelijat massan sijaan yksilöinä. Hänestä opettajalla pitääkin olla ymmärrystä opiskelijan 

arkea kohtaan. Kokonaisuutena opettajat ovat jääneet melko etäisiksi, eikä vuorovaikutus ei ole ollut 

tiivistä lukuun ottamatta graduohjauksia, joissa opettaja on ollut kannustava oppimiskumppani. 

Hänestä opettajien pitäisi tulla aktiivisemmin opiskelijoiden luo ja olla vuorovaikutteisia vapaamuo-

toisella yhdessä ololla, kiinnostuneella asenteella opetukseen sekä nykyaikaisten vuorovaikutteisten 

menetelmien kautta. Opettajan halu tehdä parhaansa ja kiinnostus aiheeseen riittää hänestä pitkälle. 

Lisäksi opettajalla pitää olla halua tehdä opiskelijoista hyviä opettajia. 

Hänestä opettajilla pitää olla viimeaikaista kokemusta työelämästä, koska se näkyy oikeasti an-

nettavana asiana ja käytännönläheisenä opetuksena. Kokemuksia omaavat kertovat niitä, mutta opet-

tajien ajankohtaisia kokemuksia tulee liian vähän. Jos opettajilla ei ole omia kokemuksia, he voisivat 

kertoa muiden opiskelijoiden kertomia kokemuksia, koska aidot esimerkit motivoivat. Ajan tasalla 

oleminen on hänestä tärkeää, joka on sinänsä asiantuntevien opettajien ongelma. Kaikki opettajat 

eivät osaa tuoda osaamistaan esille ja heidän pedagogiset taitonsa ovat puutteellisia vieden pohjaa 

opetukselta. Ongelmalliseksi hän kokee myös opettajien turhautumisen ja välinpitämättömyyden 

työhön, joka välittyy opiskelijoille vieden motivaatiota. Se voi hänestä johtua työn merkityksettömyy-

destä tai ottamisena vain työnä. He saattavat olla myös turhautuneita tiukkoihin olosuhteisiin, kuten 

saataviin kursseihin ja tunteihin. 

Opettajien pitäisi kuitenkin jaksaa kehittyä vanhojen tapojen muuttamisen hankaluudesta huoli-

matta, koska innostuneilla ja itseään kehittävillä opettajilla on hänestä hyviä ideoita ja edistäviä 

ajatuksia. Häntä turhauttaa ja vihastuttaa, että tietyt opettajat eivät jatkuvasta palautteesta huolimat-

ta kehitä opetustaan. Palautetta keräävien, yleensä nuorten opettajien, kursseissa ei ole juurikaan 
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parannettavaa ja kehittämistä tarvitsevat eivät palautetta kerää. Opettajat voisivat saada hyviä ideoi-

ta kehittämiseen opiskelijoilta, mutta opiskelijoiden mielipiteet ja kehittävä palaute kursseista ei 

kuitenkaan turhauttavasti vaikuta – korkeintaan seuraavalle kurssille. Palautteen antamisesta saattaa 

myös saada leimatun maineen. Palautetta voi antaa yleensä lopussa tyhjälle paperille, jonkin verran 

suullisesti ja palautekeskustelussa. Hän menetti halunsa vaikuttaa, kun kritisoitavat opettajat eivät 

tulleet palautekeskusteluihin ja siksi opiskelijat eivät alkuinnostuksen jälkeen huomatessaan keskuste-

lut hyödyttömiksi käy niissä. Palautteelle ei ole foorumia ja hänestä pitäisi olla henkilö, jolle voisi 

antaa kriittistä, kehittävää ja vaikuttavaa palautetta. Opettajien on hankala puuttua tietäessäänkin 

toistensa epäpätevään toimintaan ja hän kaipaisikin opetukseen valvontaa. Myös opettajien pitäisi 

käydä toistensa kursseilla ja ottaa opetukseensa vinkkejä. Hänestä opiskelijat antavat palautetta vain 

negatiivisista asioista, vaikka sitä pitäisi antaa myös opettajan hyvästä toiminnasta. Hyvät opettajat 

saavat hänestä liian harvoin positiivista palautetta ja heitä pitäisi huomioida, vaikka he varmaan 

aistivat onnistumisen ilmapiiristä. Opettajat myös huomaavat ja kysyvät, jos opiskelijoiden asenne on 

kurssilla huono. 

Opinnoissa keskustellaan joskus työkokemuksista ja niitä pitäisi hyödyntää paremmin. Käytän-

nössä tulleiden ongelmien käsittely yhdessä on hänestä tärkeää ja hedelmällistä, herättää keskustelua 

ja muut voivat oppia niistä. Ellei opettaja kannusta kokemusten kertomiseen, opiskelijat eivät halua 

kertoa niitä muiden ärsyyntymisen vuoksi. Hänestä kursseille pitäisi saada kertomista kannustava 

ilmapiiri, jossa kokemuksia oletetaan olevan ja niistä myös kerrotaan. Keskustelujen ohella kokemus-

ten käsittely on vähäistä. Hänestä kokemuksia tai käytännön ongelmia käsitellessä mukana pitäisi olla 

ammattilainen, joka sanoisi mielipiteitään tai ohjaisi keskustelua opiskelijoiden pyörittelyn sijaan.  

Teoria ja käytäntö liittyvät hyvin kursseilla, joissa toteutetaan ensin teoriassa käyty työ. Tämä 

onnistuu varsinkin motivoivissa taideaineissa, joissa voi kokeilla ja toteuttaa itse, arvioida töiden 

onnistumista lapsilla ja saa suoria käytännönvinkkejä. Hän pitää kokeilemisen mahdollisuutta opetta-

jankoulutuksen hyvänä puolena, vaikka sitä saisi olla enemmänkin. Teoria-aineissa käytännön liittä-

minen on ongelmallista. Hän ymmärtää tutkimuskurssien merkityksen niille, jotka haluavat tehdä 

tutkimusta, mutta opettajaksi aikoville ne eivät ole motivoivia. Tutkimuskurssien motivoinnin ongel-

mana on, ettei niiden hyötyä opettajille tuoda esille, aiheet tulevat liian kaukaa ja tutkitaan vanhoja 

graduja. Teorian soveltamisen osaaminen vaatii tekemisen vaikka muiden opiskelijoiden, mutta mie-

luummin oikeiden lasten kanssa. Hänestä opiskelussa painottuu teoria ja tekemistä, käytäntöä sekä 

tulevaisuuden hyötyä pitäisi olla enemmän, joka auttaisi myös motivoitumaan ja keskittymään. Opet-

tajan perustelema kurssin hyöty motivoi heti alusta. Hänestä asioiden pitäisi olla realistisemmin 

käytettävissä nykypäivän koulutodellisuudessa ihanteiden sijaan ja kokeekin olonsa epävarmaksi 

mennessään työhön. Hänen motivaatiotaan opettajuuteen on vähentänyt suuret vaatimukset ja väli-

neiden puuttuminen niiden täyttämiseen. Teoreettisten asioiden liittymistä ja hyödyllisyyttä työelä-

mään voisi konkretisoida oikeiden, esimerkiksi Normaalikoulun opettajien tai muiden työelämätahojen 

vierailuilla. Harjoitteluissa voisi olla myös teoreettisten asioiden toteutumisen ja siihen johtavien 
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syiden observointitehtäviä. Hänestä laitoksen ja Normaalikoulun yhteistyö ei toimi kunnolla ja asen-

teellisesti ne nähdään eri laitoksina samasta tavoitteesta huolimatta. Saumattomalla yhteistyöllä olisi 

mahdollista toteuttaa yhteisprojekteja, joista on onnistuneita kokemuksia.  

Opiskelijajoukko on hyvin erilaista ja hän kokee sen rikkautena, mutta koulutuksessa ei huomioi-

da opiskelijoiden yksilöllisyyttä kovinkaan hyvin massan vuoksi. Yksilöllinen huomiointi vaatiikin 

opiskelijalta aktiivisuutta tuoda esille tarpeitaan. Lisäksi opettajan tulisi kurssin alussa kartoittaa 

opiskelijoiden taustoja ja osaamista, joka auttaisi käsittelemään asiaa oikealla tasolla. Hänestä kou-

lutuksessa, varsinkin taito- ja taideaineissa, pystyy käyttämään osaamistaan. Vahvuuksien vuoksi 

myöskään kaikkia perusasioita ei ole tarvinnut opetella ja myös opettajat ovat pyytäneet opettamaan 

heille taitoja. Aiempia suorituksia huomioidaan myös korvaavuuksina, joissa pitäisi olla hänestä 

selkeämpi ja suorituksia vastaavampi linja.  

Hänestä opiskelijat ovat vastuussa itsestään, kuten yliopistossa kuuluukin. Opiskelijat ovat alan-

kin vuoksi aktiivisia ja rohkeita kysymään apua ja epäselviä asioita, vaikka heidän pitäisi osallistua 

aktiivisemmin oppilaskunnan toimintaan. Opiskelijoiden aktiivisuus saattaa osaltaan passivoida 

opettajien avun tarjoamista, eikä ongelmiin ja epäselviin asioihin saakaan hänestä apua, vaan opiske-

lijan on itse aktiivisesti luettava, yritettävä sinnitellä kurssi läpi tai kysyttävä kavereilta. Ilman opiske-

lijan aktiivisuutta asiat jäävät foorumin puuttumisen vuoksi selvittämättä. Hän ei ole kaivannut ohja-

usta ja on itse lähestynyt opettajia ongelmatilanteissa. Lukujärjestyksen mukaan etenevillä ei ole 

hankaluuksia, mutta siitä poikkeaminen tai poissaolot aiheuttavat hankaluuksia kurssien harvan 

järjestämisen ja korvaustehtävien vuoksi. Koska jokainen vastaa kurssistaan, koulutuksessa pitäisi 

olla opo-tyyppinen yleisohjaaja, joka tietäisi opiskelusta ja pystyisi tukemaan myös opiskelijoiden 

hyvinvointia. Opon vuoksi asioista ei tarvitsisi käydä sopimassa useiden ihmisten kanssa. Lisäksi 

yliopistossa pitäisi hänestä olla opinto-ohjausta alalle sopivuuden tai opiskeluun sopeutumisen tuke-

miseksi. Oppimisen taitoihin ei saa ohjausta ja niiden oletetaan olevan hallussa. Pienen laitoksen ja 

läsnäolovaatimusten vuoksi opettajat ja koulutus ovat kuitenkin harvinaisen tietoisia opiskelijoiden 

tilanteesta. Hän pitääkin laitoksen vahvuuksina sen pienuutta, sen mahdollistamaa kaikkien tuntemista 

sekä avointa, sallivaa ja rentoa ilmapiiriä. Myös yhteishenki on hyvä ja oudommiltakin ihmisiltä voi 

mennä kysymään asioista. Koulutuksessa on kuitenkin luotu jonkin verran teennäisiä eroja varhais-

kasvatuksen ja luokanopettajien välille lähinnä opiskelijoiden toimesta.  

Hänestä kursseilla ja tenteissä pitäisi tulla kertaamisen sijaan uutta ja sopivan haastavaa, jol-

loin opiskelu palkitsee. Kertaaminen vie motivaatiota ja johtuu opettajien välisen tiedonkulun katkok-

sista, jonka vuoksi joskus asioissa edetään myös liian nopeasti, kun asioiden oletetaan jo olevan 

käytyjä. Joskus opettaja kuitenkin kysyy opiskelijoilta käytyjä asioita ja asioiden painottamista, mutta 

jo alkaneeseen kurssiin ja päätettyihin tavoitteisiin on enää hankala vaikuttaa. Vaikuttamismahdolli-

suus vaihteleekin kurssikohtaisesti paljon. Koulutuksessa jauhetaan hänestä paljon itsestäänselvyyksiä 

esimerkiksi sinänsä tärkeän opettajuuden osalta ja yksinkertaisten asioiden vaikeuttaminen vie moti-

vaatiota. Yksinkertaisia asioita käsittelevissä esseissä pitäisi olla haasteellisia, pohdittavia tehtäviä, 
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ettei niistä pääsisi läpi huijaamalla joidenkin tapaan. Hänestä kurssien ja tehtävien järkevyys saa 

opiskelijan motivoitumaan, aktivoitumaan ja tekemään. Jos opiskelijat huomaavat tai opettaja tietää 

tehtävien olevan turhia, asiat tehdään hutaisten. Hänestä opettajat teettävätkin tietämiään turhia 

tehtäviä. Opettajalla pitää olla opetuksessa tavoite ja heillä on välillä epäselvää, miksi pitävät kurssia. 

Hän pitää hyvänä listoja tavoitteista ja eri kertojen sisällöistä, jotka kertovat opettajalla olevan jonkin 

linjan. Kurssin tavoitteista ei puhuta, eikä niitä painoteta, mutta ne saatetaan käydä joskus läpi. 

Tavoitteista keskustelu ja selventäminen auttaisi motivoitumaan. Taito- ja taideaineissa oppimisen 

tavoitteen tietää suoraan. Hänestä omia tavoitteita ei juurikaan käsitellä, eikä opettaja suoraan keho-

ta asettamaan niitä. Liialliseen omien tavoitteiden asettamiseen ja palautteen antamiseen kyllästyy ja 

sen kanssa on oltava tarkkana. 

Luentosarjat ovat hänestä vuorovaikutuksettomia, koska mielipiteitä tuodaan esille vain niiden 

ollessa vahvoja. Kommentointi luennoilla vaihtelee myös vuosikursseittain ja ryhmittäin. Harjoituksis-

sa on paljon vuorovaikutusta, jolloin opettaja tarkkailee ja antaa palautetta opiskelijoiden tehdessä 

ryhmätöitä ja esitellessä niitä. Opinnoissa tehdään paljon pienryhmätöitä ja joillakin kursseilla opete-

taan muille yksittäisten opiskelijoiden tekemiä asioita. Hänestä paritöitä ja -tenttejä on jo liikaa ja 

niiden ongelmana on aikataulujen sovittaminen parin kanssa. Suoritustapojen tiedustelu opiskelijoilta 

joillakin kursseilla on hyvä asia erilaisten oppimistapojen ja toisia tehokkaampien suoritustapojen 

vuoksi. 

Numerot vastaavat yleensä odotuksia, vaikka hän kokee arvioinnin välillä arvotuksi, eikä ole 

saanut selvittelystä huolimatta epäreiluun arviointiin perusteita. Varsinkin eri opiskelijoiden saamat 

samat numerot tai nopeasti saadut arvosanat laittavat ajattelemaan arvioinnin perusteita ja tehtävien 

lukemista. Hän toivoisi arvioinnin lisäksi suullista tai kirjallista palautetta tehtävistä ja myös harjoi-

tuksista, koska kokee turhauttavaksi pelkän eteenpäin menemisen ilman palautetta. Hän ymmärtää sen 

olevan työlästä opettajalle, mutta jotkut kuitenkin pystyvät antamaan henkilökohtaista palautetta 

useista opetusryhmistä huolimatta. Varsinkin suuret ja vaativat työt olisi hänestä hyvä saada takaisin 

niiden kadotessa nyt tyhjyyteen. Joidenkin tehtävien, kuten opinnäytteiden ja suurten esseiden, takai-

sin saaminen kommentoituna tuntuu hyvälle, kun ne on luettu ja arvioitu. Hänestä tuntuu kauhealta, 

jos on nähnyt paljon vaivaa ja arviointi on tehty nopeasti. Opettajat voisivat lukiessaan laittaa pieniä 

arviointimerkintöjä paperiin, jonka lisäksi töitä voisi käydä katsomassa jossakin. Numeroarviointi on 

parempi hyväksytty/hylätty arviointia, jossa läpimenon tietää olevan lähes varmaa ja se näkyy huono-

na asenteena. Opiskelijat antavat asioista toisilleen palautetta ja opettaja kannustaa siihen. 

H14 

Hänestä vuorovaikutus opettajien ja opiskelijoiden välillä ei ole niin hyvä kuin voisi, mutta epäviralli-

nen vuorovaikutus on lisääntynyt. Sen tulee kuitenkin pysyä ammatillisuuden rajoissa. Hän on tavan-

nut opettajia kahvipöydässä ja työhuoneessa jutellen opetuksesta yleisesti. Opettajien asenne, valmius 
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ja halu opiskelijoiden kohtaamiseen ja kuuntelemiseen tuntien ulkopuolella vaihtelee suuresti, mutta 

toimii suurimmaksi osaksi. Hänestä opettajilla pitää olla positiivinen asenne opiskelijoita kohtaan. 

Välitön vuorovaikutus pitäisi saada hänestä alkamaan heti alussa, eikä opettajien ja opiskelijoiden 

pitäisi pitää toisiaan peikkoina. Myös vuorovaikutuksen avoimuutta voisi kehittää. Hänestä opettajan 

tärkeitä ominaisuuksia ovatkin sosiaaliset ja kommunikoinnin taidot, joita omaavien kanssa tulee 

helpommin toimeen ja joita on mukavampi kuunnella.  

Hyvällä opettajalla on hyvä aineenhallinta ja pedagogista osaamista. Koulutuksessa onkin hyviä 

opettajia, mutta heiltä puuttuu didaktista osaamista auttava viimeaikainen kokemus ja kontakti koulu-

maailmaan. Hänestä työkokemusta omaavat opettajat ovat parempia opintojen loppuvaiheessa. Opet-

tajan tutkija- tai työelämätaustan huomaa ja asioita käsitellään niiden mukaisesti teoreettisesti tai 

käytännöllisesti. Didaktiikan kurssien merkitys korostuukin, koska siellä saadaan oikeasti vastauksia 

käytännön ongelmiin. Didaktiikan kursseja on kuitenkin monenlaisia. Hänestä tärkeintä olisivat 

valmiudet harjoitteluun, mutta alakoulun helppoa, itse helposti selvitettävää ja kuitenkin pinnalliseksi 

jäävää aineenhallintaa korostetaan liikaa didaktiikan ja pedagogiikan sijasta.  

Kurssit vaihtelevat sen mukaan, liittyvätkö ne monialaisiin vai kasvatustieteeseen. Hän kokee po-

sitiivisiksi ja motivoiviksi itse valitut monialaiset ja sivuaineet, joissa on toiminnallisuutta. Tutkimus-

kursseja ei koe hyödyllisiksi, vaikka ne palvelevat tavoitteita ja osa tieteellisistä opinnoista jää irralli-

siksi käytännöstä. Teoreettisiin aineisiin pitäisi liittää jatkuvasti konkreettista käytäntöä ja niiden 

pitäisi olla alun sijaan käytäntöön tutustumisen jälkeen, jolloin teorian ymmärtäminen ja sisäistämi-

nen motivoisi sekä auttaisi suuren asiamäärän muistamisessa. Varsinkin kasvatustieteen syventäminen 

vaatii hänestä konkreettista kokemusta. Kurssien hyödyllisyyden huomaa joskus vasta kesken kurssin 

ja kiinnostus teoreettiseen tietoon sekä sen ymmärtäminen tulee jälkikäteen. Hänestä koulutuksessa 

pitäisi tuoda enemmän ja selkeämmin esille työhön liittyviä käytänteitä, vastuita ja velvollisuuksia, 

jotka lisäisivät vastuuta kehittymiseen sekä tietoisuutta tarvittavista eväistä ja omasta tilanteesta 

suhteessa niihin. Hän pitääkin hyvänä, että kurssilla konkretisoidaan ja pohditaan opetukseen liittyviä 

ratkaisumahdollisuuksia, lakeja ja opetuksen oikeuksia, joita voidaan peilata kokemuksien kautta. 

Kokemukset tulevat esille keskusteluissa, joissa saa konkreettisia esimerkkejä jatkokäsittelyä var-

ten. Lisäksi kokemuksia tulee esille ryhmätöiden ja itsenäisten töiden esittelyissä lisäten viihtyvyyttä ja 

motivaatiota. Hänestä koulutuksessa oletetaan, että kaikilla opiskelijoilla on hyödynnettäviä kokemuk-

sia ja jokaisen omia kokemuksia koulusta voisikin hyödyntää. Omien koulukokemusten käsittely onkin 

ollut hänelle antoisaa. Opettajien pitäisi hänestä huomioida opiskelijoiden moninaiset kokemustaustat 

ja tiedot sekä arvostaa niitä. Yliopiston puolella kysellään jonkun verran helposti käytettäviä harjoit-

telukokemuksia, mutta harjoitteluihin pitäisi saada enemmän mukaan teoriaa. Hänestä yliopiston ja 

Normaalikoulun välillä pitäisi olla yleensäkin enemmän yhteyttä.  

Opinnoissa pitäisi hänestä mennä tutustumisen sijaan uusiin asioihin tavoitteellisesti ja syventä-

en. Harjoituksissa pitäisi syventää luentojen asioita, joka pitäisi tehdä alussa selväksi opiskelijoille. 

Osa opiskelijoista ei mene harjoitusten takia vapaaehtoisille luennoille, jonka vuoksi harjoituksista 
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menee suuri osa kertaamiseen. Kursseilla on myös paljon päällekkäisyyksiä, joita ei ajan säästämisek-

si pitäisi jäädä kertaamaan paljoa. Kertaamisen ja päällekkäisyyksien vuoksi harjoituksissa ei päästä-

kään syventämään asioita kunnolla tai liittämään niitä käytäntöön. Kertaaminen eri opettajien toimes-

ta kasvatustieteessä vaivuttaa horrokseen ja vie motivaation. Päällekkäisyys tekee myös joistakin 

luennoista tyhjänpäiväisiä. Hänestä luentoja on ollut melko vähän harjoituksiin ja ryhmätöihin verrat-

tuna ja osa niistä on myös tehokkaita ja asiapitoisia varsinkin teoreettisen pohjan luomisessa. Hänes-

tä koko vuosikurssin kattavat luennot ovat opettajillekin vaikeimpia ja opettaja tyyli sekä puitteet 

vaikuttavat luentojen kokemiseen. Pakollisuudesta ei juurikaan valiteta. 

Hänestä on hyvä, että opiskelijoilla on vastuu tekemisistään. Siitä huolimatta ohjaajien pitäisi 

kantaa myös oma ohjausvastuunsa yhdenmukaisemmin varsinkin opinnäytteiden paljon vaihtelevassa 

ohjauksessa. Hän on itse hakenut, löytänyt ja saanut apua sitä tarvitessaan ja sitä saa kysyessä. Hän 

käy keskustelemassa asioista yleensä työhuoneessa ja on pystynyt sopimaan poissaoloista sekä ehdot-

tamaan korvaavia tehtäviä. Aikuisille luonnollisten poissaolojen korvaustehtävien pitäisi olla hyödyl-

lisiä, eikä rangaistuksia. Pieni laitos mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden toistensa tuntemisen 

sekä poikkeuksien, vapauksien ja omien opintojen järjestelemisen. Nopeuttajien opintojen sujuvuuteen 

pitäisi kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota. Koulutuksessa on myös epäselvää kuka vastaa mistä-

kin ja miten opintoja suoritetaan muutosten jälkeen. Myös opintojen rakentuminen ja sisällöt ovat 

vaikeita hahmottaa alussa ja vie vastuullisuutta, jonka vuoksi koulutuksessa pitäisi olla enemmän 

opinto-ohjausta. Opiskelijat eivät saa vastauksia, joutuvat käymään monen luona ja jokainen kysyy 

samoja asioita. Hänestä tieto kulkeekin parhaiten opiskelijoiden kautta. Hallinnon ihmisiä on hankala 

saada kiinni ja opettajia vaihtelevasti, mutta vastaanotot toimivat hyvin ja he ottavat opiskelijoita 

vastaan myös muulloin. Varsinkin alkuvaiheessa opettajien pitäisi käyttää tarpeeksi helppoa kieltä. 

Opiskelijoita ei kuitenkaan hänestä tarvitse ohjata muutoin. Suurin ohjauksen tarve on alussa ja 

lopussa. Hänestä alussa suurin ohjausapu oli tutoreissa, joihin opettajatkin luottavat. Opiskeluteknii-

koita ja tapoja on mietitty vain vähän alussa. Oman kehittymisen ohjaamista on joillakin kursseilla ja 

sitä ajattelee eniten harjoitteluissa ja itsenäisesti. Koko koulutuksen ajan kestävä oman kehittymisen 

tarkastelu on kuitenkin hänestä hyvä asia ja omaa kehittymistä pitäisi käsitellä nykyistä kokonaisval-

taisemmin yksittäisten kurssien sijaan. 

Omia tai yleisiä tavoitteita ei käsitellä paljoa, eikä niitä tule luettua opinto-oppaasta, josta ne 

jäävät epäselviksi. Myös tehtävien, ohjeiden ja kurssien sisältöjen pitäisi olla selkeämmin esillä epä-

selvän opinto-oppaan vuoksi. Tavoitteet, kurssin tarkoitus ja etenemisehdotus pitäisi käydä alussa läpi 

opetetun tavoin, joka selventäisi opettajan tehtävää ja opiskelijoiden ajatuksia. Opiskelijoilta saattaisi 

tulla opettajan ajattelusta poikkeavia toteuttamisajatuksia ja yhteistä suunnittelutyötä pitäisikin tehdä 

enemmän. Hänestä opiskelijoilla olisi mahdollisuus halutessaan vaikuttaa enemmän antamalla valit-

tamisen sijaan palautetta aktiivisemmin ja syvällisemmin, mutta myös opettajien pitäisi huomioida 

palaute paremmin. Joillakin kursseilla opiskelijat voivat vaikuttaa suoritustapoihin, mutta muutoin 

sisällöt ovat hänestä suurimmaksi osaksi valmiita. Kurssin ensimmäinen kerta voisi olla aiemmin, 
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jolloin opiskelijat kertoisivat jo käydyistä asioista, mielekkäistä painotuksista ja toteutustoiveista. 

Hyvällä kurssilla valittu oppiaines ja menetelmät vastaavat tavoitteisiin ja sisältöihin, jonka onnistu-

mista hän epäilee. Tavoitteiden selkeys, asettaminen, vastaavuus ja yhtenäisyys voisivat hänestä 

ollakin yhtenä palautteen osana. Lisäksi pitäisi panostaa, että jokainen asettaisi tavoitteita jossakin 

vaiheessa itse. 

Opiskelijat voisivat ottaa hänestä enemmän itse selvää asioista ja sen ajan voisi käyttää parem-

min. Luennoista ja harjoituksista voisi ottaa tunteja, ettei kaikki lisääntynyt itsenäinen työ jäisi omalle 

ajalle. Työmäärän pitäisi olla myös järkevällä tasolla. Kurssien sisältöjen pitäisi tukea opiskelijoiden 

esiintymisen ja argumentoinnin taitoja, jota on jonkin verran käytännöllisemmillä kursseilla. Kaikilla 

kursseilla ei pitäisi tehdä paljoa valmisteluja, koska loppuvaiheen opiskelijoiden pitäisi pystyä tarttu-

maan asioihin hetkessä. Töiden pitäisi olla mielekkäitä ja hänestä ryhmäsuoritukset ovat yksilöesseitä 

ja -tenttejä parempia. Tehtävissä pitäisi myös olla eritasoisia ja -tyyppisiä vaihtoehtoja erilaisten 

osaamistasojen vuoksi ja menetelmiä pitäisikin olla sopivan monipuolisesti. Suunnitellusta opetukses-

ta pitäisi pystyä joustamaan ryhmän tarpeiden mukaan ja hänestä joustokyky on tärkeä opettajan 

ominaisuus. Tenttien pitäisi johdattaa ulkoa opettelun sijasta sisäistämiseen, johon ryhmätentissä 

valmistaudutaankin. Kasvatusteoreettisia ja pedagogisia opintoja pitäisi käydä läpi faktojen tenttimi-

sen sijaan kriittisen ja pohtivan ryhmätyöskentelyn kautta, jossa erilaisten kokemusten ja pohdinnan 

kautta saisi ajatuksia omaan toimintaan. Hän pitääkin luentoja aktivoivampaa pienryhmäopetusta 

hyvänä. Opetuksessa saisikin olla vielä nykyistä enemmän vuorovaikutusta yksinpuhelun sijaan, jotta 

kysymyksiin saisi vastauksia. Opettajat voisivat ohjata opiskelijoita myös opintopiireihin tai muuhun 

yhdessä tekemiseen tuntien ulkopuolella ilmapiirin ollessa opiskelijoiden välillä hyvän. Opintopiireis-

sä asioiden yhdessä käsitteleminen ja toisille opettaminen auttaa ymmärtämään ulkoa opettelun sijaan 

ja hänestä ne ovat parhaimpina oppimiskokemuksina koulutuksessa. 

Joskus opettaja osallistuu ja ohjaa yleisistä aiheista tai ryhmätöiden esityksistä lähtenyttä opis-

kelijoiden välistä keskustelua tasavertaisena asiantuntijana. Vastavuoroiset keskustelut ja yleiskeskus-

telut ovat hänestä melko harvinaisia ja niitä on lähinnä sivuaineissa. Joissakin kursseissa keskustelut 

lähtevät liikkeelle itsekseen ja riippuvat myös ryhmästä, asian kiinnostamisesta ja motivoituneisuudes-

ta. Hänen vuosikurssillaan pienryhmissä on syntynyt hyvin keskustelua, joka jatkuu tuntien jälkeenkin. 

Hänestä opettajien pitäisi antaa opiskelijoille oivaltamisen iloa itse etsimällä, tutkimalla ja kyseen-

alaistamalla. Opettajien pitäisi olla syvällisemmissä keskusteluissa kysyvän ohjaajan roolissa tiedon-

kaatajan sijaan, jolloin opiskelijat joutuisivat itse miettimään. Kuitenkin osaa opiskelijoista asiat eivät 

kiinnosta, mutta toiset ovat aina aktiivisena keskustelemassa ja pohtimassa. Osallistuminen vahvistuu 

opintojen edetessä opiskelijoiden huomatessa opiskelujen merkityksen. Tällöin opettajien pitäisi 

kuunnella opiskelijoita tosissaan, koska niiden takana on oppiminen eikä pääseminen helpolla.  

Hänestä opettajien pitäisi itse opettaa opettamillaan ja tehokkaammilla tavoilla, vaikka vanhojen 

tapojen muuttaminen on hankalaa. Uuden opetussuunnitelman ja laadunarvioinnin myötä opettajia on 

yritetty saada kehittämään itseään ja muutama opettaja on muuttanutkin toimintaansa palautteen 
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myötä. Koulutuksen pitäisi hänestä kerätä arviointitietoa opettajan työstä ja kursseista monipuolisesti 

ja jatkuvasti toiminnan kehittämiseksi. Joka kurssilta pitäisi kerätä mielellään annettavaa palautetta, 

mikä ei hänestä toteudu. Osa palautteesta vaikuttaa ja osa kerätään muodon vuoksi ja hänestä pitäisi-

kin tietää sen vaikuttavuus. Palaute kerätään pääosin kurssin lopussa kirjallisena ja nimettömänä. 

Opiskelijat eivät uskalla laittaa nimeään palautteeseen peläten sen vaikuttavan arvosanaan. Opiskeli-

jat voivat antaa palautetta opettajalle henkilökohtaisesti tai ainejärjestön kautta, joka on hänestä 

parempi kanava anonymiteetin kannalta. Sinänsä hyviä palautekeskusteluja pitäisi kehittää heikon 

osallistumisen ja vähäisen palautteesta keskustelun vuoksi. Palautekeskusteluissa voi kuitenkin antaa 

palautetta, joka ei tule kurssipalautteen aikana mieleen ja hän pitää hyvänä sen kysymysmuotoa 

henkilöitymättömyyden vuoksi. Hänestä olisi hyvä kuulla enemmän opettajan ajatuksia ja tuntemuksia 

kurssista sen lopussa. 

Arviointi tapahtuu numerolla ja merkinnällä, joiden tiukkuus vaihtelee hänestä opettajakohtai-

sesti. Arvosanat ovat olleet hänellä kohdallaan, vaikka hänestä töitä ei aina lueta eikä arvosanojen 

taustoja tiedä. Numerot eivät kerro osaamisesta, koska taito- ja taideaineissa saatetaan arvioida 

suhteessa kehittymiseen ja muissa aineissa suhteessa vuosikurssiin. Hänestä arvioinnin perusteet 

tulevat esille monella kurssilla melko hyvin, mutta joskus niitä jää kaipaamaan esimerkiksi esseistä, 

jotka olisi mielenkiintoista saada takaisin. Jälkikäteen perusteita ei jaksa kysellä ja ne olisi hyvä 

kuulla kurssin alussa. Hän piti siitä, kun luennolla käytiin läpi tentissä vaaditut asiat ja arvioinnin 

perusteet, mutta kaikkien tenttien läpikäyminen olisi puuduttavaa.  

H15 

Vuorovaikutus riippuu opettajasta. Vuorovaikutteinen opiskelu vaatii hänestä hienovaraisuutta opet-

tajien ottaessa helposti liian suuren roolin. Vastuun siirtäminen vaatii opettajalta myös itseluottamus-

ta, koska vapaamuotoisemmassa opiskelussa esiin tulevat asiat ovat moninaisia ja laaja-alaisia.  

Hänestä opettaminen lähtee itsetuntemuksesta ja asenteesta tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. 

Hyvä opettaja tuntee omat vahvuutensa, heikkoutensa ja persoonansa, jonka mukaisesti myös toimii. 

Hänestä kaikkia opettajia kiinnostaa opiskelijoiden oppiminen, eikä itsensä korostaminen. Opettajien 

pitäisi pystyä pitämään innostunutta asennetta yllä, koska sen puuttuminen näkyy ja siirtyy opiskeli-

joihin. Hänestä nuorilla opettajilla on paloa ja vanhemmilla opettajilla kokemuksen tuomaa asiantun-

temusta. Liiallinen opettajan innostuneisuus voi aiheuttaa ongelmia opiskelijan ollessa asioista eri 

mieltä. Kokeneet opettajat pystyvät keskittymään olennaiseen, joka helpottaa asioiden järjestymistä ja 

niiden käyttämistä.  

Opettajalla tulee olla keskeinen tietämystä aineesta ja oleellisista lähteistä. Hänestä opettajilla 

onkin hyvä ainetietämys ja he ovat päteviä sekä pystyvät viemää opiskelijaa eteenpäin. Opettajalta 

olisi myös hyvä saada lähdevihjeitä, joista voisi itse etsiä tietoa tai käyttää niitä opetuksessa. Opetta-

jalla pitää olla myös kokemusta erilaisista opetusmenetelmistä ja niiden soveltumisesta erilaisiin 
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tilanteisiin. Opettajien pitäisi kehittää mm. menetelmällisiä taitojaan, jolloin ne muuttuvat vähitellen 

luontevaksi tavaksi tehdä sekä kerätä palautetta avoimin mielin ja kehittää toimintaa sen pohjalta. 

Jotkut opettajat eivät kerää palautetta, vaan opettavat omalla tyylillään. Palautteen vaikutusta on 

hankala nähdä omalla kurssilla, mutta osa opettajista sanoo muuttaneensa kurssia palautteen mukaan. 

Palautteen vaikuttaminen vasta seuraaville ei välttämättä motivoi antamaan sitä syvällisesti. Palaut-

teen keräämisessä pitäisi miettiä sen ajankohtaa ja tapaa, jonka lisäksi sen pitäisi olla hyödyllistä 

muodollisuuden sijaan. Palautetta on kerätty epäselvistä asioista suullisesti ja nimettömänä kirjalli-

sesti.  

Opiskelijan pitää olla tietoinen tarpeistaan ja tuoda ne vahvasti esille vaikuttaakseen lyhyitä 

kursseja sisältävässä opiskelutyylissä. Opiskelu on suunniteltu yleisellä tasolla meneväksi, jossa ei 

huomioida yksilöllisiä ja ristiriitaisia asioita, jonka lisäksi vähäiset resurssit vaikeuttavat erilaisten 

lähtökohtien huomiointia. Opettajat ja opiskelijat ovat myös melko erillään tuntien ulkopuolella, eikä 

opettajilla ole lyhyiden kurssien vuoksi kokonaiskuvaa opiskelijoista tai heidän tarpeista. Hyvä opetta-

ja lukee opiskelijoita ja muuttaa toimintaansa yksilöiden ja ryhmän mukaan esimerkiksi palautteen 

kautta. Opettajien pitäisi huomioida mm. hiljaisemmat opiskelijat antamalla heille aikaa asioiden 

esiin tuomiseen ja eri tahdissa meneville pitäisi olla erilaisia suoritusmahdollisuuksia. Opiskelijoiden 

oppimistapana on hänestä pääosin puheopetuksesta oppiminen, koska heitä on opetettu sillä tavalla. 

Hänestä jotkut opettajat kuuntelevat, joustavat ja mukauttavat opetustaan toisten pitäessä opetuksensa 

suunnitellulla tavalla, jolloin opiskelijat joutuvat itse etsimään opetuksesta olennaisen. Opiskelijan 

onkin hankala vaikuttaa kurssisisältöihin, jos opettaja kokee ne tärkeäksi Kuuntelemalla opiskelijoi-

den mielipiteitä epäselvyyksistä ja oppimisen tarpeista asiat omaksuu paremmin. Opiskelijan on 

tuotava asiat esille siten, että opettaja ymmärtää niiden syyn ja miten se vaikuttaa hänen toimintaansa. 

Opettajien pitäisi myös ymmärtää mielipiteiden olevan todellisia opiskelijan näkemyksiä. Hänestä 

avun pyytäminen ja asioiden vaikeuden myöntäminen ovat opittavia asioita ja hankalia monelle opis-

kelijalle. Hänestä opettajan pitäisi kysellä opiskelijoilta, mitä mieltä he ovat sisällöistä ja perustella 

kurssin hyöty. Opiskelijoiden ei tarvitsisikaan vaikuttaa kaikkeen, vaan perusrungon sijaan he vaikut-

taisivat oppimista palveleviin käsittelytapoihin. Hänestä opiskelijat voivat vaikuttaa Opelan kautta ja 

kyselytunneilla, vaikka ne ovat irrallisia. Vaikuttamisen vähäisyys tai kurssin merkitysten epäselvyys 

johtaa sitoutumattomuuteen. Hänestä opiskelijat pitäisikin sitouttaa opiskeluun, koska sitoutumatto-

muus yhdessä opintojen suorittamisvapauksien kanssa johtaa suuriin eroihin etenemisessä. Motivaati-

on pitää lähteä itsestä.  

Sitoutumattomuuteen ja motivaation puutteeseen johtaa valmis lukujärjestys, jolloin opiskelijoi-

den ei tarvitse miettiä tarpeitaan, tekemisiään tai ottaa vastuuta. Hänestä varsinkin miesopiskelijat, 

joilla on naisia vähemmän opintoja, menevät massan mukana motivoituneiden naisten selvittäessä 

asioita. Opiskelussa pääsee hänestä etenemään helposti tekemällä pinnallisesti ja ajattelematta, joka 

olisi oppimisen edellytys. Luennoilla pääsee menemään sanomatta sanaakaan, joka on uskalluksesta 

huolimatta suurilla luennoilla myös hankalaa. Akateeminen vapaus on ylikorostunut ja opiskelijoiden 
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ajatellaan pystyvän kantamaan vastuunsa, ohjaamaan itseään tarvittavaan suuntaan ja näkemään 

olennaisen. Hänestä tarpeeksi monta työntekijää työllistettyjen amanuenssien lisäksi mahdollistaisi 

ohjauksen oikeiden asioiden opiskelemiseen oikeassa tahdissa. Lisäksi opiskelijalla tai ryhmällä 

pitäisi olla ryhmäohjaaja, jonka kanssa voisi käsitellä opiskeluun ja muuhun elämään liittyviä asioita 

ja joka seuraisi opiskelijoiden etenemistä. Kokonaisvaltaista ammatillisuuden ohjaamista ei ole yksit-

täisiä tehtäviä ja kursseja lukuun ottamatta.  

Hänestä koulutuksessa arvostetaan käytännön kokemuksien, todellisten taitojen, laadun ja asioi-

den omaksumisen sijaan valmistumista, suorittamista ja siirrettävää tietomäärää, joka ei ole hyvä 

työelämän kannalta. Koulutus voisi hänestä rajoittua keskeisimpään eli itsetuntemuksen kehittämiseen, 

tiedonhankintataitoihin ja oppimisenteorioiden ymmärtämiseen pikkutarkkuuksien sijaan. Opetus on 

teoreettista ja koulumaista ulkoa opettelua, jossa hienot asiat eivät konkretisoidu käytännöksi näkyen 

mm. vanhoillisina harjoittelutunteina. Opinnoissa ei saa mallia, mikä tulee näkymään myös käytän-

nössä. Käytäntöä pyritään yhdistämään keskusteluissa, mutta ilman realistista käytäntöä oppimista ei 

hänestä tapahdu. Opintoja pitäisi viedä enemmän Normaalikoululle, jossa opiskelija pääsisi näke-

mään teorian konkretisoitumisen ja tekemään itse. Se vaatisi hänestä paljon ohjausta ja työtä lehto-

reilta. Hän kokee harjoittelussa saatavan kokemuksen sekä siellä oman kehittymisen tarpeen huo-

maamisen motivoivaksi. Käytännön kokemukseen pystyy sitomaan teoriaa, joka voisi tapahtua kaksi-

vaiheisen tutkinnon kandivaiheen jälkeisellä pitkällä kenttäjaksolla. Hankalassa kasvatustieteessäkin 

opiskellut asiat pitäisi pystyä liittämään konkreettiseen käytäntöön, jolloin asiat jäisivät mieleen ja 

niistä tulisi merkityksellisiä. Hänestä kasvatustiedettä pidetäänkin turhana, koska sen merkitys huo-

mataan vasta kentällä, jolloin pitäisi pystyä palaamaan opiskeltuihin asioihin. Teoriaa käydään ennen 

harjoitteluja, vaikka kaikkia aineita ei välttämättä pääse opettamaan pienien tuntimäärien vuoksi. 

Hänestä teorian ja käytännön yhdistäminen jääkin pieniksi palasiksi ja suorituksiksi. Opettajat ovat 

tietoisia ongelmasta, mutta hänestä rakenteet sekä vähäiset resurssit estävät sen. Vaikka resurssit ovat 

ongelmallisia, niistä ei pitäisi koko ajan puhua. Hän ei ymmärrä, miksi opetettavat aineet tulevat 

opintojen alussa, jolloin niitä ei ole pitkään aikaan ennen kentälle lähtöä. Hänestä ensin pitäisi olla 

teoreettinen pohja ja sitten ainekohtaiset asiat. 

Opetuksessa lähdetään siitä, ettei kellään ole kokemuksia, vaikka jokaisella on koulukokemuksia. 

Kokemukset tulevat esille opettajan kertoman esimerkin tai kysymisen kautta ja monella kurssilla 

ennen opetusta pohditaan ja jaetaan ajatuksia ja kokemuksia aiheesta. Kokemusten käsittely jää usein 

sen kertovan opiskelijan ja opettajan väliseksi keskusteluksi. Muiden opiskelijoiden pitäisi hänestä 

kuunnella paremmin ja arvostaa toisten opiskelijoiden ajatuksia. Jaetut kokemukset olisivat hyödylli-

siä muille opiskelijoille uusien näkökulmien kautta.  

Opettajan ammattitaito ja ennakkovalmistelun määrä näkyy kursseilla olennaisen selkeydessä ja 

läpikäymisessä. Liiallinen ja laaja oppiaines suhteessa tuntimääriin tekee kursseista kiireisiä ja kiirei-

siä, jolloin tärkeät asiat jäävät omaksumiskyvyn rajallisuuden vuoksi pinnallisiksi ja epäselviksi. 

Johdonmukaisuus ja opettajan luoma rauhallinen ilmapiiri kiireestä huolimatta auttaa opiskelijoita. 
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Opinnoissa on paljon päällekkäisyyksiä, jotka vievät turhaan aikaa kurssien alusta. Se johtuu hänestä 

opettajien keskinäisen kommunikoinnin puutteesta ja opintojen pirstaleisuudesta. Ongelmana on myös 

asioiden rikkonaisuus ja pilkkominen pieniin osiin kokonaisnäkemyksen sijaan. Opiskelussa pitäisi 

liittää kokonaisuuksiin pienempiä asioita, eikä tehdä pienistä asioista kokonaisuuksia. Hänestä asioi-

den yhdistelyn sijaan siitä vaan puhutaan. Laajemmat ja selkeämmät asiakokonaisuudet motivoisivat 

häntä. Opinnot ja niiden rakenne jää epäselväksi myös vähäisen opintosuunnittelun vuoksi, eikä 

niiden selvittämistä vaadita opiskelijoilta. Alun opintoinfoa on myös hankala ymmärtää.  

Hänestä on turhauttavaa ja motivaatiota vievää opintojen jakautuminen epätasaisesti päivittäin 

ja eri vuosille. Se johtunee hänestä harjoitteluista, joiden takia asioita on tiivistettävä. Pitkät päivät 

hankaloittavat itsenäistä opiskelua eikä sijaisuuksia voi tehdä opintoja kuitenkin ollessa sen verran. 

Lukujärjestyksestä poikkeaminen ja opintojen järjestely tuottaa hankaluuksia, johon suhtaudutaan 

joustamattomasti ja jarrutellen.  

Kurssien alussa näytetyt opinto-oppaan tavoitteet ohjaavat opiskelua ja sen toteuttamista paljon. 

Hänestä valmiiden suunnitelmien mukaan menemistä pidetään kustannustehokkaana ja opettajien on 

työnsä puolesta myös toteutettava opetussuunnitelmaa melko tarkasti. Kuitenkin joillakin kursseilla 

opettaja on muokannut opinto-oppaan tavoitteita opiskelijaryhmän taitotason mukaan ja joissakin on 

arvioitu opittua välillä paperilla. Omia tavoitteita pohditaan hänestä vähän. 

Hänestä opiskelijat ovat varsin samantyyppisiä – sosiaalisia ja ulospäin suuntautuneita. Hänestä 

onkin kiva tulla koululle mukavien opiskelutoverien takia. Opiskelu on melko yksinäistä, mutta vuoro-

vaikutus on lisääntynyt tutoreiden ohjeistamissa opintopiireissä. Aikaa vievissä, mutta ilmapiiriltään 

rennoissa opintopiireissä on luettu tenttiin keskustelemalla ja täydentämällä toisten näkemyksiä, 

jolloin oppiminen on ollut aitoa ja jäänyt tenttejä paremmin mieleen. Hänestä tenttien ja nauhoitettu-

jen verkkoluentojen käyttäminen ilman vuorovaikutusta ei muuta tai synnytä ajattelua ja vie oppimista 

eteenpäin. Ryhmätenteissä on syntynyt sosiaalista tietoa. Tenttejä on ollut yllättävän vähän ja mahdol-

lisuuden mukaan hän on ennemmin tehnyt esseitä. Hänestä suoritusten, kuten esseiden, pitäisi olla 

kurssilla aiemmin, jolloin niissä hankittua tietoa käytettäisiin loppusuorituksen sijaan perustana 

oppimiselle, asioiden syventämiselle ja arvioinnin harjoittelemiselle. Opiskelijat voisivat toimia omien 

esseidensä esitarkastajina, jolloin he näkisivät vastauksensa. Lisäksi olisi hyvä keskustella opettajan 

kanssa, joiden työtä esitarkastus helpottaisi. 

Hänestä opettajat ovat sisäistäneet konstruktivismin ja erilaisia työtapoja tulee koko ajan lisää. 

Kuitenkaan opetus ei ole opetettavien asioiden mukaista, koska opetustavat ole vielä läpäisseet yli-

opistoa. Hänestä opiskelussa on kuitenkin paljon erilaisia ryhmätöitä ja suorituksia verrattuna mo-

neen muuhun tiedekuntaan. Ryhmätöissä pitäisi olla aitoa vuorovaikutusta, jotta ryhmän vahvuuksia, 

osaamista ja kokemuspohjaa voitaisiin käyttää tehokkaasti oppimisen välineenä. Hänestä opettajan 

pitäisikin käyttää erilaisia oppimisen tapoja, joita voisi itse hyödyntää. Vaihtelevuutta pitäisi olla 

myös siksi, että ryhmätyöt ovat raskaita, eikä niitä jaksa aina tehdä, jonka opettajan pitäisi huomata. 

Hänestä vuorovaikutteisessa oppimisessa työmuodot ratkaisevat opiskelun onnistumisen asiasisältöjen 



 405

sijaan. Opettajan työn kannalta vuorovaikutus on tärkeä taito, jossa korostuu oma käytös, oppijoiden 

huomioiminen sekä toiminnan muuttaminen palautteen myötä. 

Hänestä on järkyttävää, että kurssi päättyy suorituksen numeroarviointiin ilman perusteita, joka 

onkin mahdotonta suurien opiskelijamäärien vuoksi. Kurssin ei pitäisi päättyä tenttiin, vaan opettajal-

ta voisi kysellä parannusehdotuksia esimerkiksi palautustunnilla. Hänestä koulutuksen arviointitapa 

luo opiskelijoille kuvan arvioinnista oppimisen absoluuttisena mittarina, eikä yhtenä välineenä. Opet-

taja voisi arvioida opiskelijan tietojen riittävyyden opinnoissa etenemiseen muutoin kuin numerolla, 

koska hänestä läpäisy numerolla 1 ei kerro osaamisesta. 

H16 

Hänestä vuorovaikutuksessa on kaksi ääripäätä, joista huonommassa opetus on opiskelijoiden toiveis-

ta huolimatta opettajan yksinpuhelua ja paremmassa opiskelijoiden mielipiteitä kuuntelevaa. Opetta-

jan läheisyys riippuu hänestä opettajatyypistä, opiskelijoiden ja ryhmän suhtautumisesta sekä opiske-

lutavasta. Hän kokee opettajien olevan selvästi ohjaajia, mutta hyvän opettajan tavoin aikuisten 

opiskelijoiden kanssa kuitenkin samalla tasolla oleva. Opettaja on ryhmätöissä osana ryhmää kuunte-

levana, kehuvana, neuvovana ja näkökulmia antavana. Pienemmissä ryhmissä opettajaa pääsee 

lähemmäksi kuin luennoilla ja niissä toteutuu paremmin hyvän kurssin ja opettajan elementit. Kaikes-

ta huolimatta hän ei koe opettajia hyvin läheisiksi tai oppimiskumppaneiksi ja opettajien kanssa 

toimeen tuleminen vaihtelee. Jos vuorovaikutus ei toimi heti alussa, sitä on vaikea enää korjata. 

Opettajan merkitys on aiheen ohella myös keskeinen kurssin onnistumisessa, koska opettaja voi tehdä 

kaikesta mielenkiintoista ja siten motivoivaa. Opettajan pitää hänestä innostaa asioiden käsittelyyn, 

jonka lisäksi häntä innostavat opettajat ohjaavat myös omien tavoitteiden asettamiseen ja lisätiedon 

hankintaan. Hänestä opettajien innostus vaihtelee opettajan vuorovaikutustaitojen mukaan.  

Hän ei ymmärrä joidenkin opettajien opetuksen liittymistä käytäntöön ja kokee osan sinällään 

tarpeellisesta tieteellistä opetuksesta korkealentoiseksi. Opettajien pitäisikin huomioida, ettei mones-

takaan opiskelijasta tule tutkijaa. Opetus voisi olla hänestä käytännöllisempää, koska se tuo opetuk-

seen motivoivan hyötymerkityksen. Tieteellisillä ja käytäntöön liittymättömillä, hyödyttömillä kursseil-

la hänen tavoitteekseen jää vain kurssin läpäiseminen ja suorittaminen. Hänen kaipaamaansa ja 

opiskeluista hakemaansa käytännönläheisyyttä on ollut enemmän toisena vuonna. Hän on kokenut 

mielenkiintoiseksi käytäntöön hyödynnettävät kurssit, joissa on tullut syvällisempää didaktista näkö-

kulmaa yleiseen opetustyöhön, kuten vanhempien kohtaamiseen ja opetussuunnitelman sitomiseen 

opetukseen.  

Käytännönläheisyydessä on eroja monialaisten ja muiden opintojen välillä, jonka tunne saattaa 

johtua myös monialaisten pienemmistä ryhmistä massaluentojen opetuksen kaukaisuuden tunteen 

sijaan. Monialaisissa tulee ja pystyy yhdistämään teoriaa ja käytäntöä tieteellisiä kursseja paremmin, 

joissa käytäntö jää maininnan tasolle. Monialaisissa saa myös kesken kurssin neuvoja ja palautetta 
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edistymisestä. Muilla kursseilla hyvästä toiminnasta saa loppukommentin, mutta ongelmakohtiin ei 

puututa. Hän ei toisaalta kaipaakaan palautetta muissa opinnoissa, koska tietää oman panoksensa 

suhteessa arvosanoihin. Arviointi on numero, joiden tasoa pitäisi hänestä kontrolloida. Hän koki 

hyväksi joskus saamansa lyhyen sanallisen palautteen.  

Hänestä ajan tasalla olevat opettajat antavat vinkkejä ja kertovat käytännön esimerkkejä, joita 

voi hyödyntää työelämässä ja jotka herättävät keskustelua. He käyvät myös jo tuttuja asioita hieman 

eri näkökulmasta ja tarkemmin. Ilman selventäviä esimerkkejä myös teoria jäisi kaukaiseksi. Koke-

muksia omaavat opettajat kertovat niitä omatoimisesti ja hän kokee heidän kertomukset kokemattomia 

paremmiksi oppimisessa. Opettajien ammatillisuudesta huolimatta hänestä olisi hyvä kuulla oikeiden 

luokanopettajien ajatuksia käytännöstä. Myös opiskelijoiden kokemuksia tulee esille keskusteluissa 

melko hyvin ja hän kokee myös niiden käytännön neuvot, vinkit ja näkemykset hyviksi. Kokemuksia ei 

ole tiedusteltu juurikaan tehtävissä tai tenteissä, mutta hänestä niitä olisi mahdollista hyödyntää 

halutessa.  

Hänestä teorian yhdistäminen käytäntöön ja niiden välisen yhteyden tietoinen näkeminen on 

hankalaa opintojen alkuvaiheessa, eikä niitä koskevia tehtäviä välttämättä tarvitsekaan. Konstrukti-

vismin hyvän ajatuksen sijaan asiat tekee maalaisjärjellä. Hänestä teoriassa käsiteltyjä asioita pitäisi 

niiden käytännön yhteyden näkemiseksi mennä konkretisoimaan heti Normaalikoululle.  

Käytännön lisäksi opinnoissa pitäisi hänestä kiinnittää asia- ja kurssimäärän sijaan enemmän 

huomiota asioiden ymmärtämiseen, johon paras keino tenttien sijasta on yhdessä tai keskustellen 

oppiminen. Tenttien korvaaminen ryhmäsuorituksilla lisäisi myös hänen motivaatiotaan. Hänestä 

oppimisen voi kontrolloida muutenkin kuin tenteillä ja kirjoittamalla, kuten pohtimalla ja paneutumi-

sella. Asioihin perehtyminen ja ammattiosaamisen saavuttaminen onkin hänestä motivoivaa. Hän ei 

ymmärrä töitä, joilla ei ole merkitystä tulevaisuudessa ja jotka on tehtävä vain opettajan vuoksi. 

Opiskelijat kuitenkin elävät ja tekevät tehtäviään eri opettajien erilaisten vaatimustasojen mukaan, 

vaikka se ei hyödyttäisi itseä. Tehtävien vaatimustasoa pitäisikin hänestä tarkkailla ja niiden pitäisi 

olla merkityksellisiä, koska se vaikuttaa suorittamisen tasoon ja asennoitumiseen. Hän kokee hyväksi 

ja motivoivaksi tehtävien ja tentteihin lukemisen sekä yhteistyön opiskelutovereiden kanssa mm. opin-

topiireissä, joka antaa enemmän myös tulevaan ammattiin kuin yksin tekeminen. Hän on kokenut 

positiivisesti myös verkkokeskustelut. Äänekkäimmillä on suurin rooli varsinkin luennoilla, mutta 

etenkin pienryhmissä kaikilla on halutessaan mahdollisuus osallistua. Käymällä ensin aihetta läpi 

pienryhmissä ajatusten saamiseksi kaikki opiskelijat osallistuvat, koska muutoin suuremmassa ryh-

mässä ei synny keskustelua.  

Hänestä opiskelijalla on vastuu opiskeluihin panostamisesta, vaikka joiltakin opettajilta saa oh-

jaavia kommentteja. Ohjauksen saaminen on satunnaista ja kiinni opettajan läheisyydestä. Hän on 

saanut opettajalta palautetta ja lisätehtäviä omiin kehittämisen tarpeisiin. Hän ei koe tarvinneensa 

ohjausta, vaan on ottanut selvää asioista itse. Ohjauksen tarve on hänestä kuitenkin opiskelijakohtais-

ta ja ammatillinen kasvu tapahtuu ohjauksen sijaan yksilöllisesti oman ymmärryksen kautta. Yliopis-
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tossa ei hänestä tarvitse ohjausta ja tukea saa myös koulun ulkopuolelta. Opinnoista informointi olisi 

kuitenkin hyödyllistä. Opiskelujen alussa olevien tutoreiden ohjaus opiskeluun sisälle pääsemiseksi ja 

muihin tutustumiseksi on hänestä hyvä asia.  

Osaa opettajista ei tavoita esimerkiksi sähköpostilla ja hän ymmärtää tutkijan ja opettajan roo-

lin yhdistämisen hankaluuden. Myös muutamien opettajien hänelle tärkeitä ja motivoivia merkintöjä 

joutuu odottamaan kauan. Opettajien läheisyys näkyy hänestä juuri tavoittamisena ja joustavana sekä 

helppona poissaolojen ja korvaustehtävien sopimisena. Opiskelun pitäisi hänestä olla melko vapaata, 

mutta poissaoloihin ei ole mahdollisuutta. Palautusajoissa joustetaan joskus, mutta linja suorittami-

sen kanssa on kuitenkin melko tiukka. Vaikka hänestä opettajan pitää olla tiukka, heidän pitäisi myös 

ymmärtää paremmin opiskelijoiden muuta elämää, jolloin kaikkea ei saa aina tehtyä. Hänestä monia-

laisissa opinnoissa joustetaan ja ymmärretään, mutta muutoin opetus menee tiukan opettajajohtoisesti.  

Kurssien pitäisi olla hänestä tiiviimpiä kokonaisuuksia. Opinnot myös jakautuvat epätasaisesti 

eri vuosille, johon pitäisi saada muutos opiskelijoiden yleisen ja vastustavan mielipiteen vuoksi. Hän 

ei pidä opiskelun kaavamaisuudesta ja kaipaa päivien sisälle rytmiä sekä joustoa. Hän kokee myös 

koko päivän kestävät ja lisäksi itsenäistä opiskelua vaativat päivät liian pitkiksi. Joillakin opettajilla 

ja kursseilla on kohtuuton työmäärä opintopisteisiin suhteutettuna, mikä pitäisi hänestä ehdottomasti 

korjata.  

Kurssien sisällöt ja tavoitteet tulevat hänestä esille satunnaisesti ja hän kaipaisi tietoa epäsel-

väksi jäävästä kurssien merkityksestä. Kurssien alussa pitäisi käydä läpi kurssivaatimukset ja opiske-

lun tarkoitus, jotka jäävät opiskelijan kysymisen varaan. Hänestä laitos määrää tavoitteet ja opiskeli-

joiden mielipide voitaisiin huomioida yleisesti, ei joka kurssilla. Omia tavoitteita ei käydä läpi. Kurs-

sin alussa pitäisi tuoda esille myös erilaiset suorittamistavat ja tiedustella opiskelijoille mielekkäitä 

suoritustapoja. Hänestä melko yleinen luentopakko tuntuu typerältä ja luentojen vaihtoehtona pitäisi 

olla mahdollisuus tenttiä. Kuitenkin juuri luentojen vapaaehtoisuuden ja kurssiin liittyvien mielek-

käämpien harjoitusten vuoksi opiskelijat eivät hänestä käy luennoilla. Hän kokee luentosarjat liian 

pitkiksi ja menisi nopeammin harjoituksiin. Opiskelijat voisivat opiskella luentojen asiat omatoimisesti 

ennen harjoituksia, koska luennoilla ja harjoituksissa käydään samoja asioita.  

Hän kokee ilmapiirin rennoksi, iloiseksi, positiiviseksi, sallivaksi ja toisia auttavaksi. Myös opet-

tajat ymmärtävät huumorin ja hauskuuden tunneilla. Sosiaalisuus, opiskelutoverit ja laitokseen kuu-

luminen motivoivat häntä.  
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