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Abstract
In this thesis, I will focus on the changes in the professional identity of pre-service teachers in
mathematics, physics and chemistry during their teacher training. The study material consists of
43 pre-service teachers’ learning journals in the academic year of 2005–2006.
Bruner (1986) separates two modes of thinking: Narrative and paradigmatic. In this study, I
focus on narrative thinking. According to Denzin (1989), a story includes a plot, a middle point
and an ending, and the turning points in the story often have a special meaning.
In applying narrative method, and by using purposeful sampling I selected six different preservice teachers’ journals as study material. Applying Polkinghorne’s (1995) approach, the preservice teachers’ case descriptions were emplotted. The narratives included the changes that had
happened in various subdomains of teacher’s professional identity. After that I compared the six
case descriptions systematically on the basis of the central themes including the pre-service
teachers’ self-esteem related to teaching and mastering the subjects, reflection, emotions, and how
to deal with them, and beliefs of students and teaching. A special attention was paid to the changes
in them. One point of interest was to find out what kind of meaning the teacher trainers had on the
changes in the pre-sevice teachers’ professional identity.
According to the main findings, only one pre-service teacher’s professional identity has
developed during the training periods in all central aspects. Self-esteem related to mastering the
subjects remained good with almost all the pre-service teachers, but self-esteem related to teaching
improved with three cases, and got worse with two cases. With some pre-service teachers, the
focus on their reflection changed from themselves towards student’s activity. Coping with
tenseness, failures in dealing with negative emotions and insecurity about one’s professional
identity were in the main role in their stories.
All pre-service teachers had teacher-centered lessons in mathematics, but some started to value
student-centered orientation also. Physics and chemistry lessons were more student-centered
including, for example, project and lab work. Beliefs about students became more positive. The
significance of the teacher trainers in developing a pre-servive teacher’s professional identity was
often quite minor.

Keywords: beliefs, emotions, guided teacher training, narrative, pre-service teacher,
reflection, subject teacher education, teacher’s professional identity
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Tiivistelmä
Tutkin matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin
kehittymistä heidän opetusharjoittelunsa aikana. Tutkimusaineistona olivat 43:n lukuvuonna
2005–2006 opetusharjoitteluihin osallistuneiden opettajaopiskelijan pitämät oppimispäiväkirjat.
Bruner (1986) erottaa kaksi ajattelun muotoa: narratiivisen ja paradigmaattisen. Tässä tutkimuksessa fokusoidun narratiiviseen ajatteluun. Denzinin (1989) mukaan tarinassa on juoni, alku,
keskikohta ja loppu, ja käännekohdat tarinassa saavat erityisen merkityksen.
Narratiivista lähestymistapaa käyttäen valitsin tutkimusaineistoksi harkinnanvaraisesti kuuden erilaisen opettajaopiskelijan oppimispäiväkirjat. Polkinghornea (1995) soveltaen juonensin
opettajaopiskelijoiden tapauskuvaukset niin, että ne sisälsivät opettajan ammatti-identiteetin eri
osa-alueissa tapahtuneet muutokset. Sen jälkeen vertailin tapauskuvauksia systemaattisesti keskeisten teemojen osalta. Keskeisiä teemoja olivat opettamiseen ja opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto, reflektointi, tunteet ja niiden käsittely sekä uskomukset oppilaista ja opettamisesta. Kiinnitin erityisesti huomiota muutoksiin. Tarkastelin myös opetusharjoittelun ohjaajien merkitystä opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin muutoksiin.
Päätulokseni ovat seuraavat: Vain yhden opettajaopiskelijan ammatti-identiteetti kehittyi opetusharjoittelun aikana jokaisella opettajan ammatti-identiteetin keskeisellä osa-alueella. Opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto säilyi lähes kaikilla opettajaopiskelijoilla hyvänä, mutta opettamiseen liittyvä itsetunto nousi kolmella ja laski kahdella opetusharjoittelun aikana.
Opettajaopiskelijoiden reflektointi muuttui osalla itsestä oppilaan toimintaan kohdistuvaksi. Jännittämisestä selviytyminen, negatiivisten tunteiden käsittelyn epäonnistuminen ja epävarmuus
opettajan ammatti-identiteetistä olivat pääosassa opettajaopiskelijoiden kertomuksissa. Opettajakeskeisyys painottui kaikilla opettajaopiskelijoilla matematiikan opetuksessa, osalla tapahtui
muutosta oppilaskeskeiseen suuntaan. Fysiikan ja kemian oppitunneilla oppilaskeskeisyys näkyi
oppilastöiden ohjaamisen kautta. Uskomukset yläasteen oppilaista muuttuivat positiivisemmiksi. Ohjaajan merkitys opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehityksessä tuli melko vähän
esille.

Asiasanat: aineenopettajakoulutus, narratiivisuus, opettajan ammatti-identiteetti,
opettajaopiskelija, opetusharjoittelun ohjaus, reflektio, tunteet, uskomukset

Kiitokset
Opetusharjoittelun ohjaajana toimimiseni ajan minua on kiinnostanut, miten ja mitä
opettajaopiskelijat oppivat opetusharjoittelunsa aikana. Opetusharjoittelussa oppiminen tapahtuu pääasiassa kokemuksesta oppimisen kautta. Kokemus on jokaiselle
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etsin aiheeseen sopivaa teoriaa kirjallisuudesta. Sairastuin tässä vaiheessa vakavasti, mutta tein töitä aineistoni parissa ja sain koottua ensimmäisen version väitöskirjani käsikirjoitukseksi.
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1

Johdanto

Olen toiminut opetusharjoittelun ohjaajana useita vuosikymmeniä. Minua on lähes
koko urani ajan kiinnostanut se kokemuksiin perustuva oppimisprosessi, jota opettajaopiskelijat käyvät läpi opetusharjoittelunsa aikana. Haluan tässä tutkimuksessa
tehdä tuota prosessia näkyväksi. Olen huomannut, miten osa matemaattisten aineiden aineenopettajaksi opiskelevista opettajaopiskelijoista ovat kehittyneet opetusharjoittelun alusta lähtien. Olen myös nähnyt opettajaopiskelijoita, jotka ovat sitoutuneet niin vahvasti aiempiin uskomuksiinsa opettajan työstä ennen opetusharjoitteluun tuloa eivätkä ole valmiita muuttamaan niitä. Tutkijana olen tässä tutkimuksessani kolmessa roolissa. Toimin matemaattisten aineiden opettajana ja opetusharjoittelun ohjaajana Oulun normaalikoulussa sekä tutkin omaa työtäni opetusharjoittelun ohjaajana. Kuulun sisäpiiriin opetusharjoittelun ohjaajana ja minulla on mahdollisuus saada sisäpiirin tietoa siitä, miten ohjaajakollegat toimivat.
1.1

Tutkimuksen lähtökohtia

Tämän tutkimuksen tavoitteena on yrittää tehdä näkyviksi aineenopettajaopiskelijoiden kokemuksia ja uskomuksia opetusharjoittelun aikana. Tarkastelen näitä teemoja heidän kirjoittamiaan oppimispäiväkirjoja tulkiten. Tarkoituksena on lisätä
ymmärrystä näihin tärkeisiin teemoihin liittyen.
Yhteiskunta ohjaa opettajan työtä opetussuunnitelmien avulla. Muutokset opetussuunnitelmissa luovat muutospaineita opettajan työhön. Oppimiskäsitys on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa muuttunut oppilaan oman toiminnan
ja aktiivisuuden painottamiseen oppimisprosessissa. Käytettyjen työtapojen monipuolisuus on edelleen opettajan työssä tärkeää, mutta työtapojen suunnittelu lähtien
oppilaan tavoitteista ja tarpeista tuo haasteita opettajan työhön (Opetushallitus,
2004, 2014). Lukio-opetuksessa opiskelijan aktiiviseen ja tavoitteelliseen toimintaan tiedonhankintaprosessissa on tullut lisänä hänen itseohjautuvuutensa. Käytettävien opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä (Opetushallitus, 2003, 2015). Sekä perusettä lukio-opetuksessa korostuvat oppilaskeskeisyys ja yhteisöllisyys.
Opettajan ammatti-identiteettiä on tutkittu 1990-luvun lopulta lähtien erilaisista teoreettisista näkökulmista. Tarkastelen aluksi sellaisia tutkimuksia, jotka on
toteutettu yleisessä opetuksen kontekstissa, ja sen jälkeen käsittelen tutkimuksia
matemaattisten aineiden opetuksen kontekstissa. Beijaard, Verloop ja Vermunt
13

(2000) tutkivat aineenopettajien käsityksiä ammati-identiteetistään ja löysivät tekijöitä kuten opettajan opettaman aineen asiantuntijuus sekä pedagoginen ja didaktinen asiantuntijuus, joista ammatti-identiteetti näytti koostuvan. Opettamisen konteksti, opettajakokemus, asenne oppilaita kohtaan ja opettajan elämänkokemus havaittiin myös tekijöiksi, joilla oli merkitystä ammatti-identiteetin muodostumisessa.
Tutkimukseen osallistuneista opettajista suurin osa näki itsensä opettamansa aineen
asiantuntijan, didaktisen asiantuntijan ja pedagogisen asiantuntijan yhdistelmäksi.
Beijaard, Meijer ja Verloop (2004) havaitsivat kirjallisuuskatsauksessaan, että ammatti-identiteetti on tutkimusalueena laajeneva, mutta käsitteen määrittely on
osassa tutkimuksia jäänyt tekemättä ja usein on päädytty määritelmiin, jotka eroavat toisistaan. Beauchamp ja Thomas (2009) ovat analysoineet ammatti-identiteetin
määritelmiä kirjallisuudesta. Tunteet, reflektointi, opettajan asema sekä konteksti
vaikuttavat heidän mukaansa ammatti-identiteetin muodostumiseen. Thomas ja
Beauchamp (2011) etsivät ammatti-identiteettiä metaforien kautta. He havaitsivat,
että metaforat muodostavat rikkaan ja stimuloivan tavan vasta valmistuneille opettajille kertoa ensimmäisen opettajavuotensa kokemuksista. Metaforilla voidaan
myös edesauttaa opettajankoulutuksessa olevien ammatti-identiteetin kehittymistä.
Antonek, McCormick ja Donato (1997) havaitsivat, että portfolioiden käyttö kehittää opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiä. Ammatti-identiteettiä lähestytään
Woolhousen ja Cochranen (2010) mukaan usein opetettavan aineen kautta, jolloin
aineen rakenne vaikuttaa siihen, miten opettaja toimii opetustilanteissa.
Watsonin (2006) mukaan ammatti-identiteetin merkitys sisältyy sen kytkeytymiseen ammatilliseen tietoon ja toimintaan, mutta hänen mukaansa tämä kytkös on
monimutkainen. Izadinia (2013) on tarkastellut yhteenvetotutkimuksessaan 29 tutkimusta opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin muotoutumiseen vaikuttavista
tekijöistä. Hänen mukaansa näissä tutkimuksissa keskityttiin pääosin neljään tekijään: opettajaopiskelijoiden mahdollisuuksiin reflektoida kokemuksiaan, heidän
osallistumisensa opetusharjoittelun sisältämiin oppimisyhteisöihin, harjoittelukontekstiin ja opettajaopiskelijoiden harjoittelukokemuksiin. Tutkimuksissa ei juurikaan käsitelty ohjauksen kannalta haastavia tapauksia. Ryhmätapaamiset, narratiivit ja reflektiiviset portfoliot ovat näiden tutkimusten mukaan hyödyllisiä välineitä
ammatti-identiteetin kehittämisessä.
Vaikka opettajien ja opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiä on tutkittu
pari vuosikymmentä eri puolilla maailmaa, se on edelleen hyvin ajankohtainen tutkimusteema myös matematiikan opetuksen kontekstissa. Tämän osoittavat hyvin
myös tuoreet tutkimuskatsaukset (mm. Darragh, 2016; Graven ja Heyd-Metzu14

yanim, 2019; Lutovac & Kaasila, 2018, 2019). Esimerkiksi ZDM-lehden kesäkuussa 2019 julkaistu teemanumero on pääosin omistettu opettajan ja opettajaopiskelijoiden opettajaidentiteettiä tarkasteleville tutkimuksille. Edellä mainittujen tutkimuskatsausten mukaan ammatti-identiteettiä on tarkasteltu hyvin monesta teoreettisesta näkökulmasta, joista yleisimmät ovat sosio-kulttuurinen ja post-strukturalistinen. Tässä tutkimuksessa matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiä tarkastellaan usean teoreettisen lähestymistavan kautta. Ne liittyvät matematiikan opetuksen ja oppimisen affektiiviseen alueeseen, ja korostavat
kertomusten ja tunteiden roolia (tulevan) opettajan ammatti-identiteetin muutosprosessissa (ks. myös Lutovac & Kaasila, 2018).
Lutovac ja Kaasila (2019) toteavat tuoreessa katsauksessaan, että opettajien
ammatti-identiteettiä on tutkittu matematiikan opetuksen kontekstissa pääosin laadullisten tutkimusmenetelmien avulla, ja että yksi suositummista menetelmistä on
narratiivinen lähestymistapa. Sitä ovat käyttäneet mm. Hodges & Hodge (2017),
Lutovac ja Kaasila (2011, 2014), Mosvold ja Bjuland (2016) sekä Oslund (2016).
Fysiikan ja kemian opettajan ammatti-identiteetin kehittymistä ovat tutkineet
Moore (2008) sekä Woolhouse ja Cochrane (2010). Kaartinen (2009) on käyttänyt
narratiivista menetelmää alakoulun opettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittymisen tutkimiseen heille pakollisen kemiankurssin aikana. Opettajaopiskelijoiden oppimiskokemuksia tarkasteltiin heidän suorittamansa reflektoinnin, dialogin ja yhteistoiminnallisen tutkimisprosessinsa pohjalta. Narratiivista menetelmää
käyttäen ammatti-identiteetin muotoutumista yleisessä opetuksen kontekstissa ovat
tutkineet muun muassa Anspal, Eisenschmidt ja Löfström (2012), Beauchamp ja
Thomas (2010) sekä Søreide (2006).
De Freitasin (2008) mukaan matematiikan opettajaopiskelijoilla narratiivit
ovat keskeisessä asemassa ammatti-identiteetin muotoutumisessa. Narratiivit käynnistävät syvän emotionaalisen reflektioprosessin, joka on tärkeää opettajan kriittisen tietoisuuden kehittymiselle. Matematiikan opettajan ammatti-identiteetin muodostumista ovat tutkineet myös van Zoest ja Bohl (2005). Heidän mallinsa muistuttaa osittain Beijaardin ja hänen tutkijakollegojensa (2000) esittämää mallia ammatti-identiteetistä; ammatti-identiteetti koostuu opettajan pedagogisesta tiedosta,
opetettavaan sisältöön liittyvästä tiedosta ja oppijaan liittyvästä tiedosta.
Mosvold ja Bjuland (2016) ovat tutkineet narratiivista lähestymistapaa käyttäen opetusharjoittelun ohjaajan suhtautumista kahteen ohjauksessaan olleeseen
matematiikan opettajaopiskelijaan. Toinen opettajaopiskelijoista piti matematiikasta oppiaineena, mutta kokee opetusharjoittelutilanteet keinotekoisina. Hän ei
15

koe hyötyvänsä saamastaan ohjauksesta. Opetusharjoittelun ohjaaja pitää häntä reflektiivisenä, oppilaiden matematiikan oppiseen liittyvien vaikeuksien pohtijana.
Toinen opettajaopiskelija on valinnut matematiikan välttyäkseen opettamasta toista,
hänelle epämieluisaa oppiainetta. Hän kokee opetusharjoittelun ohjaajan tärkeäksi
ja korostaa ohjauskeskustelujen merkitystä. Ohjaaja pitää häntä itsevarmana ja interaktiivisena opettajaopiskelijana. Meijer, de Graaf ja Meirink (2011) lähestyvät
ammatti-identiteetin kehittymistä opettajaopiskelijoiden omien uskomusten kautta.
Opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyy tasanteita ja alamäkiäkin. Heidän tutkimuksessaan on tarkasteltu sellaisia opettajaopiskelijoita, joiden harjoittelu ei ole sujunut positiivisten ennakko-odotusten mukaisesti.
Suomessa Krzywacki (2009) lähestyy matematiikan opettajaopiskelijoiden
ammatti-identiteetin muotoutumista tarkastelemalla heidän uskomustaan senhetkisestä ammatti-identiteetistään ja vertaamalla sitä heidän siitä muodostamaan ideaalikuvaan. Opettajaopiskelijoiden ideaalikuva omasta ammatti-identiteetistään on
muotoutunut vähitellen kokemusten karttuessa. Ideaalikuvaan opettajasta on liitetty
piirteitä siitä, millaisen hyvän matematiikan opettajan tulisi olla. Jännite oman ammatti-identiteetin ja ideaalin identiteetin välillä heijastuu yksilön kehittymisprosessiin opettajana. Ammatti-identiteetin kehittymisprosessi alkaa opettajankoulutuksessa ja jatkuu sen jälkeen opettajana toimiessa (ks. myös Arnon & Reichel, 2007).
Van Putten, Stols ja Howie (2014) ovat tarkastelleet ammatti-identiteettiä samantyyppisestä näkökulmasta kuin Krzywacki (2009). Heidän tutkimuksensa teemana
on kysymys, opettavatko tulevat matematiikan opettajat niin kuin väittävät opettavansa. Tutkijat löysivät aineistostaan opettajaopiskelijan, joka arvostelee omaa
kouluaikaista matematiikan opettajaansa opettajakeskeisestä opettamisesta. Opettajaopiskelija kertoo suosivansa oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä, mutta opettaa
kuitenkin opettajakeskeisiä menetelmiä käyttäen.
Portaankorva-Koivisto (2010) tutki väitöskirjatyössään matematiikan aineenopettajaopiskelijoiden opettajaksi kasvua opetusharjoittelun aikana. Opettajaopiskelijoiden pääaine oli kasvatustiede. Narratiivisessa tutkimuksessaan hän havaitsi
reflektoinnin merkityksen opettajaopiskelijan kasvulle. Myös opettajaopiskelijan
tekemillä opettajan sijaisuuksilla, opetusharjoittelulla, opettajaopiskelijalle muotoutuneella opettajan ammattikuvalla ja hänen persoonallisella kasvullaan oli positiivinen merkitys ammatti-identiteettin kehittymiseen. Yrjänäinen (2011) on tutkinut matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden opettajaidentiteettiä heidän
opetusharjoittelunsa aikana. Tutkimuksen mukaan opettajaopiskelijan omat koulumuistot eivät riitä antamaan kattavaa kuvaa opettajan työstä. Opettajan työn hallinnan ja siinä suoriutumisen sijaan tulisi kiinnittää huomiota opettajaopiskelijoiden,
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ohjaavien opettajien ja oppilaiden väliseen vuorovaikutukseen. Osallisuuden kokemus voi jäädä opetusharjoittelussa puolitiehen, ja epävarmuus omasta soveltuvuudesta alalle herää. Lutovac (2014) on tarkastellut väitöskirjatyössään suomalaisten
ja slovenialaisten luokanopettajaopiskelijoiden matemaattisen identiteetin muotoutumista. Hänen mukaansa tutkimukseen osallistuneiden suomalaisten ja slovenialaisten opettajaopiskelijoiden identiteettityö eroaa toisistaan merkittävästi. Hän
esittää, että opettajankoulutuksen ja opetusharjoittelun pitäisi olla kokonaisvaltaisempaa, jotta se auttaisi opettajaopiskelijoita heidän ammatti-identiteettinsä kehittämisessä. Lutovac (2014) korostaa, että omien kouluaikaisten kokemusten ohella
käsitykset itsestä tulevana opettajana heijastuivat merkittävästi identiteetin muotoutumiseen. Siksi näitä molempia teemoja tulisi käsitellä opettajankoulutuksessa.
Tässä tutkimuksessa sovellan Golemanin (1995) kehittämää tunteiden hallintaan liittyvää viitekehystä. Golemanin viitekehystä on käyttänyt Hong (2010) tutkiessaan opettajaopiskelijoiden ja aloittelevien opettajien ammatti-identiteettiä ja
sen liittymistä ammatista luopumiseen sekä Jeloudar, Yunus, Roslan ja Nor (2011)
tutkiessaan oppilaiden ja opettajien käsityksiä opettajien luokanhallintaan liittyvistä käytänteistä ja niiden yhteyttä opettajan tunneälyyn. Kirjallisuudessa on tarkasteltu monipuolisesti opetusharjoittelun ohjaajan ja opettajaopiskelijan välistä
suhdetta, palautteen antoa ja sen vastaanottamista (Barrera, Braley & Slate, 2010;
Cain, 2009; Hudson, 2014, 2016a, 2016b; Izadinia, 2015a, 2015b, 2016; Richter,
Kunter, Lüdtke, Klusman & Baumert, 2013; van Ginkel, Oolbekkink, Meijer &
Verloop, 2016). Tässä tutkimuksessa hyödynnetään toisten opettajaopiskelijoiden
antamaa vertaispalautetta muodostamalla opettajaopiskelijoista pienryhmä, joka
tukee ja antaa palautetta jäsenilleen. Vastaavalla tavalla vertaisryhmää on käytetty
tutkittaessa noviisiopettajien sopeutumista työelämään, jolloin vertaisryhmä koostui kokeneemmista opettajista ja noviisiopettajista (Heikkinen, Wilkinson, Aspfors
& Bristol, 2018; Kemmis, Heikkinen, Fransson & Aspfors, 2014) tai opettajaopiskelijoista ja kokeneemmista opettajista (Korhonen, Heikkinen, Kiviniemi & Tynjälä, 2017; Uitto, Kaunisto, Kelchtermans & Estola, 2016).
Izadinia (2013) on kirjallisuuskatsauksessaan tarkastellut yleisesti opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin kohdistuvia tutkimuksia. Hän havaitsi, että
tutkimuksissa tarkasteltiin pääasiassa positiivisia muutoksia opettajaopiskelijoiden
ammatti-identiteetin muotoutumisessa eikä juurikaan mainittu tai tarkasteltu odottamattomia tai negatiivisia muutoksia. Portaankorva-Koiviston (2010) näkökulma
tutkimuksessaan on yliopisto-opettajan. Hän ei tutki opettajaopiskelijoiden oppituntiharjoittelun kontekstia eikä hänen kuuden harjoittelijan aineistosta tule esiin
haastavia tapauksia. Tässä tutkimuksessa tarkastelen myös sellaisia matematiikan,
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fysiikan ja kemian aineenopettajaopiskelijoita, jotka ovat kokeneet opetusharjoittelun hyvin haastavaksi, ja jossakin tapauksessa tämä on saattanut johtaa jopa konfliktiin ohjaajan kanssa.
Tutkijan ongelma on yrittää saada selville, mitä tutkittava tarkoittaa sanoessaan
tai kirjoittaessaan itselleen tärkeäksi kokemastaan asiasta. Eteen avautuu siis iso
haaste siitä, miten tulkita opettajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjoja. Haastavuutta
lisää vielä se, että jokaisella tutkittavalla on omat uskomuksensa muotoutumassa
olevasta ammatti-identiteetistään. Tutkimuksen kohteina olevien ilmiöiden tulkinta
ja ymmärtäminen kuuluvat hermeneutiikaksi nimetyn tutkimustradition piiriin. Ricoeur (1969/2004, s. 11) toteaakin Schleiermacherin ja Diltheyn opettaneen meidät
tulkitsemaan tekstejä, dokumentteja ja käsikirjoituksia elämän ilmentäjinä, jotka
kiinnittyvät elämään kirjoittamisen kautta.
Sovellan tutkimuksessani narratiivista lähestymistapaa. Tarkastelen opettajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjoja narratiiveina. Muodostan kuuden taustaltaan erilaisen
opettajaopiskelijan narratiivit, kertomukset. Ne kuvaavat heidän ammatti-identiteettinsä kehittymistä opetusharjoittelujen aikana. Lisäksi vertailen opiskelijoiden narratiiveja keskeisten tutkimusteemojen pohjalta. Ricoeurin (1992, s. 140–163) mukaan kokemusten kuvaaminen muodostaa narratiivin siitä, mitä yksilön elämässä tiettynä
ajanjaksona on tapahtunut. Kertomus on yksilön kuvaus siitä, mitä hänen mielestään tapahtui, kenelle ja miten. Nämä tapahtumat muodostavat erilaisia näkökulmia,
kun ne sijoitetaan erilaisille aikajänteille. Opetusharjoittelussa eri opettajaopiskelijoiden elämänhistoriat kohtaavat noin vuoden ajan. Opettajaopiskelijat tutustuvat
toisiinsa ja toistensa uskomuksiin. He elävät eräällä tavalla yhteistä elämänhistoriaa
ja muodostavat yhteistä kuvaa opettamisesta. Heillä jokaisella on kuitenkin oma
näkemyksensä ammatti-identiteetistään. Opettajaopiskelijat rakentavat narratiivia
omasta ammatti-identiteetistään.
Ricoeurin (1991) mukaan narratiivinen identiteetti on sisäistetty ja kehittyvä
tarina, jota ihminen rakentaa tehdäkseen elämästään merkityksellisen. Ihminen voi
alkaa työstää narratiivista identiteettiään joko myöhäisemmässä lapsuudessaan tai
aikuisiän kynnyksellä, mutta tämä työ on koko elämän kestävänä ja projektina päättymätön. Yhdistämällä menneisyyden tarinoitaan ja näkemystään tulevaisuudesta
ihminen saa elämäänsä ajallisen jatkuvuuden tunteen. Narratiivinen identiteetti kokoaa ihmisen elämän yhtenäiseksi, ajassa ja kulttuurissa toimivaksi kokonaisuudeksi.
Käsillä olevassa tutkimuksessa kuulun tutkijana eräällä tavalla sisäpiiriin,
koska olen samalla opetusharjoittelun ohjaaja. Tutkijana olen tässä tutkimuksessa
myös oman työni tutkija, koska olen ollut osaltani suunnittelemassa sitä mallia, jota
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opettajaopiskelijoiden ohjauksessa matemaattisissa aineissa tutkimuksen teon aikana käytetään. Tilanne on Costleyn, Elliottin ja Gibbsin (2010) mukaan tutkijan
kannalta ainutlaatuinen, koska tunnen työtoverini opetusharjoittelun ohjaajina,
mikä saattaa vaikuttaa tulkintoihini. Tutkijana minulla on paljon omakohtaista tietoa tilanteista, joihin opetusharjoittelun ohjaaja voi joutua harjoittelun edetessä.
Opin myös paljon uutta omasta ja toisten opetusharjoittelun ohjaajien työstä opettajaopiskelijoiden kirjoittamien tekstien välityksellä. Minulle on syntynyt uskomus
opetusharjoittelun merkityksestä opettajan ammatti-identiteetin kehittymiselle, joten pystyn työssäni ennakoimaan opettajaopiskelijoiden uskomuksia eri tilanteissa.
Costleyn ja kollegojen (2010) mukaan tutkijan on suhtauduttava edellä esitettyjen
syiden takia erityisen kriittisesti omaan työhönsä sekä tutkijana että opetusharjoittelun ohjaajana. Oman työnsä tutkimiseen sisältyy myös eettinen vastuu siitä, miten
saamaansa sisäpiirin tietoa käyttää.
1.2

Tutkimusongelmat

Tämän tutkimukseni tehtävänä on tarkastella tulevan matemaattisten aineiden aineenopettajan ammatti-identiteetissä tapahtuvia muutoksia matemaattisten aineiden opetusharjoittelun aikana sekä tekijöitä, jotka näyttävät edistävän muutosta.
Tutkimuksen pääongelmaksi muodostuu
1.

Millä tavalla matemaattisten aineiden aineenopettajaopiskelijoiden ammattiidentiteetti kehittyi opetusharjoittelun aikana?

Tutkimuksen pääongelma voidaan jakaa kahteen alaongelmaan
1.
2.

Miten matemaattisten aineiden aineenopettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetti kehittyi sen keskeisillä osa-alueilla?
Mikä on opetusharjoittelun ohjaajan merkitys matemaattisten aineiden aineenopettajaopiskelijan ammatti-identiteetissä tapahtuvalle kehitykselle?
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2

Ammatti-identiteetti

Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni pääkäsitteitä identiteetti ja ammatti-identiteetti, ja näiden käsitteiden välisiä yhteyksiä. Lisäksi esittelen opettajan ammattiidentiteetin keskeisimpien elementtien itsetunto, reflektio, tunteet ja uskomukset
muotoutumisen taustoja tutkimuskirjallisuudessa. Luvun lopussa olevassa yhtenvedossa kerron, miten määrittelen tässä tutkimuksessani opettajan ammatti-identiteetin keskeiset elementit.
2.1

Identiteetti ja ammatti-identiteetti

Identiteetti on laajalti sosiaalitieteissä ja filosofiassa käytetty käsite. Filosofi Paul
Ricoeur (1984, s. 17, 113–139) problematisoi identiteetin käsitettä viitaten oman
minuuden tutkimisen vaikeuteen. Kehon ja persoonan kautta päästään yksilöön ja
edelleen minuuteen, johon identiteetti liittyy. Ricoeur siirtyy toiminnasta toimijaan
ja tarkastelee henkilökohtaista identiteettiä ja narratiivista identiteettiä. Beijaardin,
Meijerin ja Verloopin (2004) mukaan yksilön identiteetti ei ole vakaa, vaan se kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan.
Rogers ja Scott (2008, s. 733) esittävät, että identiteetti perustuu neljälle perusolettamukselle. Ensinnäkin identiteetti on kontekstisidonnainen. Se muotoutuu ympäristössä, jossa sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset ja historialliset voimat muokkaavat sitä. Toiseksi kontekstissa tapahtuu sosiaalista vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa, ja näihin tapahtumiin liittyy tunteita. Tunteet ovat siis tärkeässä roolissa identiteetin muotoutumisessa. Kolmanneksi identiteetti on jatkuvassa muutoksen tilassa, ja se on epävakaa ja monitahoinen. Neljänneksi identiteettiin sisältyy
asioiden merkitysten jatkuvaa rakentumista. Davey (2013, s. 31) syventää edellä
olevaa Rogersin ja Scottin (2008) esittämää määritelmää rakentaen määritelmää
ammatilliselle identiteetille. Ensiksikin sen voidaan hänen mukaansa ajatella olevan sekä henkilökohtainen että sosiaalinen ilmentymä. Toiseksi ammatti-identiteetti on monitahoinen ja pirstaleinen sekä jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva. Kolmanneksi ammatti-identiteetti sisältää tunnetiloja ja asioiden arvottamiseen liittyviä tekijöitä. Neljänneksi siihen liittyy jonkin tasoista ryhmäytymistä ja yhteisöön
tukeutumista.
Korthagenin (2004) mukaan konteksti ja sen vuorovaikutussuhteet ammattiidentiteetin kanssa kuvaavat ammatti-identiteetin muotoutumisen ulkoisia tekijöitä,
ja tarinat ja tunteet ovat taas sisäisiä merkityksiä luovia tekijöitä. Vuorovaikutuk21

seen liittyy kiinteästi reflektio. Opettaja voi reflektoida omaa toimintaansa esittämällä itselleen sellaisia kysymyksiä, kuten:”Kuka olen?”, ”Millainen opettaja haluan olla?”, ja ”Millaisena näen roolini opettajana?”. Näiden kysymysten avulla
opettaja kyseenalaistaa ja muokkaa omaa ammatti-identiteettiään. Olsenin (2008)
mukaan ammatti-identiteetti on käsitteenä kokonaisvaltainen, koska se käsittelee
opettajaa persoonana ja siten kokonaisuutena. Se tarjoaa sopivan metodisen linssin,
jonka avulla opettajan kehittymistä voidaan tarkastella. Se on myös hyvä pedagoginen työkalu, joka soveltuu opettajankoulutuksen avuksi opettajaopiskelijan
konkreettisen kehittymisen tarkkailuun. Beijaard ja kollegat (2004) etsivät kirjallisuudesta määritelmää opettajan ammatti-identiteetille ja havaitsivat, että eri tutkimuksissa käsite oli määritelty eri tavoin riippuen tutkimusasetelmasta. He päätyivät
tulokseen, että niissä tutkimuksissa, joissa käsiteltiin ammatti-identiteetin muotoutumista, käsite oli määritelty eksplisiittisemmin kuin niissä, joissa käsiteltiin ammatti-identiteetin piirteitä. Heidän mielestään samaa asiaa lähestyttiin eri käsitteiden kautta selvittämättä sen kummemmin käsitteiden välisiä yhteyksiä.
Opettajaopiskelijoiden ja aloittelevien opettajien ammatti-identiteettiä ja sen
liittymistä ammatista luopumiseen tutkinut Hong (2010) liittää ammatti-identiteetin vääristyneeseen tai idealistiseen kuvaan opettajan työstä. Hong on määrittänyt
ammatti-identiteettiin kuuluviksi kuusi tekijää: sitoutumisen opettajan työhön, tunteet, tiedon ja uskomukset, yksilöiden ja ryhmien muodollisen ja epämuodollisen
vallankäytön organisaatiossa, minäpystyvyyden sekä arvot. Hänen mukaansa tunneälyllä ja tunteiden hallinnalla näyttäisi olevan positiivinen merkitys ammattiidentiteetin kehittymisessä.
Van Zoestin ja Bohlin (2005) sosio-kulttuurisen näkökulman mukaan identiteetti ei ole vain henkilökohtainen asia, vaan se muodostuu vuorovaikutuksessa olevien ihmisten välille. Se on siis tavallaan väline, jonka avulla osallistutaan yhteisön
toimintoihin. Matematiikan opettajan ammatti-identiteetin kehys muodostuu siis
kahdesta vuorovaikutteisesta ja osin päällekkäisestä osa-alueesta, jotka ovat oman
ajattelun tuottama identiteetti ja yhteisöllinen identiteetti. Opettajan tarvitsema tietopohja jakaantuu sisällölliseen ja opetussuunnitelmalliseen sekä opettamiseen liittyvään tietoon.
Friesenin ja Besleyn (2013) mukaan opetusharjoittelussa pitäisi tutkimuksen
mukaan pystyä edistämään ammatti-identiteetin kehitystä sekä henkilökohtaisella
että sosiaalisella tasolla. Toisaalta opettajankoulutuksessa pitäisi pystyä haastamaan opettajaopiskelijoiden aikaisemmat uskomukset siitä, mitä opettajaksi ryhtyminen tarkoittaa. Beauchampin ja Thomasin (2010) mukaan opettajaopiskelijat
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ovat harjoittelua edeltävän elämänsä aikana muodostaneet idealistisen kuvan opettajan ammatti-identiteetistä. Tämä idealistinen kuva ja sen mureneminen muodostavat ristiriidan, joka saa aikaan ammatti-identiteetin kehittymisen. Tulevaisuuteen
suuntautunut reflektointi auttaa näissä ristiriitatilanteissa katsomaan ikään kuin
muurin yli siihen aikaan, jolloin opettajankoulutuksen hedelmät poimitaan. Opettajankoulutukseen pitäisi sisällyttää runsaasti tällaista tulevaisuuteen suuntautunutta pohdintaa, jotta vastoinkäymiset eivät tuhoaisi ammatti-identiteetin kehittymisprosessia (ks. myös Lutovac, 2014; Lutovac & Kaasila, 2014).
Pasupathin, Mansourin ja Brubakerin (2007) mukaan narratiivi on ympäröivään kulttuuriin sidottu, koska ihminen on lähes jatkuvasti sosiaalisessa kontaktissa
toisten ihmisten kanssa. Ihmisen elämäntarina ei synny sosiaalisessa tyhjiössä,
vaan lukematon määrä ihmisiä vaikuttaa sen muotoutumiseen. Bambergin (2012)
mukaan narratiivin rakenne nähdään vähitellen esiin tulevaksi, ajan kuluessa avautuvaksi, kontekstuaaliseksi, tilannesidonnaiseksi ja vuorovaikutteiseksi. Se on
suunniteltu eräänlaiseksi sosiaaliseksi saavutukseksi kunnioitetuille kuuntelijoille
(vrt. Cohen, 2012; de Fina & Georgakopoulou, 2012).
Watson (2006) on tutkinut narratiivisesti opettajan ammatti-identiteetin, ammatillisen tiedon ja ammatillisen toiminnan välisiä suhteita. Hänen mukaansa ammatti-identiteetin ja käytännön toiminnan välinen suhde ei ole yksinkertainen eikä
yksisuuntainen, vaan se on pikemminkin prosessi, joka sisältää kontekstiriippuvaisia perspektiivejä. Opettajien kertomat tarinat ovat työkaluja, joiden avulla he integroivat tiedon, käytännön ja kontekstin keskenään. Tarinoita kerrottaessa reflektointi, tarinan kertojalle merkityksellisten tapahtumien valinta sekä niiden järjesteleminen toimivat samanaikaisesti. Tapahtumien valinnalla ja järjestelemisellä kertoja pyrkii vakuuttamaan kuuntelijan niiden merkityksellisyydestä. Tarinoiden kertomisella on siis tärkeä merkitys identiteettityössä. Opettajien tarinat kerrotaan käytäntöön liittyvissä yhteisöissä, joten ne tuovat yhteisöllisiä asioita ammatti-identiteetin kehittymisprosessiin.
McAdamsin (2011) mukaan ihmiset muokkaavat omaa elämäänsä ja toistenkin
ihmisten elämää järkevämmäksi narratiivien avulla. De Finan ja Georgakopouloun
(2012) mukaan narratiivi antaa tutkijalle metodologisen työkalun tutkia ihmisten
identiteettiä eri sosiaalitieteiden piirissä. Ammatti-identiteetti on situationaalinen,
koska se ilmenee tietyssä tilanteessa sekä liittyy käsillä olevaan opetettavaan aiheeseen ja toimintaan.

23

2.2

Ammatti-identiteetti ja itsetunto

Itsetunto käsitteenä ilmestyi psykologiseen tutkimuskirjallisuuteen 1890-luvulla.
Mrukin (2006, s. 1) mukaan 1800-luvun lopulta lähtien itsetunto määriteltiin, kuten
James (1890) sen teki, eräänlaisena kompetenssina. Tällöin itsetunto perustuu yksilön menestymiseen tai epäonnistumiseen, joten ihmisellä on elämässään erityisalueita, joissa hän voi menestyä. Seuraavassa vaiheessa itsetunto määriteltiin ihmisen arvoon kohdistuvana tunteena tai asenteena. Sitten nämä määritelmät yhdistettiin, jolloin itsetunto oli sekä kompetenssi että yksilön asenne omasta arvostaan.
Neffin ja Vonkin (2009) mukaan itsetunto riippuu asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Myötätunto itseä kohtaan on tärkeää silloin, kun elämä ei etene niin
hyvin kuin toivoisi. Myötätunto itseä kohtaan liittyy henkilökohtaisen vastuun ottamiseen negatiivisiksi koetuissa tapahtumissa, joissa itsetunto saattaa laskea.
Crockerin ja Parkin (2004) mukaan ongelmalliseksi koetaan pyrkimys saavuttaa ja
pitää yllä tämänhetkistä parempi itsetunto. Itsetunto liittyy motivaatioon ja tavoitteisiin. Henkilön pyrkiessä parantamaan itsetuntoaan, hänen toimintaansa ohjaavat
uskomukset siitä, mitä hänen on tehtävä tai millainen hänen on oltava, jotta hänellä
olisi merkitystä tai arvoa persoonana. Tavoitteiden saavuttamattomuus ei pelkästään merkitse epäonnistumista, vaan se voi aiheuttaa henkilölle uskomuksen, että
hän on epäonnistuja ja arvoton. Tälläisesta pyrkimyksestä parantaa itsetuntoa voi
olla seurauksena myös, että ihminen näkee itsensä positiivisempana kuin hän todellisuudessa on. Hänelle syntyy vääristynyt uskomus omasta itsestään, joten hänen itsetuntonsa on harhainen (ks. myös Neff, 2011).
Rosenbergin, Schoenbachin, Schoolerin ja Rosenbergin (1995) mukaan itsetunto jakautuu kahteen osaan, yleiseen ja erityiseen. Erityisestä itsetunnosta he
käyttävät myös nimitystä akateeminen itsetunto. Schmittin ja Allikin (2005) mukaan yleinen itsetunto liittyy yksilön henkilökohtaiseen arvioon omasta itsestään
persoonana ja se on suhteellisen vakaa ajallisesti ja kontekstuaalisesti ja sen avulla
voidaan ennustaa psykologista hyvinvointia. Erityinen itsetunto ennustaa hyvin
käyttäytymistä tai toimintaa. Yleisen itsetunnon oletetaan olevan vakaan, mutta sen
oletetaan olevan myös dynaamisen ja siihen vaikuttavat persoonan elämän tapahtumat. Chungin, Robinsin, Robertsin ja Widamanin (2014) mukaan tällaisia tapahtumia varhaisaikuisuudessa ovat esimerkiksi muuttaminen pois kotoa, opiskelun
aloittaminen vieraalla paikkakunnalla, avioituminen ja lasten saaminen. Yleinen itsetunto heijastaa sitä, millainen kuva henkilöllä on itsestään. Itsetunto on siis minäkuvan heijaste. Ihmisen koko elinkaarta koskevat itsetunnon kehittymiseen liit-
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tyvät tutkimukset osoittavat, että itsetunto laskee lapsuuden aikana kohoten asteittain aikuisuuden aikana ja laskien jälleen vanhuudessa (Erol & Orth, 2011; Galambos, Barker & Krahn, 2006; Huang, 2010).
Itsetunto liittyy Vignolesin, Manzin, Manzin, Goolledgen ja Scabinin (2006)
mukaan läheisesti identiteetin rakentumiseen. Identiteetin rakentumiseen liittyvät
motiivit määritellään paineeksi jonkin identiteettitilan suuntaan ja poispäin jostain
toisesta identiteettitilasta. Ihmistä motivoivat identiteettityöhön tunteet omasta itsetunnosta, jatkuvuus, erottuminen toisista, kuuluminen johonkin, pystyvyys ja
merkityksen löytyminen. Itsetuntomotiivi viittaa haluun pitää yllä ja lisätä positiivista uskomusta omasta itsestä. Jatkuvuusmotiivi pitää yllä tunnetta jatkuvuudesta
sekä tiettynä ajankohtana että tietyssä tilanteessa. Toisista erottumisen motiivi pyrkii saamaan aikaan ja ylläpitämään erottumista toisista ihmisistä. Yksilö on jotain
erityistä verrattuna toisiin yksilöihin. Johonkin kuulumisen motiivi liittyy tarpeeseen ylläpitää läheisyyden tunnetta toisiin ihmisiin tai tarpeeseen saada toisten ihmisten hyväksyntä kahdenkeskisissä tai ryhmän sisäisissä vuorovaikutussuhteissa.
Pystyvyysmotiivi suuntautuu kompetenssin ja kontrollin tunteen ylläpitämiseen.
Merkityksen löytymiseen liittyvä motiivi viittaa haluun löytää merkitys tai tarkoitus persoonan omalle olemassaololle.
Robinsin, Tracyn, Trzesniewkin, Potterin ja Goslingin (2001) mukaan ihmisen
persoonallisuuden piirteet ja itsetunto liittyvät läheisesti toisiinsa. Persoonallisuuden piirteet kuten ulospäin suuntautuneisuus, miellyttävyys, tunnollisuus, emotionaalinen vakaus ja avoimuus kokemukselle liittyvät henkilön korkeaan itsetuntoon.
Itsetunto voi liittyä myös palautteen etsimiseen, asioiden syy-seuraus-suhteeseen,
sosiaaliseen vertailuun, depressioon, saavutuksiin, henkilökohtaisiin muistoihin ja
ihmissuhteisiin liittyvään käyttäytymiseen. Myös tunneälyn tasot ja itsetunto liittyvät Onenin ja Ulusoyn (2015) mukaan toisiinsa. Niillä opettajaopiskelijoilla, joilla
on heikko itsetunto, on myös matala tunneälyn taso ja päinvastoin.
Pattonin, Bartrumin ja Creedin (2004) mukaan itsetunto toimii ahdistuneisuuspuskurina, sillä ne, joilla on korkea itsetunto selviytyvät merkittävästi paremmin
stressiä sisältävistä tilanteista kuin ne, joilla on alhainen itsetunto. Korkean itsetunnon omaavat yksilöt näyttävät varustautuneen paremmin selviytyäkseen adaptaatioprosessista, joka liittyy esimerkiksi tulevaa uraa koskeviin päätöksiin.
Dobbinsin (1996) mukaan oppituntiharjoittelussa opettajaopiskelijan itsetunnolla on keskeinen merkitys. Oppituntiharjoittelun kokemusten tulkinta, kyky selvitä tilanteista ja kyky vuorovaikuttaa tehokkaasti sekä aikuisten että lasten kanssa
vaikuttavat opettajaopiskelijan itsetunnon kehittymiseen. Izadinian (2013) mukaan
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itseluottamus ja itsetietoisuus ovat termejä, jotka liitetään opettajaopiskelijan itsetuntoon ja siten hänen kehittyvään ammatti-identiteettiinsä. Izadinian (2016) mukaan opettajaopiskelijan itseluottamusta laskee epätyydyttävä suhde ohjaajaan.
Hän saattaa tuntea itsensä turhautuneeksi ja tyytymättömäksi tarkastellessaan oman
ammatti-identiteettinsä kehittymistä opetusharjoittelussa.
Lutovacin ja Kaasilan (2014) mukaan todellisen minän ja ideaaliminän välinen
ero on tärkeää identiteettityössä. Lutovacin ja Kaasilan (2011) mukaan identiteettityö on syvällistä reflektiota ja itsensä arviointia sisältävä prosessi, joka johtaa dialogiin menneen, nykyisen ja tulevan identiteetin välillä. Tämän dialogin seurauksena yksilö tulee tietoiseksi nykyisen ja ideaalin identiteetin välisestä jännitteestä
(ks. myös Kaasila, Hannula & Laine, 2012). Norem-Hebeisenin (1976) mukaan
todellisen identiteetin ja ideaalin identiteetin välinen yhtenevyys on merkittävä
myös tarkasteltaessa itsetunnon kehittymistä. Itsensä arviointi on yksilön arvio siitä,
millainen hän on verrattuna toisiin yksilöihin. Opetettavan aineen osaaminen samoin kuin opettamiseen liittyvä osaaminen ovat oppiainetta opetetaessa merkittävä
opettajan itsetuntoon vaikuttava tekijä. Tuntityöskentelyyn liittyvä itsetunto on jaettavissa kahteen osa-alueeseen: opetettavan aineen osaamiseen liittyvään ja opettamiseen liittyvään itsetuntoon (Kulgemeyer & Riese, 2018; Lamote & Engels,
2010).
2.3

Ammatti-identiteetti ja reflektio

Monet tutkijat ja opettajankouluttajat pitävät reflektointitaitoa tärkeänä työkaluna,
kun opettaja haluaa muuttaa opetuksen näkökulmaansa tai käytänteitään. Reflektoinnin avulla voidaan muuttaa myös omia tavoitteita, jolloin se ei ole pelkästään
työkalu vaan prosessi (Beauchamp, 2015; Danielowich, 2007).
John Dewey käsittelee reflektiota vuonna 1933 ilmestyneessä teoksessaan How
we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process
(1960). Deweyn (1960, s. 12, 14) mukaan reflektio sisältää oletuksen, että jonkin
uskotaan pitävän paikkansa todisteiden perusteella. Tästä seuraa, että reflektiivinen
ajattelu voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa ilmenee epäilys tai epäröinti, joka aloittaa ajatteluprosessin, ja toisessa vaiheessa etsitään tai
tutkitaan mahdollisia ratkaisuja ongelmaan. Reflektio siis kohdistuu niiden faktojen löytämiseen, jotka palvelevat ratkaisun löytymistä. Rogers (2002) on pelkistänyt Deweyn ajatukset reflektiosta neljäksi kriteeriksi. Ensimmäiseksi reflektio on
hänen mukaansa merkityksiä luova prosessi, joka vie oppijan kokemuksesta seuraavaan ja antaa hänelle syvempää ymmärrystä kokemuksen sisäisistä suhteista ja
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kytkennöistä muihin kokemuksiin ja ideoihin. Reflektio antaa mahdollisuuden oppimisen jatkuvuudelle ja varmistaa yksilön ja lopulta myös yhteiskunnan kehittymisen. Se on myös väline tehtäessä moraalisia päätöksiä. Toiseksi reflektio on systemaattinen, tarkka ja kurinalainen tapa ajatella. Kolmanneksi reflektio tarvitsee
toteutuakseen yhteisön, jonka yksilöiden välillä on vuorovaikutusta. Neljänneksi
reflektioon sisältyy yksilön ja toisten yksilöiden henkilökohtaista ja älyllistä kasvua
arvostava asenne. Lee (2005) määrittelee tutkimuksessaan reflektion Rogersin
(2002) esittämällä tavalla, mutta vie sen käytännön tasolle. Ensimmäisellä tasolla,
jota Lee kutsuu mieleen palauttamisen tasoksi, opettajaopiskelija kuvailee kokemusta, tulkitsee tilannetta, jossa kokemus ilmeni, mutta ei pyri etsimään muita selityksiä tai ratkaisuja. Toisella tasolla, jota Lee kutsuu järkeistämisen tasoksi, opettajaopiskelija etsii kokemuksiensa välisiä suhteita, selittää tilannetta, etsii mahdollisia vastauksia siihen, miksi kokemus on tietynlainen ja pyrkii yleistämään kokemustaan. Kolmanneksi Lee esittelee varsinaisen reflektoinnin tason, jolloin opettajaopiskelija erittelee kokemustaan yrittäen muuttaa tai kehittää sitä, analysoi kokemusta eri näkökulmista ja kykenee havaitsemaan reflektoinnin vaikutukset muihin
ihmisiin.
Moonin (1999, s. 5) mukaan reflektiivinen ihminen on sellainen, joka käyttää
joustavasti ja menestyksellisesti mielensä reflektiivistä toimintaa ja tekee siten harkittuja päätöksiä. Metakognitio ohjaa hänen kykyään reflektoida, ymmärtää ja
kontrolloida omaa oppimistaan. Intentionaalisen oppimisnäkemyksen mukaan sekä
kognitiiviset että metakognitiiviset prosessit ovat välttämättömiä, kun oppiminen
nähdään tavoitteellisena toimintana eikä opetus-oppimisprosessin satunnaisena tuloksena.
Kolbin (1984, s. 23–25) mukaan Piaget’n teoria kuvaa sitä, miten älykkyys
kehittyy kokemuksen kautta kognitiivisen kehitysprosessin avulla. Dewey (1960)
sanoo, että todellisen kokemuksen ja opetuksen prosessien välillä on läheinen ja
välttämätön yhteys. Kokemuksesta oppimisella on tärkeä merkitys opettajaksi opiskelussa. Ryhmätyöskentelyssä ryhmän sisäistä vuorovaikutusta pidetään erittäin
tärkeänä ja tyypillisenä käyttöteorian muodostamisessa. Korthagen ja Wubbels
(2001) nimittävät tätä käyttöteoriaa teoriaksi, jota voidaan merkitä t-kirjaimella.
Reflektio on tärkeä prosessi ammatti-identiteetin kehtittymiseen liittyvän opetuksen käyttöteorian muodostuksessa. Reflektion seurauksena ryhmän sisäinen vuorovaikutus saa syvyyttä.
Reflektio voidaan Korthagenin (1985) mukaan kuvata viisivaiheisena prosessina, jossa toiminta, sen arviointi, olennaisten tekijöiden tiedostaminen, vaihtoeh27

toisten toimintamenetelmien luominen sekä uuden menetelmän kokeilu muodostavat syklin, jota reflektioprosessissa toistetaan. Reflektioon sisältyy sen oleellisena
osana ihmettely ja sitä seuraava pohdinta. Käytännössä reflektio on kokemuksen
vangitsemista ja uudelleen arvioimista, ja sen avulla ihminen voi löytää uudelleen
tien ihmisyyteensä, joka on hämärtynyt. Tietämättömyytensä tunnistaminen on
välttämätöntä, muuten ei voi tapahtua tiedostamista ja kehittymistä. On siis tärkeää
tiedostaa, ettei tiedä. Reflektio on myös väline, jonka avulla ihminen voi astua askeleen taaksepäin omista totutuista rutiineistaan ja tarkastella asiaa uudesta näkökulmasta. Wetzelin, De Armentin ja Reedin (2015) mukaan adaptiivisuus on opettajan reflektioon liittyvä ominaisuus, joka tasapainottaa hänen tehokkuuttaan ja innovaatiokykyään. Tätä ominaisuutta hyödyntäen opettajaopiskelija kasvaa aloittelevasta opettajasta ammattilaiseksi. Wengerin (1998) mukaan käytäntöön liittyvän
harjoittelun avulla adaptiivisuutta harjoitellaan pienryhmässä, joka toimii käytäntöyhteisönä ja opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymiseen liittyvän reflektion tukena.
Van Manen (1991, s. 98–118) tarkastelee reflektiota opettajan työn lähtökohdista käsin. Hän jakaa reflektion kolmeen osaan: ennen toimintaa tapahtuvaan, toiminnan aikaiseen ja toiminnan jälkeiseen reflektioon. Ennen toimintaa tapahtuvaksi reflektioksi hän luokittelee oppituntien suunnitteluun liittyvän erilaisia ratkaisuja pohtivan ajattelun. Hän korostaa sitä, ettei suunnitelma saa olla mekaanisesti oppitunnilla toteutettava vaan erilaisten vaihtoehtojen kokeilu, joista sitten valitaan tunnin kuluessa oppilaille paras vaihtoehto. Opettajaopiskelija harjoittelee
tätä reflektiota suunnitellessaan oppituntia ja miettiessään eri vaihtoehtoja tunnilleen. Toiminnan aikainen reflektio on opettajan työssä lähes mahdoton, koska harvoin on aikaa pysähtyä miettimään tilannetta tarkemmin. Tässä kohtaa hän korostaa
sisäistetyn pedagogisen tahdikkuuden merkitystä, jonka avulla opettaja ratkaisee
järkevästi eteen tulevat vaikeatkin tilanteet. Toiminnan jälkeinen reflektio tapahtuu
aina jälkikäteisesti. Se voi tapahtua kollegoiden kesken, oppilaan kanssa tai jopa
oppilaan vanhempien kanssa koulupäivän jälkeen. Opettajaopiskelijalla on oppitunnin jälkeisessä reflektiossa tukenaan pienryhmä ja ohjaaja, mutta opettaja pohtii
toimintaansa ja sen seurauksia yksinään oppituntien tai koulupäivän jälkeen (vrt.
Schön, 1987).
Van Manenin (1991) mukaan reflektion suuntautuessa pääasiallisesti ihmisen
sisäiseen maailmaan se voidaan nähdä ensisijaisesti introspektiivisena, omien uskomusten selvittelynä ja kyseenalaistamisena. Reflektion merkitys nähdäänkin erityisesti itsetiedostusta lisäävänä, ajattelua ja käyttäytymistä muuttavana mahdollisuutena. Opettajaopiskelijalle tulisi harjoittelun aikana kehittyä halu oppia omista
28

kokemuksistaan oppitunnin aikana vaihtelevissa olosuhteissa. Tässä kohdin voidaan puhua ongelmanratkaisuasenteesta, mikä tarkoittaa sitä, ettei opettajaopiskelijan tarvitse tietää, mitä on tehtävä, vaan hänen tulisi paremminkin oppia hyväksymään se tosiasia, että yhä uudestaan ja uudestaan hänen on otettava selvää siitä,
mitä pitää tehdä. Opettajaopiskelijan omaksuessa reflektion avulla tämän asenteen
sekä toteutukseen tarvittavat taidot hänellä on mahdollisuus kasvaa opettajana.
Tässä prosessissa opettajaopiskelijasta kehittyy itseohjautuva opettaja, joka kykenee omaehtoisesti kohtaamaan ongelmatilanteet ja löytämään niihin sopivat ratkaisut.
Jarvisin (1992, s. 114) mukaan reflektiivisyyteen liittyy läheisesti aitous. Opettajan aidolla toiminnalla on odottamattomia seurauksia: opettaja oppii ja kasvaa
yhdessä oppilaidensa kanssa. Oppilaat tunnistavat aidon opettajan, koska hän on
heidän mukaansa rehellinen eikä hänellä ole taka-ajatuksia. Aito ammatti-identiteetti sisältää vapauden, hän on itse vapaa ja antaa oppilaalle vapauden olla sellainen kuin hän todellisuudessa on. Autoritatiivisesti tietoa jakava opettaja menettää
mahdollisuuden oppia oppilailtaan. Reflektiota käyttäen oppimisesta tulee korkeimman tason oppimista. Korthagen ja Wubbels (2001, s. 131–148) ovat tutkimuksessaan löytäneet reflektiiviselle opettajalle aitouden lisäksi muitakin tyypillisiä ominaisuuksia. Opettaja kykenee tietoisesti muotoilemaan kohtaamiaan tilanteita ja ongelmia sekä pitää tätä ominaisuuttaan tärkeänä. Hän käyttää tietystä näkökulmasta tehtyjä vakiokysymyksiä muotoillessaan kokemuksiaan. Tämä ilmenee
sellaisissa kysymyksissä kuin mitä tapahtui, miksi tapahtui niin kuin tapahtui, mitä
minä tein väärin, mitä olisin voinut tehdä toisin jne. Hän osaa myös helposti vastata
kysymykseen siitä, mitä hän haluaa oppia. Opettaja osaa tarkasti kuvailla ja analysoida omaa toimintaansa sosiaalisissa tilanteissa. Edellä kuvatuista ominaisuuksista seuraa, että opettajan suhde opiskelijoihin ja oppilaisiin toimii hyvin, hänelle
työ tuottaa suurta tyydytystä, ja hänen mielestään opiskelijoiden ja oppilaiden tulee
oppia tutkimalla itse asioita ja niiden rakenteita.
Korthagen (2001) on havainnut, että reflektoivia opettajaopiskelijoita on aikaisemmin elämässään rohkaistu strukturoimaan kokemuksiaan ja kohtaamiaan ongelmatilanteita, mistä johtuu, että he kokevat olonsa opettajina turvalliseksi ja tehokkaaksi. Ne opettajaopiskelijat, jotka tuntevat itsensä tehokkaiksi opettajina, reflektoivat opetustaan, kun taas ne, jotka eivät tunne samoin keskittyvät omaan itseensä. Reflektoivat opettajaopiskelijat puhuvat ja kirjoittavat mielellään kokemuksistaan. Korthagen (2001, s. 46) perustelee reflektion erityismerkitystä opettajaksi opiskelussa sillä, ettei opettajaopiskelijaa voi valmentaa erikseen jokaiseen
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heidän tulevassa ammatissaan kohtaamaansa tilanteeseen. Hänen on luotava itselleen halu oppia kokemuksistaan, kun olosuhteet muuttuvat. Korthagenin (2001)
mukaan tähän tarvitaan reflektointikykyä. Jansen, de Hullu ja Tigelaar (2008) ovat
havainneet positiivisten opetusharjoitteluun liittyvien kokemusten reflektoinnin
edistävän innovatiivisuutta opetustyössä.
Schönin (1983) mukaan opettajaksi opiskelu on suurelta osin toimimalla ja toiminnan kautta oppimista. Voidaan siis ajatella, että reflektointi kohdistuu juuri tuohon toimintaan. Reflektoidaan itse toimintaa, sen tuotoksia tai toiminnassa tarvittavia tietoja. Schönin (1987) mukaan opettaminen ammattina on luovaa käytännön
toimintaa, joten ammatti-identiteetin kannalta ammatissa kehittymiseen tarvitaan
reflektiota sekä oman minän että ulkoisen sosiaalisen ympäristön kanssa. Jarvisin
(1992) mukaan ainutlaatuisissa käytännön tilanteissa harjoittelemisesta seuraa uusien taitojen oppimista. Samalla opitaan myös niitä käsitteitä, jotka ovat taitojen
takana. Korthagen ja Vasalos (2005) ovat havainneet reflektoinnissa olevan erilaisia tasoja, kuten ympäristöön, käyttäytymiseen, kyvykkyyteen, uskomuksiin, ammatti-identiteettiin ja tehtävään liittyvät tasot. Heidän mukaansa opettajan tehtävään liittyvässä reflektoinnissa esiintyy esimerkiksi pohdintoja, miksi henkilö on
päättänyt ryhtyä opettajaksi, kun taas ammatti-identiteettiin liittyvällä tasolla pohditaan sitä, millaisena hän kokee itsensä opettajana. Hyvätasoisessa opettamisessa
kaikki edellä mainitut tasot ovat tasapainossa, joten opettajaopiskelijan tulisi saada
ohjausta jokaisella tasolla. Oleellista opetustyössä kehittymisen kannalta on se,
minkä ideaalin tilanteen opettajaopiskelija haluaa saavuttaa opetustyössä ja mitkä
tekijät estävät tuon ideaalin tilanteen saavuttamisen. Ollaan siis läheisesti tekemisissä ammatti-identiteetin ja opettajan tehtävän kanssa. Opettajaopiskelija haluaa
välttää ristiriitatilanteita ja voimattomuuden tunnetta. Hänellä voi olla uskomus,
ettei voi vaikuttaa asioiden kulkuun. Ohjaajan tulisi kyetä risteilemään edestakaisin
edellä mainittujen tasojen välillä, jotta hän voisi täyttää opettajaopiskelijan ohjauksen tarpeet.
Freese (1999) tarkastelee reflektointia sosiaalisena käytäntönä, jota siihen osallistujat toteuttavat opetuksessaan. Tutkimuksessa opettajaopiskelijat havaitsivat
reflektoidessaan opettamiseen liittyviä toimintoja, ettei opettajaksi oppiminen ole
sitä, että ohjaaja kertoo, mitä pitää tehdä ja mitä ei, vaan kyseessä on laaja-alaisempi prosessi. Tämä prosessi tarvitsee alustakseen oppimisyhteisön, jossa vallitsevat luottamus, yhteistyö ja tutkiva ote. Opetusharjoittelua ohjaavat opettajat ovat
mukana oppimisprosessissa ja joutuvat pohtimaan työnsä merkitystä sekä opettajina että ohjaajina. Järjestelmällinen reflektion käyttö auttaa opettajaopiskelijaa ar30

vioimaan kokemuksiaan ja kehittämään opetustaan järkiperäiseen suuntaan reflektoimalla omaa toimintaansa luokassa. Opettajaopiskelijan näkökulma laajenee reflektion avulla oman itsensä tarkkailusta oppilaissa tapahtuvan oppimisen analysointiin. Walkington (2005) on tarkastellut reflektion merkitystä opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymisessä. Hän havaitsi, että perinteinen ohjaaminen, jossa keskitytään opettajaopiskelijan sosiaalistumiseen työskentely-ympäristöön sekä hänen toimintojensa arviointiin, on tulevaisuuden opettajantyötä rajoittavaa. Opettajaopiskelijan tulisi olla aktiivinen toimija reflektoiden ja sitoutuen oppimiskontekstiin sekä omaan rooliinsa siinä. Aikaa siis pitäisi olla riittävästi käytännön harjoittelussa tapahtuvaan reflektioon, päätöksien tekoon ja asioiden tutkimisen kautta oppimiseen, jotta henkilökohtaisesti merkittävä ja positiivinen opettajapersoonallisuus kehittyisi. Walkington suosittelee mentorointia ohjauksen sijaan. Kokenut opettaja vahvistaisi yhteisöllistä toimintaa, jolloin opettajaopiskelija
pääsisi kehittämään omaa ammatti-identiteettiään.
Kaasila ja Lauriala (2012) lähestyvät alakoulun opettajiksi valmistuvien reflektointiprosessia tarkastelemalla kontekstin merkitystä. Heidän mukaansa opettajaopiskelijoiden opetusportfolioissa reflektointiprosessin laajuus ja syvyys vaihtelevat paljon ja reflektion käynnistyminen näyttää riippuvan opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista matematiikan opetuksen kohteina. Opettajaopiskelijoiden
omilla aikaisemmilla matematiikan opettajilla on suuri merkitys ainakin harjoittelun alkuvaiheessa siihen, miten he reflektoivat kokemuksiaan. Tutkimuksen mukaan matematiikan opetukseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden lukeminen syventää reflektioprosessia. Longin ja Stuartin (2004) mukaan aikaisempien matematiikan oppimiseen liittyvien kokemusten ja tunteiden reflektointi sekä kokemusten
uudelleen arviointi on välttämätöntä reflektioprosessin etenemisessä. Tutkimuksen
soveltaminen yläkoulun ja lukion matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutukseen on tärkeää ainakin reflektioprosessin laajentamisen ja syventämisen kannalta.
Mansvelder-Longayrouxin, Beijaardin ja Verloopin (2007) mukaan oman toiminnan reflektoinnin seurauksena rakentuu tietoisuus omista teoista, toiminnasta
ja kehittymisestä opetusharjoittelussa. Körkkön, Kyrö-Ämmälän ja Turusen (2016)
mukaan aloittelevan opettajaopiskelijan tavoitteena on usein parantaa omaa toimintaansa eikä niinkään muodostaa omaa mielipidettä asiasta tai tulla tietoiseksi omista
uskomuksistaan tai muuttaa omia uskomuksiaan. Opettajaopiskelijat mieluiten tarkastelevat sitä, mitä olivat muuttaneet, kuin sitä, miten he olivat asiaa muuttaneet.
Metakognitiivisten taitojen kehittäminen opetusharjoittelussa saatujen kokemusten
avulla vähentäisi ulkopuolisen henkilön tarvetta kertoa prosessista, joka on tapahtumassa heidän ammatti-identiteetissään.
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Hagevik, Aydeniz ja Rowell (2012) ovat tutkineet toimintatutkimuksen merkitystä opettajaopiskelijoiden kriittisen reflektoivan ajattelun edistämisessä. Vuoden
mittainen harjoittelu antoi mahdollisuuden reflektoida kriittisesti omia kokemuksia
toisten opettajaopiskelijoiden kanssa. He reflektoivat ja tutkivat omia opettamiseen
ja oppimiseen liittyviä uskomuksiaan. Toimintatutkimus sisälsi kriittistä tavoitteiden suuntaista tutkimusta ja paljon yhteistyötä toisten opettajaopiskelijoiden ja ohjaajien kanssa. Näin löydettyjä ideoita, tavoitteita ja ongelmia vietiin käytännön
tasolle kouluympäristöön. Ryhmänä he jakoivat onnistumisensa ja pettymyksensä.
Opettaminen on luonteeltaan monimutkaista ja kontekstisidonnaista toimintaa, ja
näissä tilanteissa reflektoimalla omaksutut taidot koituvat tulevien oppilaiden hyödyksi. Mortarin (2012) mukaan opettajaopiskelijoiden tulisi koulutuksen jälkeen
ymmärtää, miten reflektointia voidaan kehittää muihinkin tilanteisiin siirrettäviksi
käytänteiksi.
Chamoso, Càceres ja Azcàrate (2012) tarkastelevat reflektointia matematiikan
opettajaopiskelijoiden opettamis- ja oppimisprosessissa. Matematiikan opettajaopiskelijat reflektoivat enemmän (60 %) opettamistaan kuin omaa oppimistaan
(40 %) eli he keskittyivät siihen, mitä luokassa tapahtui ja oma oppiminen jäi takaalalle. Opettamisessa suurin mielenkiinto kohdistui erilaisiin menetelmiin, kun taas
oppimisessa keskityttiin sisältöihin. Opettamisen lähemmässä tarkastelussa korostuu tiedon jakaminen (85 %) verrattuna sen soveltamiseen (15 %). Tutkijat suosittavat käytänteitä, jotka auttavat opettajaopiskelijoita siirtämään tarkastelukulmansa
omasta toiminnastaan oppilaiden oppimiseen. Heidän tulisi nähdä itsensä oppilaan
roolissa ja yrittää havaita oppilaan tarpeita ja eläytyä oppilaiden asemaan (Kaasila,
2000).
Moore-Russon ja Wilseyn (2014) mukaan reflektoinnin moninaisuudella ja sen
liittämisellä aikaisemmin koettuun on merkitystä. Opettajan ja siis myös opettajaopiskelijan reflektointi kohdistuu ensinnäkin opetustyöhön ja käsiteltävän sisällön
soveltuvuuteen juuri kyseiselle kurssille sekä oppilaiden ajattelun pohtimiseen.
Toisessa vaiheessa otetaan esille se, miten asiat liittyvät aikaisemmin koettuun ja
opittuun. Tämä tietoinen asioiden kytkeminen aikaisemmin tapahtuneeseen on
opettajan kasvun ja oppimisen kannalta välttämätöntä ja liittyy läheisesti kokemuksesta oppimiseen. Tulevia opettajia pitäisi rohkaista reflektoimaan omia kokemuksiaan. Kolmannessa vaiheessa tarkastellaan reflektoinnin moninaisuutta, jolloin havaitaan sen kokonaisvaltaisuus opetuksessa. Tulevien opettajien on siis ymmärrettävä työnsä kompleksinen luonne, jolloin he kykenevät arvioimaan ja omaksumaan
työssään kohtaamiaan uusia asioita. Tutkimus liittyy matematiikan opettamiseen.
Reflektoinnin tarkastelu pelkistyy kahteen ulottuvuuteen, liittäminen aikaisempiin
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kokemuksiin ja kompleksisuuden tasoon. Reflektointi on tehokkainta silloin, kun
sen kompleksisuus on suuri ja se liitetään kiinteästi aikaisemmin opittuun. Gelfuso
ja Dennis (2014) ovat havainneet, ettei reflektoinnin tarvitsemaa tukea välttämättä
aina löydy. Opettajaopiskelijoiden kenttäkokemusten reflektointi on välttämätöntä,
jotta kokemuksista oppimista voisi tapahtua. Izadinian (2013) mukaan reflektioon
liittyvät toiminnot liittyvät opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymiseen.
2.4

Ammatti-identiteetti ja tunteet

Behavioristi Skinnerin (1974, s. 17, 62) mukaan tunteiksi tulkitaan kehon reaktioita
ulkopuolisiin ärsykkeisiin. Tietoisuudeksi tai mieleksi nimitetty tunteina koettava
tai introspektiivisesti havaittava ajatusmaailma ei hänen mukaansa ole fysikaalinen
erillinen maailma, vaan havaitsijan oma keho. Hänen mukaansa ihminen ei sanallisessa käyttäytymisessään kommunikoi omien eikä toisen yksilön tunteiden kanssa,
vaikka tuloksena voi olla tunteita, jotka koetaan samoiksi samanlaisissa tilanteissa.
Ihmisen käytös muuttuu, koska ympäristö, jossa hän on, on ahdistava. Introspektio
ei siis hänen mielestään ole luotettava tutkimusmenetelmä, koska sille ei voida asettaa tiettyä mittaristoa, johon havaittuja asioita voitaisiin verrata. Hawkeyn (2006)
mukaan tunteiden ja ajattelun, mieltymysten ja järjen välisen vuorovaikutuksen
ymmärtäminen on ollut vaikeaa. Perinteisesti tunteet on nähty valistuksen ajasta
lähtien järjen ja päättelyn vastakohtina. Filosofi Popper (1994/2000, s. 98) edustaa
päinvastaista ajattelua kuin Skinner toteamalla, ettei ihminen voi puhua asioista
tunteitten liittymättä niihin. Toisten ihmisten kanssa ei voi kommunikoida nostamatta heissä esiin tunteita.
Gardener (1985) jakaa älykkyyden erilaisiin osa-alueisiin, joista yhtenä hän
tarkastelee henkilöön itseensä ja tunteisiin liittyvää älykkyyttä. Hän jakaa tunnealueeseen liittyvän älykkyyden kahteen osa-alueeseen; siihen, miten ihminen kokee
omat tunteensa ja siihen, miten hän kokee toisten ihmisten tunteet. Omien tunteiden
hallintaan liittyvät laajuus, erottelukyky ja tunteiden merkitys käyttäytymisen ohjaamisessa. Toisten ihmisten tunteiden havaitseminen ja erottelu sekä heidän mielialojensa erittely, motivaatiotilan tunnistaminen ja heidän erilaisten aikeidensa havaitseminen helpottavat yhteistoimintaa heidän kanssaan. Edellä mainittu henkilön
sisäinen ja ulospäin suuntautunut älykkyys eivät voi kehittyä itsenäisesti, vaan ne
tarvitsevat toisiaan.
Tunteita käsitellessään Postle (1993, s. 39–41) tuo esiin emotionaalisen kyvykkyyden käsitteen. Hän jakaa oppimisen neljään osaan. Oppimisen perustana on hä33

nen mukaansa toiminnan kautta oppiminen, jonka jälkeen tulee käsitteellinen oppiminen. Seuraavaksi hän asettaa mielikuvituksen avulla oppimisen ja lopuksi tunteiden kautta oppimisen. Hän esittää kymmenkohtaisen luokittelun emotionaalisen
kyvykkyyden arvioimiseksi, jonka avulla tunteiden merkitystä oppimisessa voidaan tarkastella. Garner (2010) on kirjallisuuskatsauksessaan tarkastellut emotionaalista kyvykkyyttä ja sen vaikutuksia opettamiseen ja oppimiseen. Hän tarkastelee kehityspsykologiaan, kasvatuspsykologiaan ja opettajankoulutukseen liittyviä
artikkeleita opettajan toiminnan näkökulmasta. Opettajan tehtävänähän on muokata
oppilaan tunteita ja tunneilmaisuja sosiaalisempaan muotoon. Garner tarkastelee
myös niitä menetelmiä ja haasteita, joita opettajat kohtaavat säädellessään omia
luokkakontekstissa esiin tulevia tunteitaan. Garner löytää aineistostaan kaksi emotionaaliseen kyvykkyyteen liittyvää komponenttia, joiden hän olettaa selittävän lasten ja nuorten koulussa saavuttamia oppimisen tuloksia, nimittäin heidän tietonsa
tunteista ja kykynsä säädellä tunteita. Opettajilla siis pitäisi olla taitoa ymmärtää ja
säädellä omia ja oppilaidensa tunteita.
Uitto, Jokikokko ja Estola (2015) löysivät kirjallisuudesta seitsemänkymmentä
opettajan tunnetiloja kuvaavaa artikkelia, jotka he edelleen luokittelivat seitsemään
luokkaan: tunteiden merkitys ammatti-identiteetissä ja ammatillisessa oppimisessa;
opettajien emotionaalinen uupuminen; opettajien tunteet ja vuorovaikutus; opettajien tunteet historiallisissa, poliittisissa ja sosiaalisissa konteksteissa sekä koulutukseen liittyvissä uudistuksissa; opettajien merkitys oppilaiden tunteisiin; opettajien
tunneälyn taidot ja tiedot; opettajien tunteet ja niiden säätely. Opettajien tunteita ja
niiden merkitystä opetustyössä on tutkittu runsaasti ja ne liittyvät läheisesti opettajan työhön, ammatti-identiteettiin, oppimiseen ja hyvinvointiin, mutta myös työuupumukseen ja nääntymiseen. Fried, Mansfield ja Dobozy (2015) ovat myös kirjallisuuskatsauksen avulla pyrkineet määrittelemään opettajalle tunnemallia. Heidän mukaansa arvostus ja tunteiden osoittaminen toimivat välittäjinä opettajan sisäisen tunnekomponentin ja ulkoisen toisiin ihmisiin kohdistuvan tunnekomponentin välillä. Näitä osa-alueita muokkaavat sosiaaliset, kulttuuriin liittyvät ja poliittiset tekijät. Tiedostaessaan, miten tunteet toimivat ja vaikuttavat näiden välittäjien
avulla, opettaja voi muokata omia ja oppilaidensa tunnekokemuksia.
Pillenin, den Brokin ja Beijaardin (2013) mukaan opettajaopiskelijat kokevat
opetusharjoittelunsa aikana erilaisia jännitteitä, jotka johtuvat opiskelijan roolin
muuttumisesta opettajan rooliksi, oppilaiden auttamiseen liittyvän halun ja todellisuuden välisestä ristiriidasta tai opettajaopiskelijan opettamiseen liittyvien uskomusten ja opetusharjoittelussa kohdatun käytännön ristiriitaisuudesta. Nämä ammatti-identiteetin kehittymiseen positiivisesti vaikuttavat jännitteet aiheuttavat
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opettajaopiskelijassa erilaisia tunteita. Timoŝtŝukin ja Ugasten (2010) mukaan
opettajaopiskelijat kuvailevat ammatti-identiteettiään ja sen kehittymistä omien kokemustensa avulla ja näihin kokemuksiin liittyy vahvasti tunteita. Shoffnerin (2009)
mukaan opettajaopiskelijat kohtaavat päivittäin suuttumuksen tunteita, turhautumista, jännitystä ja epäuskoisuutta. Reflektoivat käytänteet antavat mahdollisuuden
käsitellä näitä tunteisiin liittyviä asioita. Jos hyväksytään, että opettamisessa ovat
mukana sekä järki että sydän, on tunteisiin liittyvät tukitoimet otettava mukaan
opettajankoulutukseen. Golemanin (1995) ajatuksia soveltaen tunteilla on suuri
merkitys opetusharjoittelussa, koska opettajaopiskelija viestii tunteitaan kehonsa
kieltä käyttäen. Monesti nuo tunteiden tuottamat kehon viestit ovat ristiriidassa
muun viestinnän, kuten sanallisen viestinnän, kanssa. Tällöin opetuksen kohteena
olevissa oppilaissa syntyy tunnetasolla erilainen vaste kuin kehon tasolla.
Mayer ja Salovey (1997) sekä Salovey ja Pizzarro (2003) tarkastelevat tunneälyä kehittämänsä neljähaaraisen mallin avulla. Ensimmäisenä haarana heidän
mallissaan on tunteiden havaitseminen. Tällöin selvitellään omien ja toisten tunteiden havaitsemista sekä esimerkiksi erilaisten esineiden, taiteen, tarinoiden ja musiikin merkitystä tunteiden muodostumisessa. Salovey ja Pizzarro (2003) pitävät
tunteiden havaitsemista ja niiden arvioimista sosiaalisen vuorovaikutuksen perustana. Tunteiden havaitsemiseen liittyy aina väärintulkinnan mahdollisuus, jolloin
positiivinen tunneviesti voidaan tulkita päinvastaiseksi. Omien tunteiden ja tunnetilojen tunnistaminen ja reflektointi ovat tarkkuutta vaativa taito. Oma mieliala
saattaa aiheuttaa vääriä tulkintoja toisen tunteista. Toisena mallin haarana he käsittelevät tunteiden edistävää merkitystä ajatteluun. Erilaisten tunteiden aikaansaaminen, käyttö ja tunteminen sekä tunteiden avulla kommunikointi tai niiden valjastaminen erilaisten ajatteluprosessien käyttöön nähdään tärkeäksi. Tunteet voivat edistää järkeilyprosessia, surullinen mieliala liittyy tarkkuutta vaativaan systemaattiseen ajatteluun, kun taas onnellinen mieliala näyttää rohkaisevan heuristisempaan
ajattelutapaan. Kolmantena haarana Salovey ja Pizzarro (2003) käsittelevät tunteiden ymmärtämistä. Tähän liittyy kyky ymmärtää tunteisiin liittyvää informaatiota
ja sitä, miten erilaiset tunteet liittyvät toisiinsa ja kehittyvät erilaisissa ihmiskontakteissa. He pitävät kykyä käsitellä omiin tunteisiin liittyviä reaktioita emotionaalisen kypsyyden merkkinä. Rauhallisuuden säilyttäminen tunteita aiheuttavissa tilanteissa näyttää olevan sosiaalisesti erittäin tärkeä taito. Neljäntenä haarana Salovey ja Pizzarro (2003) kuvaavat mallissaan tunteiden hallintaa. Tässä yhteydessä
tarkastellaan kykyä olla avoin tunteille sekä taitoa omien että toisten tunteiden säätelyyn, joka johtaa oman persoonallisuuden ymmärtämiseen ja kasvuun. Toisten
ihmisten tunteiden käsittelytaito edistää sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista.
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Huonotuulisen ystävän mielialan kohottaminen ennen edessä olevia juhlia saattaa
tehdä niistä onnistuneet sekä ystävän että muun juhlaseurueen kannalta katsottuna.
Corcoran ja Tormey (2012) ovat tutkineet opettajaopiskelijoiden tunneälyä Saloveyn ja Pizzarron esittämää mallia käyttäen. Tämän tutkimuksen mukaan monelle
opettajaopiskelijalle kaikki neljä osa-aluetta ovat kehittymisen paikkoja. Sekä
omien että toisten tunteiden tulkinta ja emotionaalisen tiedon ymmärtäminen ja tulkinta ovat usealle opettajaopiskelijalle heikko kohta.
Zembylasin (2003) mukaan opettajan ammatti-identiteetin ymmärtämiseksi on
otettava tarkastelun kohteeksi myös tunteet. Tunteet liittyvät läheisesti itsetunnon
kehittymiseen, jolloin tunteiden merkitys identiteetin muotoutumisessa ja sen
muuttumisessa saavat erityisen merkityksen. Hänen mukaansa ammatti-identiteetin
rakentuminen on lähtökohdiltaan affektiivinen prosessi ja ammatti-identiteetin
emotionaalisten komponenttien tutkiminen auttaa ymmärtämään paremmin opettajan minuutta. Ammatti-identiteetin ymmärtäminen opettajan emootioiden tilannekohtaisuuden kautta antaa hyvän kuvan sen moninaisuudesta ja monimutkaisuudesta. Flores ja Day (2006) tarkastelevat tunteiden merkitystä ammatti-identiteetin
kehittymisessä. He ottavat esiin koulun ja opetusryhmän tunneilmaston, jotka vaikuttavat opettamisen ja oppimisen käytänteisiin ja asenteisiin. He eivät käsittele
systemaattisesti tunteita ja niiden vaikutuksia, vaan kuvailevat opettajan yksittäisiä
tunteita, kuten tyytyväisyyttä, iloa ja ylpeyttä oppilaiden menestyessä. Negatiivisista tunteista he tuovat esiin turhautumisen, väsymyksestä aiheutuvan vihan, oppilaiden huonosta käytöksestä johtuvan stressin, syyllisyyden ja surun. Shapiro
(2010) löytää ammatti-identiteetistä emotionaaliseksi identiteetiksi nimittämänsä
alueen, jonka avulla opettajat voivat kehittää reflektiivisyyttään, solidaarisuuttaan
ja herkkyyttään oppilaita ja kollegojaan kohtaan (ks. myös Zembylas, 2007). Zembylasin (2005) mukaan opettajan työ on emotionaalisesti sitovaa ja vaativaa. Opettajat toimivat luokassa emotionaalisten sääntöjen mukaisesti, joten tunteiden merkityksen ymmärtäminen on tärkeää. Opettajan tunteiden hallinta ja ajattelu liittyvät
vastavuoroisesti toisiinsa, joten ammatti-identiteetin ja tunteiden välinen suhde on
monimutkainen. Tunteet ovat linssi, jonka läpi ammatti-identiteettiä voidaan tutkia
(ks. myös O’Connor, 2008; Pritzker, 2012).
Schutz, Cross, Hong ja Osborn (2007) kuvaavat opettajan ammatti-identiteettiä
kehyksenä, josta käsin opettaja toimii toisten ihmisten kanssa. Tämä kehys ohjaa
opettajan käyttäytymistä ja tunteitten käsittelyä luokkahuoneessa.
Ammatti-identiteetti ja tunteet linkittyvät toisiinsa, mikä tulee esiin tiedostettujen tai tiedostamattomien tunteitten välityksellä. Opettajan kokiessa epämiellyt36

täviä tunteita nämä tunteet saattavat uhata hänen ammatti-identiteettiään haastamalla hänen uskomuksiaan esimerkiksi opettamisesta ja oppimisesta. Jos opettajalta odotetaan tietynlaista tunteitten ilmaisutapaa, esimerkiksi kielletään negatiivisten tunteitten ilmaiseminen, voi seurauksena olla työssä loppuun palaminen.
Tutkijoiden uskomus on kuitenkin se, että opettaminen ja oppiminen sisältävät erittäin paljon tunteita. Vaikeiden tunteiden kokemiseen pitäisi jotenkin valmistautua
opettajankoulutuksen aikana. Tähän tutkimukseen osallistuneet opettajat olivat täysin yllättyneitä ja jopa peloissaan omista tunnereaktioistaan. Lopputuloksena oli
tunne, että he olivat menettäneet kontrollin omiin tunteisiinsa (ks. myös Friedman,
2000).
Aineenopettajan kannalta katsottuna hänen opettamansa oppilaat vaihtuvat
joka oppitunti. Samoin käy, jos tarkastellaan asiaa oppilaan näkökulmasta, eli opettajat vaihtuvat jatkuvasti. Hargreavesin (2000) mukaan tietopuolisen aineksen tärkeys opetuksessa lisääntyy verrattuna alakoulun toimintaan, jolloin emotionaalinen
puoli oppilas–opettaja vuorovaikutuksessa vähenee. Aineenopettajan oppilassuhde
muotoutuu ammatilliseksi ja siten etäisemmäksi kuin alakoulun opettajan. Hargreaves ehdottaa tämän tilanteen korjaamiseksi muutoksia opetusjärjestelyihin ja koko
järjestelmään siten, että perustettaisiin esimerkiksi minikouluja ja kodinomaisia
opiskelupaikkoja.
Goleman (1995, s. 34–44) luokittelee tunteiden käsittelyn taidot viiteen osaalueeseen: omien tunteiden tiedostaminen, tunteiden hallinta, itsensä motivointi,
toisten ihmisten tunteiden havaitseminen ja vuorovaikutussuhteiden käsittely. Hän
toteaa, että ihmiset eroavat kyvyiltään näissä osa-alueissa; jotkut ovat melko taitavia esimerkiksi oman ahdistuneisuutensa käsittelyssä, mutta taitamattomia toisten
ihmisten järkytyksen rauhoittamisessa. Hänen luokittelunsa on samantyyppinen
kuin Saloveyn ja Pizzarron (2003) kehittämä, mutta hieman käytännönläheisempi.
Boler (1999, s. 61–76) kritisoi Golemanin esittämää tunneälyn mallia ja pitää sitä
sosiaalisen valvontajärjestelmän konservatiivisena versiona. Tunteitaan kontrolloiva moderni ihminen pystyy tämän mallin mukaan hallitsemaan järkevien valintojensa avulla aivojensa tunnealuetta. Bolerin mukaan tunneäly perustuu yleistettyyn käsitykseen ihmisluonnosta ja tunteista. Tunteet käsitetään taidoiksi, jotka
ovat yleisiä ja joita kaikki pystyvät oppimaan riippumatta kontekstista. Sukupuoleen liittyvät tunnesidokset on kokonaan sivuutettu. Kritiikistä huolimatta Golemanin (1995) ajattelu tarjoaa tämän käsillä olevan tutkimukseni kannalta hyvän luokittelumallin opettajaopiskelijoiden kuvaamien tunteiden käsittelyyn.
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Corcoran ja Tormey (2012) ovat tutkineet opettajaopiskelijoiden tunneälyä ja
verranneet sitä kokeneempien opettajien vastaavaan. Heidän johtopäätöksensä mukaan tunteet vaikuttavat oppimiseen ja opettamiseen. Jos opettajaopiskelijoiden
tunneäly kehittyy opetusharjoittelun aikana, he voivat käyttää sitä hyödyksi tulevassa työssään oppilaiden parissa. Huono stressin ja tunteiden hallinta on perussyy
siihen, miksi opettajat ovat tyytymättömiä työhönsä ja vaihtavat alaa. Opettajankoulutuksessa pitäisi tutkijoiden mielestä antaa koulutusta myös tunteiden käsittelyssä. Tutkijat havaitsivat myös, että miepuoliset sopettajaopiskelijat pärjäsivät
keskimäärin huonommin tunteittensa käsittelyssä kuin naispuoliset (ks. myös Penrose, Perry & Ball, 2007). Taxer ja Frenzel (2015) havaitsivat, että opettajat korostavat positiivisia tunteitaan, näyttelevät osan tunteistaan toisiksi ja piilottavat negatiivisia tunteitaan. Hascher ja Hagenauer (2016) tutkivat opettajaopiskelijoiden
suorittamaa itsearviointia käyttäen heidän avoimuuttaan opettamisen teoreettiselle
tarkastelulle sekä heidän odotuksiaan ja tunteitaan. Opettajaopiskelijat odottivat
ennen kaikkea harjoitteluun liittyvien tunnekokemusten tukevan heidän opettajan
autonomiaansa. Opettajaopiskelijat kokivat harjoittelun pääosin positiivisia tunnekokemuksia sisältävänä. Negatiivisina tunteina tulivat esiin jännitys, hermostuneisuus ja huolestuneisuus. Opettajaopiskelijat tarvitsevat tukea näiden negatiivisten
tunteittensa käsittelyyn.
Intratorin (2006) mukaan opettaminen on älyllisesti haastavaa, mutta se voi
olla myös tunteita sisältävää draamaa. Matka omaan minään on noviisiopettajalle
erityisen intensiivinen, konflikteja sisältävä sekä dynaaminen prosessi, ja siinä voi
haavoittua. Uudet opettajat kokevat intensiivisiä tunteita ja jopa kärsimystä, mutta
toisaalta positiivisia ja jännittäviä tunteita, kun tunti menee hyvin. Aloittelevien
opettajien täytyy toisaalta oppia huolehtimaan omasta terveydestään ja henkisestä
tilastaan. Chang (2006) on havainnut yhteyden burnoutin ja tunneälyn välillä tutkiessaan Hongkongin toisen asteen koulujen opettajia työssään. Hänen mukaansa
tulevia opettajia voitaisiin auttaa jo opettajankoulutuksessa kehittämällä ja parantamalla heidän tunneälyn taitojaan. Garnerin (2010) mukaan opettajaopiskelijoille
pitäisi tarjota menetelmiä omien ja oppilaiden tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn. Palomera, Fernàndes-Berrocal ja Brackett (2008) ovat edellisten tutkijoiden
kanssa samaa mieltä johtopäätöksessään, että tunneälyn harjoittelu pitää sisällyttää
opettajankoulutukseen ja että samalla saadaan harjoitteluun tulevalle opettajalle
työssään selviytymisen kannalta tärkeä työkalu (ks. myös Hawkey, 2006). Soinin,
Pyhältön ja Pietarisen (2010) mukaan opettajan pedagoginen hyvinvointi näyttää
liittyvän oppilaan, kollegojen ja vanhempien kanssa tapahtuviin päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin. Evelainin, Korthagenin ja Berkelmansin (2008) mukaan
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opettajaopiskelijoiden tarpeet tulisi ottaa harjoittelussa huomioon, aloittelevalle
opettajaopiskelijalle tulisi tarjota turvallinen opetusryhmä ja ryhmän haastavuutta
pitäisi lisätä opetusharjoittelussa vähitellen. Positiivisen suhteen luominen oppilaisiin lisää luottamuksen ja sympatian tunnetta. Beckerin, Goetzin, Morgerin ja Raneluccin (2014) mukaan opettajan tunteilla on tärkeä merkitys heidän oppilaidensa
tunteille eikä niitä saa unohtaa opetustilanteissa. Hascher ja Hagenauer (2016) ovat
tutkimuksessaan osoittaneet, että positiivisilla tunteilla on kohottava merkitys opetuksen laadulle. Tällaisia tunteita ovat opettamisesta nauttiminen ja innostuneisuus.
Negatiiviset tunteet, kuten viha ja ahdistuneisuus, haittaavat opettajan käyttäytymistä ja opetusta.
Rakkaus oppilaista kohtaan ja huolenpito heistä ovat opettajan työssä tärkeitä,
mutta vähän tutkittuja asioita opettajankoulutuksessa. Goldstein ja Lake (2000)
ovat pyrkineet selvittämään rakkauden ja huolenpidon merkitystä tutkimuksessaan,
jonka otsikko alkaa sanoilla ”Love, love, and more love for children”. Tutkimus
liittyy alakoulun opettajaopiskelijoiden käsityksiin. Niitä kuvattiin kolmen eri kategorian avulla: pelkistetyn rakkauden ja huolenpidon (romanttinen kuva huolehtivasta rakkaudesta), syntymässä saadun lahjan tai idealististen uskomusten avulla.
He esittävät opettajankoulutuksessa tutkittavaksi opettajaopiskelijoiden uskomuksia rakkaudesta ja huolenpidosta, jolloin he tulisivat tietoisiksi prosesseista, joiden
tuloksena on huolehtiva opettaja. Opettamiseen liittyvää ja tunteisiin pohjautuvaa
huolenpitoa ovat pohtineet myös Isenbarger ja Zembylas (2006). He näkevät huolenpidon sekä lähestymistapana että tunteena, joka ei sisällä pelkästään rakkautta
tunteena vaan myös sen työstämistä. Opettajien odotetaan hallitsevan esimerkillisesti negatiiviset tunteensa – vihansa ja turhautumisensa – ja haluavan vain tulla
paremmiksi opettajiksi ja osoittavan huolenpitoon liittyviä positiivisia tunteita.
Huolenpito voisi olla pedagogista, moraalista ja kulttuuriin liittyvää siis monenlaista ja monimuotoista riippuen tunteisiin liittyvän työn luonteesta ja kontekstista.
Opettajankoulutuksessa tulisi edellä mainittujen tutkijoiden mukaan ottaa monipuolisemmin huomioon opetusryhmän tunneilmapiiri, koska opettamiseen aina liittyy erilaisia tunteita.
2.5

Ammatti-identiteetti ja uskomukset

Uskomuksen käsitteen määritteleminen on monimutkaista, ja määritelmät riippuvat
siitä, mitä niillä tavoitellaan. Pehkosen (1995, s. 12) mukaan uskomus on ihmisen
vakaa subjektiivinen tieto jostain esineestä tai asiasta, jolle ei aina löydy paikkansa
pitäviä perusteluja niitä objektiivisesti tarkasteltaessa. Hänen mukaansa uskomus
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sisältää tunteita ja perustuu kokemuksiin. Tietyn uskomuksen omaksumisesta päättää ihminen itse joko tiedostaen sen tai tiedostamatta. Furinghettin ja Pehkosen
(2002) mukaan uskomukset sijoittuvat subjektiivisen tiedon alueelle, ne sisältävät
tunteita ja niitä voidaan muuttaa. Pajaresin (1992) mukaan uskomus voidaan määritellä myös kokemukseen perustuvaksi rakennelmaksi, joka liittyy skeemaan tai
käsitteeseen, jota pidetään totena ja joka ohjaa toimintaa. Mezirowin (1991, s. 5)
mukaan kritiikittömästi omaksutut uskomukset asioista saattavat vääristää tietämystämme. Olafsonin ja Schravinin (2006) tutkimuksen mukaan alakoulun opettajien maailmankuvaan liittyvät uskomukset tieteenalasta vaikuttavat heidän opetuskäytänteisiinsä.
Opettajaopiskelijoiden uskomukset opettamisesta, oppimisesta ja oppilaista
ovat usein muotoutuneet jo heidän omaan kouluaikaansa liittyvien kokemustensa
aikana (Polly & Hannafin, 2011; Richardsonin, 2003). Näiden uskomusten tunnistaminen ja muuttaminen on pitkäaikainen prosessi. Tämä prosessi jatkuu heidän
tulevassa työssään opettajina (Stenberg, 2010). Opetusharjoittelun ohjaajan ja opettajaopiskelijan välistä suhdetta saattavat myös rajoittaa väärät uskomukset. Ohjaajan persoona ja hänen tapansa suhtautua opettajaopiskelijoihin heijastuu opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymiseen opetusharjoittelun aikana (Izadinia,
2015a, 2016).
Hong (2010) liittää opettajaopiskelijoiden ja aloittelevien opettajien uskomukset osaksi ammatti-identiteettiä. Walkingtonin (2005) mukaan opettajaopiskelijoiden uskomusten olemassaolon tunnustaminen luo perustan niistä oppimiselle.
Richardson (2003, s. 7) sijoittaa opettajaopiskelijat sisäpiiriin opettamista ja oppimista tarkasteltaessa. Heillä on kokemuksellista tietoa opettamisesta vuosien ajalta
opetusharjoitteluun tullessaan. Aikaisemmat opettamista ja oppimista koskevat uskomukset ovat tärkeitä lähtökohtia opettajaopiskelijoiden kehityksen ymmärtämiseksi. Uskomukset toimivat ikään kuin suodattimina (Pehkonen, 1995), joiden
läpi opettajaopiskelija tarkastelee ja tulkitsee opetusharjoittelussa saamiaan kokemuksia. Negatiivisimmillaan tällaiset uskomukset opettamisesta ja oppimisesta
voivat toimia muutoksen ja kehityksen esteenä. Opettajaopiskelijat saattavat esimerkiksi pitää omien koulu- ja opiskelukokemustensa seurauksena syntyneitä uskomuksia opettajan työstä totuuden mukaisina ja soveltaa niiden pohjalta luomiaan
ja sisäistämiään opettamis- ja oppimismalleja kritiikittömästi opetusharjoittelun aikana. Äärimmillään tämä saattaa johtaa siihen, ettei opettajaopiskelija löydä mitään
uutta omaan ammatti-identiteettiinsä opetusharjoittelun aikana ja kokee asioiden
teoreettisen tarkastelun asiaankuulumattomaksi. Tämä uskomus nojaa siihen, että
ammatti-identiteetti on synnynnäistä tai opettajan itsensä luomaa eikä siihen voida
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paljonkaan vaikuttaa opiskelulla tai harjoittelulla. Opettajaopiskelijat voivat olla
epärealistisen optimistisia omista opettamisen kyvyistään eivätkä koe hyötyvänsä
opettamiseen liittyvistä akateemisista kursseista, vaan ainoastaan varsinainen oppituntiharjoittelu on heidän mielestään opettamisen kannalta kehittävää. Pollyn ja
Hannafinin (2011) mukaan opettajaopiskelijoilla saattaa olla uskomus, että he toteuttavat oppilaskeskeisiä oppitunteja, mutta käytänteet oppitunnilla ovat kuitenkin
opettajakeskeisiä. Suurin haaste onkin saada opettajaopiskelijat kriittisiksi omia uskomuksiaan kohtaan ja saada heidät siten omaksumaan opettamiseen ja oppimiseen
liittyviä vaihtoehtoisia uskomuksia (ks. myös Patrikainen, 1997).
Stenbergin (2010) mukaan opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetti kehittyy
identiteettityön kautta, joka koostuu elämänkokemusten itsereflektoinnista sekä
luokkatyöskentelyn reflektoinnista. Stenbergin (2010) mukaan uskomusten, arvostusten ja asioiden ymmärtämistapojen esiin saaminen on vaikeaa, koska ne ovat
suurelta osin tiedostamattomia. Ne juontuvat opettajaopiskelijoiden aikaisemmista
kokemuksista, joten niitä on vaikea muuttaa. Ei ole kovinkaan helppoa avautua
henkilökohtaisista asioistaan ja antaa ne toisten arvioitavaksi, sillä se vaatii rehellisyyttä ja rohkeutta. Körkkön, Kyrö-Ämmälän ja Turusen (2016) mukaan tarvitaan
pienryhmä, jonka sisällä tällaista identiteettityötä voi tehdä.
Mezirowin (1996) mukaan haasteellista on se, ettei uskomusten synnystä, niiden vahvistamisesta ja sammuttamisesta tiedetä juuri mitään. Ratkaisuksi tähän ongelmaan hän esittelee uudistavan eli transformatiivisen oppimisen mallin. Tiedostamattomien uskomusten tuomisessa tietoisuuden tasolle on tärkeänä tekijänä kriittinen reflektio. Sen avulla opettajaopiskelija tiedostaa omien käyttöteorioittensa
taustalla olevia uskomuksia. Päästessään käsittelemään uskomuksiaan, hän oppii
tarkastelemaan omaa oppimisprosessiaan uudella tavalla. Lundeberg ja Levin
(2003, s. 26–39) esittävät uskomusten muuttamiseen kolme menetelmää. Heidän
tutkimustensa mukaan sellaisten tapausten käsittely, joissa asetetaan vastakkain erilaisia uskomuksia, joista toinen osoittautuu selvästi toista toimivammaksi, on omiaan saamaan aikaan muutoksia uskomuksissa. He ovat havainneet, että ongelmien
käsittelyyn perustuva oppiminen muuttaa vääriä uskomuksia, koska tällaisessa
opiskelussa voidaan käsitellä tehokkaasti erilaisia uskomuksia ja niistä johtuvia tuloksia. Toimintatutkimuksen keinoin voidaan paljastaa opettajaopiskelijoiden piilossa olevia uskomuksia ja muuttaa niitä tehokkaasti. Tutkijat ovat käyttäneet tuloksekkaasti verkkopohjaisia keskustelualustoja opettajaopiskelijoiden erilaisten
uskomusten tunnistamiseen sekä välittömän palautteen antamiseen niistä. Näin saadaan syntymään reflektointia opettajaopiskelijoiden välille.
41

Ashton ja Gregoire-Gill (2003, s. 101) toteavat Piaget’n liittäneen aina affektiivisuuden älylliseen toimintaan ja älykkyyteen. Kognitiivinen ristiriita tai sen tuottaminen opettajaopiskelijoiden uskomusten muuttamiseksi ei välttämättä tuota haluttua tulosta. Syvällä olevat uskomukset, jollaisia opettajaopiskelijoiden uskomukset usein ovat, eivät korvaudu uusilla, vaan ne ovat pysyviä ja vaikuttavat heidän ajatuksiinsa ja käyttäytymiseensä. He eivät ole tietoisia uskomustensa hypoteettisesta luonteesta, vaan käsittelevät niitä tosiasioina eikä hypoteeseina, joiden
pätevyyttä voidaan testata.
Ashton ja Gregoire-Gill (2003, s. 105) jakavat uskomukset kolmeen ryhmään.
Ontologiset uskomukset käsittelevät maailman perusominaisuuksia. Nämä ovat
erityisen syvälle juurtuneita ja siten vaikeita muuttaa. Opettajaopiskelijoiden on
vaikeaa löytää niille ymmärrettäviä vaihtoehtoisia näkökulmia. Opettajaopiskelijoiden ja jo työssä olevien opettajien ontologiset uskomukset sisältävät syvällä olevia oletuksia inhimillisestä luonnosta, ja ne vaikuttavat oppilaita koskeviin odotuksiin sekä motivaatioon auttaa oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia. Epistemologisilla sitoutumisilla kuvataan uskomuksia, joiden perusteella arvioidaan uskomusten
muuttamiseksi esiin tulevaa todistusaineistoa. Epistemologisten uskomusten muutosprosesseissa on havaittu emootioiden suuri merkitys. Ahdistuneisuus ja muut
negatiiviset tunteet uusissa ympäristöissä sekä epäilyksen kokemuksiin liittyvät
tunteet edistävät episteemisten uskomusten muuttumista. Kolmantena ryhmänä pidetään käsiteltäviin asioihin liittyviä taustatietoja, joita pidetään tosina. Nämä taustatiedot toimivat suodattimina uskomuksia käsiteltäessä. Emootiot ovat erityisen
tärkeitä määriteltäessä sitä, tukevatko taustatiedot käsittelyssä olevaa uskomusta.
Brownlee, Curtis, Chesters, Cobb-Moore, Spooner-Lane, Whiteford ja Tait (2014)
ovat havainneet, että opetusharjoittelussa saatavat kokemukset ovat paras tapa
saada aikaan muutoksia opettajaopiskelijoiden tietoa, tietämistä ja oppilaiden oppimista koskevissa uskomuksissa.
Tilleman ja Knolin (1997) mukaan uskomukset voivat olla samansuuntaisia tai
päinvastaisia kuin opetusharjoittelun ohjaajan toteuttama opetus luokassa. Olisi siis
tärkeää ottaa ne opettajankoulutuksessa huomioon, jotta niiden voimakkuutta ja
luonnetta voitaisiin käyttää hyödyksi. Tutkimuksessa havaittiin myös, että monien
opettajaopiskelijoiden uskomuksissa tapahtuu muutoksia, mutta on myös opettajaopiskelijoita, joiden uskomukset eivät juuri muutu. Erilaiset koulukontekstit heijastelevat erilaisia tietämiseen ja oppimiseen liittyviä epistemologisia uskomuksia.
Muutos uskomuksissa ei tapahdu pelkästään opettamiskokemusten seurauksena,
vaan ohjaavan opettajan pitämien tuntien seuraamisella on myös suuri merkitys.
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Tiedon ja uskomusten tarkistaminen, käsitteellisten konfliktien tai poikkeamien havaitseminen, oikeiden vastausten aktiivinen etsiminen ja vanhojen skeemojen uudistaminen ovat niitä mahdollisia menetelmiä, joilla uskomuksia voidaan muuttaa.
Chengin, Changin, Tangin ja Chengin (2009) mukaan opettajaopiskelijan opettamiseen kohdistuvien uskomusten muuttaminen ei ole helppo prosessi ja se vaatii
tukea antavaa ja kannustavaa harjoitteluympäristöä.
Opettajaopiskelijoiden uskomuksia hyvän opettajan piirteistä ovat tutkineet Ng,
Nicolas ja Williams (2010). Tutkimuksen mukan opetusharjoittelun alku sisälsi
vain tarkkailua luokassa, jolloin luokan hallinta ja oppilaiden hyvät suoritukset koettiin hyvän opettajan ansioiksi. Ajatukset hyvästä opettajasta alkoivat muuttua harjoittelun kuluessa, ja mukaan tulivat opettajan odotukset oppilaiden hyvästä suoriutumisesta. Varsinaisen käytännön opetusharjoittelun alettua tulivat esiin uskomukset siitä, että hyvän opettajan on tunnettava oppilaansa ja hänen on autettava
heitä menestymään. Opettajan työhön liittyvinä vahvuuksina opettajaopiskelijat pitivät ystävällisyyttä, oppilaista huolehtimista, opettajan työlle omistautumista, järjestelykykyä, myötätuntoista asennetta ja yritteliäisyyttä. Opetettavan aineen osaamista ja vuorovaikutustaitoja he eivät pitäneet vahvuutena. Huono luokan hallinta,
itseluottamuksen puute, riittämätön kurin pito, huono kuuntelukyky ja liiallinen
kiltteys tai mukavuus olivat harjoittelijoiden mielestä opettajan heikkouksia. Opettajaopiskelijoiden erilaisia opetustyöhön ja oppimiseen liittyviä uskomuksia ovat
tutkineet edellisten tutkijoiden lisäksi monet muut tutkijat (ks. Mansour, 2009;
Rozelle & Wilson, 2012; Salo, Uibu, Ugaste & Rausku-Puttonen, 2015; Tanase &
Wang, 2010; Thomson, Turner & Nietfeld, 2012).
2.6

Ammatti-identiteetti tässä tutkimuksessa

Ammatti-identiteetti määritellään tässä tutkimuksessa seuraavalla tavalla: Ammatti-identiteetti koostuu opettajan opettamiseen liittyvästä ja opetettavan aineen
osaamiseen liittyvästä itsetunnosta, hänen reflektoinnistaan, opettamiseen liittyvistä tunteistaan ja uskomuksistaan sekä oppilaisiin liittyvistä uskomuksistaan.
Beijaard kollegoineen (2000) jakaa opettajan ammatti-identiteetin opetettavan
aineen hallintaan sekä pedagogiseen ja didaktiseen osaamiseen. Aineen hallintaan
keskittyvä opettaja perustaa opetuksensa opetettavan aineen osaamiseensa sekä siihen liittyviin taitoihin. Pedagogiseen osaamiseensa luottava opettaja tukee oppilaiden sosiaalista, emotionaalista ja moraalista kehitystä. Didaktiseen osaamiseensa
tukeutuva opettaja suunnittelee, suorittaa ja arvioi opettamiseen ja oppimiseen liittyviä prosesseja.
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Käytän tutkimuksessani opettajan ammatti-identiteetin tarkastelun perustana
Rogersin ja Scottin (2008) neljän ulottuvuuden mallia, jossa konteksti on merkittävässä asemassa. Vuorovaikutukseen toisten kanssa sisältyy tunnekokemuksia ja ilmaisuja, jotka saattavat vaikuttaa ratkaisevasti tilanteiden käsittelyyn. Asioita tulkitaan ja tarkastellaan uusista näkökulmista, jolloin niille löytyy uusia merkityksiä
ja tulkintoja. Reflektioon liittyviä taitoja tarvitaan merkittävässä määrin kontekstia
tulkittaessa sekä oltaessa vuorovaikutuksessa muiden kontekstissa toimivien persoonien kanssa. Tunteet ja reflektio ovat keskeisessä roolissa opettajan ammattiidentiteetin kehittymisessä.
Rogersin ja Scottin (2008) esittämässä mallissa konteksti muodostaa tärkeän
elementin opettajan ammatti-identiteetin kehittymisessä. Opettajankoulutuksessa
konteksti muodostuu opetusharjoittelun ohjaajien, toisten opettajaopiskelijoiden,
yläkoulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden muodostamasta yhteisöstä. Tämä yhteisö muodostaa eri tavoin opettajaopiskelijaan reagoivan ja palautetta antavan pinnan, jonka kanssa hän suorittaa reflektoivaa toimintansa tarkastelua.
Käytän Mrukin (2006) tapaa määritellä itsetunto eroavuuden idean avulla, jolloin puhutaan erosta identiteetin ja ideaalin identiteetin välillä. Mitä lähempänä toisiaan nämä identiteetit ovat, sitä vahvempi on yksilön itsetunto. Jaan itsetunnon
oppiaineen osaamiseen liittyväksi itsetunnoksi ja opettamiseen liittyväksi itsetunnoksi. Oppiaineen osaamisen itsetunto liittyy siihen, miten opettajaopiskelija kokee
hallitsevansa opetettavan aineen, ja opettamiseen liittyvä itsetunto siihen, miten
hän kokee opettamisensa toimivan. Samantyyppistä jaottelua ovat käyttäneet Kaasila, Pehkonen, Hannula ja Laine (2004) tutkiessaan alakoulun opettajien matematiikan osaamiseen ja opettamiseen liittyvää itsetuntoa heidän opettajaksiopiskelunsa alkuvaiheessa. Matematiikkakuva sisältää tutkijoiden mukaan uskomuksen
itsestä matematiikan oppijana ja opettajana sekä uskomuksen matematiikasta, sen
opettamisesta ja oppimisesta.
Tässä tutkimuksessa reflektio määritellään Boudin, Keoghin ja Walkerin (1985,
s. 19) mukaan yksilön älyllissenä ja affektiivisena toimintana hänen tutkiessaan
kokemuksiaan. Reflektio johtaa kokemuksen ymmärtämiseen uudella tavalla. Reflektio voi tapahtua yksin tai yhteisön jäsenenä. Opettajaopiskelijan reflektion tarkastelun perustana käytän van Manenin (1991) esittämää lähestymistapaa. Toimintaa reflektoidaan jälkikäteen. Reflektoinnin tavoitteena on saada aikaan opettajaopiskelijalle halu oppia omista oppitunnin aikaisista kokemuksistaan. Reflektoinnin seurauksena opettajaopiskelijasta kehittyy itseohjautuva opettaja, joka pystyy
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ratkaisemaan eteen tulevia uusia ongelmatilaneita. Van Manenin lisäksi olen hyödyntänyt joitakin ideoita myös seuraavista tutkimuksista: Freese (1999), Korthagen
(1985), Lee (2005), Walkington (2005).
Opettajaopiskelijoiden tunteiden tarkastelun lähtökohtana käytän Golemanin
(1995) esittämää jaottelua viiteen osa-alueeseen: omien tunteiden tiedostaminen,
tunteiden hallinta, itsensä motivointi, toisten ihmisten tunteiden havaitseminen ja
vuorovaikutussuhteiden käsittely.
Tässä tutkimuksessa uskomus määritellään Pehkosen (1995, s. 15) mukaan yksilön pysyvänä henkilökohtaisena tietona asiasta, jonka paikkansapitävyyttä ei
voida varmistaa sitä objektiivisesti tarkasteltaessa. Yksilö liittää uskomuksiinsa
myös tunteita. Opettajaopiskelijoiden opettamiseen ja oppilaisiin liittyviä uskomuksia tarkastelen Pajaresin (1992) ja Stenbergin (2010) esittämien ajatusten pohjalta, koska heidän mukaansa uskomukset liittyvät vahvasti kokemuksiin. Opetusharjoittelu perustuu kokemuksista oppimiseen, ja opetusharjoittelua edeltävät kokemukset ovat opettajaopiskelijoiden uskomusten lähtökohtina. Uskomukset toimivat suodattimina opettajaopiskelijoiden käsitellessä opetusharjoittelussa saamiaan kokemuksia (Pehkonen, 1995).
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3

Kokemuksesta oppiminen ja kokemustiedon
välittyminen opettajaopiskelijalle

Opetusharjoittelussa pyritään edistämään opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin
muotoutumista. Tässä luvussa tarkastelen niitä toimintoja, joilla tähän tavoitteeseen
pyritään pääsemään. Aluksi käsittelen kokemuksellista oppimista, joka on keskeistä opetusharjoittelussa ja sen jälkeen opetusharjoittelun ohjaukseen liittyviä
seikkoja, etenkin ohjaajan, vertaisryhmän ja annettavan palautteen merkitystä. Lopuksi paneudun opettajaopiskelijan omaan opetustyöhön liittyvän käyttöteorian
syntymiseen ja hiljaisen tiedon välittymiseen opettajaopiskelijalle opetusharjoittelussa.
3.1

Kokemuksesta oppiminen

Pragmatismin näkyvin edustaja Dewey korostaa filosofiassaan Biestan ja Burbulesin (2003, s. 28) mukaan kokemuksen tärkeyttä. Dewey käyttää sanaa kokemus
viitatessaan elävien organismien ja niiden ympäristön välisiin tapahtumiin. Tämän
määrittelyn perusteella kokemus kattaa kaikki inhimillisesti mahdollisen, ja tietäminen on siten vain yksi kokemuksen muoto. Dewey luonnehtii tietämistä sellaiseksi kokemuksen muodoksi, joka tukee toimintaa. Tietäminen liittyy tekemistemme ja niiden seurausten väliseen suhteeseen.
Kokemuksellisen oppimisen teoria perustuu Kolbin (1984) tekemään synteesiin Deweyn, Lewinin ja Piaget’n aikaisemmin esittämistä teorioista, joissa kokemus on tärkeässä osassa. Kolbin (1984) mukaan oppiminen on prosessi, jonka perustana on kokemus. Hän kiteyttää kokemuksellisen oppimisen nimeään kantavaan
malliin, jossa konkreettista kokemusta havainnoidaan reflektiivisesti. Kokemusta
seuraavassa vaiheessa tapahtuu sen abstrakti käsitteellistäminen, jonka jälkeen saatua uutta käsitettä testataan kokemuksellisesti.
Johnsonin ja Johnsonin (1982, s. 17) mukaan me kaikki opimme kokemuksen
kautta. Kuuman esineen koskeminen opettaa välttämään tilanteita, joissa iho voisi
palaa. Kokemuksista oppiminen vaikuttaa kolmella tavalla: oppijan kognitiivinen
rakenne muuttuu, hänen asenteensa opittavaa asiaa kohtaan muuttuvat ja hänen
käyttäytymisensä kirjo laajenee. Kokemuksesta oppiminen voidaan pelkistää kolmivaiheiseksi kehäksi. Oppija toimii aluksi aikaisempien kokemustensa perusteella
muovaamansa teorian mukaisesti, joka on toiminut vastaavissa tilanteissa. Hän elää
todeksi toimintansa seuraukset ja saa niistä palautetta tutkimalla ja reflektoimalla
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kokemuksiaan. Lopuksi oppija järjestelee uudet kokemuksensa tilanteesta ja muokkaa toimintansa uudeksi teoriaksi, jota hän testaa seuraavassa vaiheessa. Tällä tavalla hänen toimintansa tarkentuu ja laajenee, jolloin siitä tulee hänen sosiaaliseen
ympäristöönsä sopivampi ja hänen asenteensa kehittämäänsä teoriaa kohtaan paranee.
Moonin (1999, s. 21) mukaan reflektion voidaan katsoa olevan pääroolissa kokemuksien tulkinnassa ja siten kokemuksellisessa oppimisessa. Kokemus käsitteenä voidaan määritellä monella tavalla riippuen määrittelijän lähtökohdista.
Moon (1999) määrittelee kokemuksen mahdollisimman laaja-alaisesti. Hänen mukaansa kokemus koostuu harvoin vain yhdestä elementistä. Ihmisellä on kokemukseen liittyen aina jotain teorioita tai tietoa, jotka perustuvat edeltäneisiin tapahtumiin. Postle (1993) sitoo oppimisen, oppijan koko historian ja nykyisyyden vuorovaikutusprosessiksi.
Kolb (1984, s. 38) määrittelee oppimisen prosessiksi, jossa tietoa luodaan kokemuksen transformaation kautta. Tätä oppimisprosessia hän kuvaa syklisen rakenteen avulla, jossa kokemuksellinen oppiminen on jaettu prosesseihin ja tuloksena
näistä on tietämisen perusmuodot. Sykliä voi soveltaa opetusharjoitteluun, koska
oppiminen tapahtuu käytännön opetustilanteissa ja niiden myöhemmässä reflektoinnissa. Postle (1993, s. 33) viittaa Heroniin (1990, 1992) ja esitelee hänen määritelmänsä neljästä kokemuksesta oppimisen tavasta. Huipulla on käytännöllinen
oppimisen tapa, joka viittaa tekemällä oppimiseen. Seuraavaksi tulee käsitteellinen
tapa oppia, joka liittyy kielen käyttöön oppimisessa. Kolmantena kokemuksesta
oppimisen tapana Heron (1990) esittelee mielikuvituksen käytön ja viimeisenä affektiivisen tavan oppia. Argyrisin ja Schönin (1981, s. 4) mukaan reflektio liityy
tärkeänä tekijänä toiminnallisen oppimisen prosessiin ja sen etenemiseen. Jokaiselle ihmiselle on jossain vaiheessa kehittynyt kyky toimia ja samalla reflektoida
toimintaansa, jotta hän kykenisi oppimaan toiminnastaan.
Opetusharjoittelussa ammatti-identiteetin kehittyminen tapahtuu pääasiassa
kokemuksien kautta aikaisempia ja nykyisiä kokemuksia reflektoimalla. Jarvis
(2004, s. 97–101) jakaa kokemukset kahteen luokkaan, välittömiin ja välillisiin kokemuksiin. Välittömät kokemukset tapahtuvat eri aistien välityksellä. Välittömistä
kokemuksista oppiminen on käytännön tilanteista oppimista niiden reflektoinnin
kautta. Opitaan siis kokemaan todellisia tilanteita ja oppimaan niistä. Jos etukäteen
ei tiedetä, miten toimia tilanteessa, muodostuu siitä mahdollinen oppimistilanne.
Tällöin voi oppia välittömästi joko yrityksen ja erehdyksen kautta tai tarkkailemalla
toisten toimintaa vastaavanlaisissa tilanteissa tai kysymällä, miten kokeneempi
48

opettaja esimerkiksi opetusharjoittelun ohjaaja tai mentori toimisi. Opetuksen teoria ja käytäntö kohtaavat näissä välittömän kokemuksen tilanteissa. Teoria on toimiva, jos siitä on käytännön apua. Välillinen kokemus on toisten kokemaa ja pääasiallisesti sanallisesti välittämää kokemusta, joten siihen liittyy aina merkityksiä
ja niiden tulkintaa. Välillisestä kokemuksesta oppimisessa tarvitaan kriittistä reflektiivistä pohdintaa ja oppimista, jotta merkitykset välittyisivät oppijalle.
Opetusharjoittelu tarjoaa opettajaopiskelijoille runsaasti opetukseen ja ryhmässä oppimiseen liittyviä uusia kokemuksia. Opettajaopiskelijat tuovat harjoitteluun sisältyviin opetus- ja oppimistilanteisiin mukanaan oman elämänkokemuksensa. Jarvisin (2004, s. 165) mukaan olisi tuhlausta olla käyttämättä heidän oppimiseensa liittyvää elämänkokemustaan opetusharjoittelussa. Uusia opetukseen liittyviä kokemuksia opettajaopiskelijat saavat seuraamalla ja kommentoimalla toistensa ja opetusharjoittelun ohjaajien pitämiä oppitunteja. Jarvisin (2004, s. 170)
mukaan kuunteleminen ja tarkkailu eivät ole itsestään selviä taitoja, vaan niitä on
alusta alkaen harjoiteltava.
3.2

Opetusharjoittelun ohjaus

Ohjaus on käsitteenä laaja-alainen. Bernard ja Goodyear (1998) määrittelevät ohjauksen kokeneemman ammatin harjoittajan ja aloittelevan samaan ammattiin pyrkivän suhteena. Tämä suhde on pitempiaikainen ja sisältää arviointia, ja sen tavoitteena on edistää aloittelevan ammattiin liittyvää toimintaa, arvioida hänen asiakkailleen tarjoamia palveluja sekä suorittaa ammattiin pyrkijöiden valintaa. Peavyn
(1998, s. 19) mukaan ihminen saa ohjauksen kautta mahdollisuuden tutkia oman
elämänsä mutkia ja samanaikaisesti elää sitä. Tällöin hän antaa itselleen mahdollisuuden pohdiskella muiden mahdollisten elämänpolkujensa etuja ja haittoja sekä
suorittaa valintoja eri vaihtoehtojen välillä.
3.2.1 Opetusharjoittelun ohjaajan asema opetusharjoittelussa
Opettajan ammattiin liittyy paljon taitoa ja osaamista vaativia tehtäviä. Näiden taitojen siirtäminen tulevalle opettajasukupolvelle eli opettajaopiskelijoille on opetusharjoittelun ohjaajan toiminnassa keskeistä. Barreran ja kollegojen (2010) mukaan
opetusharjoittelun ohjaajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on opettajaopiskelijan emotionaalinen tukeminen opetusharjoittelun aikana. Hascherin, Cocardin ja Moserin
(2004) mukaan opettajaopiskelija voi olla opetusharjoittelunsa alussa paniikinomaisessa tilassa, jonka lievittämiseen tarvitaan opetusharjoittelun ohjaajaa (ks.
49

myös Richter ym., 2013). Van Ginkel ja kollegat (2016) ovat havainneet, että opetusharjoittelun ohjaajan on kyettävä mukautumaan opettajaopiskelijan tilanteeseen.
Tällöin opetusharjoittelun ohjaajan ja opettajaopiskelijan ohjaukseen liittyvät odotukset ovat lähellä toisiaan. Jos näin ei ole, opetusharjoittelun ohjaajan on kyettävä
muuttamaan ohjaustyyliään opettajaopiskelijalle sopivaksi. Opetusharjoittelun ohjaajan opettajaopiskelijalle antama tuki tämän rakentaessa omaa opettamiseen liittyvää käyttöteoriaansa sekä opettajaopiskelijan oppimisen kannalta suotuisan oppimisympäristön luominen ovat ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta tärkeitä. Opetusharjoittelun ohjaajan pitää kyetä antamaan ohjeita opettajaopiskelijan
käyttäytymisen muuttamiseksi tavoitteiden suuntaiseksi. Opetusharjoitteluun liittyvä oppimisprosessi riippuu siitä, millaisen oppimisympäristön opetusharjoittelun
ohjaaja kykenee opettajaopiskelijalle järjestämään, mutta myös siitä miten opettajaopiskelija tulkitsee tuota ympäristöä (ks. myös Hudson, 2016a).
Richterin ja kollegojen (2013) mukaan opetusharjoittelun ohjaajien ohjaustyyleissä on eroja. Opetusharjoittelun ohjaajan ohjaustyyli voi olla autoritatiivinen,
jolloin hän määrää opettajaopiskelijan toiminnan oppitunnilla. Tämä saattaa johtua
siitä, että opetusharjoittelun ohjaaja on myös oman oppilasryhmänsä opettaja, jolla
on vastuullaan oppilaidensa opettaminen ja oppiminen. Opetusharjoittelun ohjaaja
voi kokea opettajaopiskelijan vierailijaksi omilla tunneillaan ja siten häiriötekijäksi.
Richterin ja kollegojen (2013) mukaan tällaisesta ohjaustyylistä käytetään myös
nimitystä tietoa siirtävä ohjaus. Ekspertti–noviisi -malliin perustuvassa ohjauksessa opetusharjoittelun ohjaajan antama palaute kohdistuu opettajaopiskelijan
ajankäyttöön, opetussisältöihin, ja siihen, miten hän tarkkailee oppilaiden edistymistä ja miten hän motivoi heitä (ks. myös Graham, 2006). Richterin ja kollegojen
(2013) mukaan opetusharjoittelun ohjaaja voi olla tyyliltään opettajaopiskelijaa
tiettyyn suuntaan ohjaava ja informatiivinen, mutta hän voi olla myös kriittinen
kaikkea opettajaopiskelijan toteuttamaa kohtaan. Opetusharjoittelun ohjaaja voi
korostaa opetettavan aineen merkitystä opettamisessa, jolloin oppilaiden kasvattaminen ja heidän kehityksensä jäävät vähemmälle. Opetusharjoittelun ohjaaja voi
ohjaustyyliltään olla opettajaopiskelijaa kohtaan opettava, korjaava ja neuvova.
Opetusharjoittelun ohjaaja voi olla ohjaustyyliltään reflektiivinen, jolloin hän ei
ohjeista opettajaopiskelijaa pikkutarkasti, vaan pyrkii yhdessä hänen kanssaan pohtimaan opetuksessa esiin tulleita seikkoja. Matthew’n ja Stenbergin (2009) mukaan
tällainen reflektiivinen lähestymistapa auttaa opettajaopiskelijaa kehittämään omaa
kokemuksiinsa perustuvaa hiljaista tietoaan opettamisesta ja käyttöteoriaa opettajana toimimisesta (ks. myös van Velzen ym., 2012). Snoeckin ja Struyfin (2012)
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mukaan tällaisessa ohjauksessa syntyy konstruktivistisesta näkökulmasta katsottuna vastavuoroista ajatusten vaihtoa. Ohjauksen eri osapuolet oppivat huomaamaan, että on olemassa erilaisia näkökulmia tarkasteltavaan asiaan. Richterin ja
kollegojen (2013) mukaan reflektiivistä ohjaustyyliä kutsutaan myös konstruktivistisesti suuntautuneeksi tai tietoa muokkaavaksi ohjaustyyliksi ja sen tuotoksena on
Vanasschen ja Kelctermansin (2014) mukaan reflektiivinen aloitteleva opettaja.
Crasbornin, Hennissenin, Brouwerin, Korthagenin ja Bergenin (2010) mukaan reflektointi on tärkeä piirre sekä opetusharjoittelun ohjaajan että opettajaopiskelijan
toiminnassa. Sen avulla opettajaopiskelija tekee itselleen näkyviksi omat piilevät
opetukseen liittyvät uskomuksensa. Richterin ja kollegojen (2013) mukaan opetusharjoittelun ohjaaja voi myös pyrkiä ohjauksessaan yhteistyöhön opettajaopiskelijan kanssa, jolloin opettajaopiskelijan pitämät oppitunnit ovat heidän yhteistyönsä
tulos. Opetusharjoittelun ohjaaja voi ottaa laajemman näkökulman opettajan työhön ja toimia oppaana opettamisen maailmaan, tai hän voi olla tyyliltään asioista
selvää ottava, jolloin ratkaisut tilanteisiin eivät selviä heti. Vanasschen ja Kelchtermansin (2014) mukaan tällaisen ohjaustyylin tuotoksena on pedagogisista lähtökohdista opettajan työtään aloitteleva opettaja. Henninssenin, Crasbornin, Brouwerin, Korthagenin ja Bergenin (2008) mukaan opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittyminen tapahtuu yksilöllisesti, joten heidän tarpeensa ja pohdinnan
kohteensa muuttuvat koko ajan (ks. myös Eriksson, 2013); Meijer ym., 2011).
Izadinian (2015b) mukaan opettajaopiskelijan vapaus kokeilla opetusideoitaan on
havaittu hänen ammatti-identiteettinsä kehittymisen kannalta kriittiseksi tekijäksi.
Jos hänellä ei ole vapautta kokeilla omia ajatuksiaan käytännössä, hänen ammattiidentiteettinsä ei kehity.
Pillenin ja kollegojen (2013) mukaan opettajaopiskelijat kokevat paineita siirtyessään opiskelijan elämästään harjoittelemaan opettajan työtä, jossa he ovat vastuussa muistakin kuin itsestään. Hennissenin ja kollegojen (2010; 2011) sekä Davisin ja Fantozzin (2016) tutkimusten mukaan opettajaopiskelijat odottavat opetusharjoittelun ohjaajiltaan ensisijaisesti emotionaalista tukea ja opetukseen liittyvää
ohjausta. Opettajaopiskelijat haluavat myös enemmän vastuuta opettamisesta, jolloin opetusharjoittelun ohjaaja voisi ikään kuin astua sivummalle ja antaa heidän
toimia mahdollisimman vastuullisesti. Ambrosettin, Knightin ja Dekkersin (2014)
mukaan opetusharjoittelun ohjaajan ja opettajaopiskelijan on ymmärrettävä ohjaukseen liittyvä prosessi ja omat roolinsa tässä prosessissa, jotta prosessiin liittyvät
kokemukset tukisivat niitä tavoitteita, joita opettajaopiskelija ja opetusharjoittelun
ohjaaja ovat sille asettaneet.
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Opetusharjoittelun ohjaajan on oltava herkistynyt toisten ihmisten tarpeille ja
havainnoille ollakseen hyvä opetusharjoittelun ohjaaja. Vuorovaikutustaidot ja
kyky keskustella ovat opetusharjoittelun ohjaajan perusominaisuuksia, joten hyvästä opettajasta ei välttämättä tule hyvää opetusharjoittelun ohjaajaa. Peavyn
(2000) mukaan konstruktivistisesti ajatteleva opetusharjoittelun ohjaaja valitseekin
relativismin ja absolutismin välimaastosta eettisen kannan, jota voidaan nimittää
aitouden, vastuuntunnon, vastuunoton ja huolenpidon etiikaksi. Kun opetusharjoittelun ohjaaja saa yhteisen pohdinnan kautta siirrettyä tämän asenteen ohjattavilleen,
toimivat tulevat opettajat ammatissaan oppilaita ja heidän ihmisyyttään kunnioittaen (ks. myös Rajuan, Beijaard & Verloop, 2007). Harrisonin, Dymoken ja Pellin
(2006) mukaan hyvä opetusharjoittelun ohjaaja on järjestelmällinen, positiivinen ja
luotettava auttaja. Häneen on helppo saada yhteys ja hän on tarvittaessa käytettävissä ja helposti lähestyttävä. Hän on rohkaiseva ja empaattinen, ja häneltä saa tukea. Hän on luotettava opetettavan aineen osaaja, ja häneltä saa siinä tukea. Hän
auttaa myös epävirallisesti eikä ainoastaan silloin, kun on virallisesti toimessaan.
Uusien mahdollisuuksien löytäminen, opettajaopiskelijoiden kokemusten laajentaminen ja paineita tuovien tilanteiden ennakoiminen ovat hyvälle opetusharjoittelun
ohjaajalle tyypillisiä ominaisuuksia. Maynardin (2000) ja Izadinian (2015b) mukaan opetusharjoittelun ohjaajan ei tulisi kontrolloida opettajaopiskelijaa, vaan pyrkiä olemaan opettajaopiskelijalle kollega, joka tukee ja auttaa häntä matkalla kohti
ammatti-identiteettiä.
Izadinian (2015a) mukaan ohjaajan ja opettajaopiskelijan suhteen ollessa positiivinen ja opettajaopiskelijan opetusharjoittelulle asettamien tavoitteiden täyttyessä opettajaopiskelija tunsi itsensä luottavaisemmaksi opettajana. Suhteen ollessa
negatiivisesti latautunut opettajaopiskelijan itseluottamus laski eikä opettajaopiskelija kokenut kehittyneensä harjoittelussa. Bradbury ja Koballa (2008) löysivä ohjaajan ja opettajaopiskelijan suhdetta heikentäviksi tekijöiksi heidän erilaiset käsityksensä ohjauksesta, ohjaussuhteen kehittymisen negatiiviseen suuntaan ja opettamiseen liittyvien uskomusten erilaisuuden. Patrick (2013) on tutkinut opetusharjoittelun ohjaajan ja opettajaopiskelijan välisiä konfliktitilanteita. Jännitteitä aiheutti opetusharjoittelun ohjaajan vallankäyttö ja opettajaopiskelijan siihen alistuminen. Ohjaaja rajoitti opettajaopiskelijan mahdollisuuksia kokeilla opetusideoitaan ja tehdä omia päätöksiä oppituntitilanteissa. Vastaavasti jos opettajaopiskelijalle annettiin enemmän vapautta ja häntä rohkaistiin tekemään päätöksiä, he olivat
tyytyväisiä oppiessaan kokemuksistaan. Cohen, Hozin ja Kaplanin (2013) suorittamassa opetusharjoitteluun liittyvässä kirjallisuuskatsauksessa jännitteitä ja konflik52

teja opetusharjoittelun ohjaajan ja opettajaopiskelijan välille toivat erilaiset kiinnostuksen kohteet, erilaiset käsitykset opetuksesta ja valta-aseman epäsymmetrisyys.
3.2.2 Opetusharjoittelun ohjaus vertaisryhmässä
Johnsonin ja Johnsonin (1982, s. 3) mukaan ryhmäohjauksella tarkoitetaan pitkäaikaista ohjausta, jolla on tietyt tavoitteet ja joka on suunnattu tietylle kohderyhmälle. Ryhmäohjauksessa ovat läsnä ryhmän peruselementit: ryhmällä on yhteiset
tavoitteet ja pyrkimykset, jäsenet tuntevat kuuluvansa ryhmään ja kokevat ryhmän
palkitsevana. Ryhmän toimintaa kuvaa vuorovaikutteisuus ja ryhmällä olevat yhteiset normit.
Hawkeyn (1995) mukaan opetusharjoitteluun liittyvien henkilöiden rooleja ja
niiden merkitystä opettajaksi opiskelevan ammatilliseen kehitykseen on tutkittu
paljon, mutta toisten opettajaopiskelijoiden osallistumista arviointiin ja palautteen
antoon on tutkittu vähemmän. Toiset opettajaopiskelijat ovat vähän käytetty resurssi, vaikka opettajaopiskelijat arvostavat opetusideoiden ja kokemusten jakamista keskenään. Opettamaan oppimiseen liittyvät affektiiviset ja emotionaaliset
piirteet tuottavat runsaasti vuorovaikutusta opettajaopiskelijoiden kesken. Toiset
opettajaopiskelijat vaikuttavat siten merkittävästi opettamaan oppimisen prosessiin.
Vertaisryhmää on käytetty noviisiopettajien sopeuttamiseen työelämään, jolloin
vertaisryhmä koostuu kokeneemmista opettajista ja noviisiopettajista (Heikkinen
ym., 2018; Kemmis ym., 2014) tai opettajaopiskelijoista ja kokeneemmista opettajista (Korhonen ym., 2017; Uitto ym., 2016).
Opetusharjoittelun yhteydessä muodostettavaa ryhmää voidaan pitää Kemmisin ja kollegojen (2014) esittämässä mielessä vertaisryhmänä, koska ryhmän tapaamisissa keskustellaan opettajaopiskelijoiden harjoittelussaan saamista kokemuksista ja ryhmän tavoitteena on sen jäsenten ammatti-identiteetin kehittyminen.
Erikssonin (2013) mukaan ryhmä on parempi ratkaisemaan ongelmia kuin yksittäinen ihminen, koska sillä on enemmän tietoa käytettävissään ja sen jäsenet havaitsevat toistensa ajattelussa olevat virheet ja puutteet ja löytävät helpommin ne asiat,
joita yksittäinen ihminen ei tule ajatelleeksi. Ryhmä täyttää myös yksilölle tärkeitä
tarpeita kuten johonkin kuulumisen tarve, rakkauden ja toisilta saadun kunnioituksen tarve sekä suoriutumisen ja vallankäytön tarve. Ryhmän sisäisen kommunikaation taidot ovat myös tärkeitä, ja niihin kuuluu etenkin keskustelun ja kuuntelun
taidot. Vuorovaikutus on osoituksena kommunikaatiosta, ja ryhmän jäsenten välisten viestien välitys kertoo paljon ryhmän sisäisestä rakenteesta ja valtasuhteista.
53

Ryhmää koossapitävä voima on sen itselleen määrittelemä tavoite sekä se, miten
sen yksittäiset jäsenet ovat sisäistäneet tuon tavoitteen. Tavoite on luonteeltaan sellainen, ettei ryhmän yksittäinen jäsen voi sitä itse saavuttaa, vaan hän tarvitsee siihen koko ryhmän tuen. Korthagenin, Loughranin ja Russelin (2006) mukaan vertaisryhmässä opettajaopiskelijat tottuvat yhteistyöhön, jota tarvitaan myös opettamisessa.
Galanesin, Adamsin ja Brilhartin (2004) mukaan ryhmän tavoitteiden selkiyttäminen ja niiden sisäistäminen auttavat ryhmän kiinteytymistä. Tasa-arvoinen
kohtelu ryhmän sisällä ja mahdollisten erimielisyyksien perinpohjainen läpikäynti
keskustelemalla lisää yhteisöllisyyden kokemusta jäsenten kesken. Le Cornun
(2005) mukaan opettajaopiskelijan kyky reflektoida tekemistään kehittyy vertaisryhmän reflektoinnin ja oman reflektoinnin seurauksena ryhmän antaman palautteen ansiosta.
Erikssonin (2013) mukaan vertaisryhmän yksilölle antama mahdollisuus reflektoida kokemuksiaan on sen tärkein etu verrattuna yksittäisen opetusharjoittelun
ohjaajan antamaan palautteeseen. Esiin tulee erilaisia näkökulmia pohdittavaan asiaan. Le Cornun (2005) mukaan vertaisryhmätoiminnan perimmäisenä tavoitteena
on kasvattaa opettajaopiskelijoissa itseluottamusta ja halua osallistua tulevaisuudessa aktiivisesti omaan ammatilliseen kehittymiseen. Anderson ja Radencich
(2001) ovat tutkineet vertaispalautteen, ohjaavan opettajan palautteen ja yliopiston
ohjaajan palautteen arvostusta ohjauksessa. Heidän mukaansa opettajaopiskelijat
pitävät opettajakokemusta omaavan opettajan antamaa palautetta arvokkaimpana,
mutta saamansa vertaispalautteen he kokevat myös tukevan omaa kehittymistään.
3.2.3 Palaute ja sen käsittely osana ohjausta
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen liittyvät läheisesti edellä käsiteltyyn reflektointiin. Moon (1999, s. 211) pitää etenkin vertaispalautetta hankalana, koska se
voi lisätä opiskelijoiden välistä kilpailuhenkeä. Vertaispalaute ja siihen liitetty reflektointi on hänen mukaansa toimivaa, kun se liitetään jollain tavoin palautetta vastaanottavien arviointiin.
Opetusharjoittelussa saatu positiivinen kriittinen palaute asettaa Wardin, Nolenin ja Hornin (2011) mukaan opettajaopiskelijan tilanteeseen, jossa syntyy hyviä
seurauksia tuottavaa kitkaa opettajaopiskelijan toiminnan ja tuotosten välille ja
joka vie hänen kehittymistään eteenpäin. Beauchampin ja Thomasin (2011) mu-
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kaan opettajaopiskelijan ymmärryksen taso monipuolistuu ja joustavien opetusmenetelmien repertuaari kasvaa. Tämä helpottaa ammatti-identiteetin muutosta siirryttäessä opetusharjoittelusta työelämään.
Coplandin (2010) mukaan palautteen antamis- ja saamistilaisuus on asetelmaltaan epäsymmetrinen, ja opettajaopiskelija voi joutua altavastaajaksi opetusharjoittelun ohjaajan hallitessa tilannetta. Tässä tilanteessa arvioijan ja kehittäjän roolit
eivät sovi yhteen. Jännittyneisyyttä voi aiheuttaa tilanne, jossa opettajaopiskelijan
odotetaan antavan vertaispalautetta tai vastaanottavan sitä. Palautteen anto isossa
ryhmässä on monimutkainen tapahtuma, se voi sisältää kritiikkiä toisille opettajaopiskelijoille tai itsearviointia, joka vaatii yksityiskohtaista reflektointia. Tutkija
ehdottaa jännityksen pienentämiseksi parempaa valmistautumista palautetilaisuuksiin.
Brittonin ja Andersonin (2010) mukaan opettajaopiskelijat tarvitsevat koulutusta yhteistoiminnalliseen palautteen antamiseen, jotta se kohdentuisi oleellisiin
asioihin. Toveripalautteella voidaan vaikuttaa opetuskäytänteisiin. Tulokset osoittavat, että se on prosessina helppo oppia ja opettaa ja siihen osallistuneet kokivat
sen positiivisena. Toveripalaute antoi perustaa oman työn reflektoinnille, mikä auttoi oman työn prosessoinnissa ja kehittämisessä.
Hudsonin (2014) mukaan opetusharjoittelun ohjaajan opettajaopiskelijalle hänen oppitunneistaan antama palaute on opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta tärkeää. Opettajaopiskelijan saama palaute vaihtelee opetusharjoittelun ohjaajan mukaan, joten opettajaopiskelija saattaa kokea saamansa palautteen ristiriitaisena (ks. myös Hudson, 2016a, 2016b). Cainin (2009) mukaan
ohjaus onnistuu parhaiten, jos opetusharjoittelun ohjaaja tunnistaa ohjattavansa
mielentilan muutokset ja pystyy reagoimaan niihin tilanteeseen sopivalla tavalla.
Hoffmanin ja kollegat (2015) mukaan neljänkymmenen kuuden kansainvälisen
julkaisun perusteella opettajaopiskelijoiden ja opetusharjoittelun ohjaajan välisestä
vuorovaikutuksesta tehdyn tutkimuksen mukaan opetusharjoittelun ohjaajat ovat
valmistautumattomia omaan rooliinsa, mistä on seurauksena heidän palautteensa
yksipuolisuus. Ohjauskeskusteluissa keskitytään opetuksen suunnitteluun ja opettajaopiskelijan opetukseen liittyviin toimenpiteisiin eikä reflektiivisiin ohjauskeskusteluihin. Ohjausta ei ole sidottu tiettyyn teoreettiseen malliin, joten yhteisten
ohjauskäytänteiden luominen auttaisi opetusharjoittelun ohjaajien ammatillista kehittymistä. Opetusharjoittelun ohjaajan ja opettajaopiskelijoiden välille olisi luotava hyvä suhde uutta ohjausmallia luotaessa. Opettajaopiskelijat turhautuvat, elleivät saa opetusharjoittelun ohjaajaltaan suoraa palautetta tunneistaan.
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Philpotin (2016) mukaan narratiivisessa palauteenannossa ei keskitytä laskemaan sitä, miten paljon keskustellaan jostain tietystä asiasta, vaan siihen, miten
keskusteltava asia liitetään annettuun palautteeseen. Tarkan arvioinnin ja tarkkojen
ohjeiden sijasta keskitytään palautteen antamiseen narratiivin muodossa. Narratiivin avulla rakennetaan identiteettiä ja vuorovaikutussuhteita, se muokkaa ymmärrystä itsestämme ja toisista sekä suhdettamme heihin. Narratiivin kautta huomataan,
miten pitää tai miten voimme käyttäytyä siinä maailmassa, joka on narratiivin
avulla konstruoitu. Tällä tavalla narratiivi vaikuttaa opettajaopiskelijan oppimiseen,
hänen ammatti-identiteettinsä kehittymiseen ja toimintaan tulevaisuudessa tarkan
arvioinnin ja palautteen tavoin.
3.2.4 Käyttöteoria ja hiljainen tieto opetusharjoittelussa
Polanyin (1966/1983, s. 4) mukaan ihminen voi tietää enemmän kuin mitä hän voi
kertoa. Ihminen voi esimerkiksi tunnistaa toisen ihmisen kasvot miljoonien muiden
joukosta, mutta hän ei kuitenkaan kykene kertomaan perusteita siihen, mihin tietoon hän nojautuu tehdessään päätöksiä. Suurinta osaa tiedostamme emme kykene
muotoilemaan sanoiksi. Tietäminen sisältää laajassa merkityksessä sekä käytännöllisen että teoreettisen tietämisen, siis tietämisen, miten ja mitä. Ihminen ei ole tietoinen lihastensa toiminnasta kohdistaessaan tietoisuutensa tiettyä taitoa vaativaan
suoritukseen. Emme siis kohdista huomiotamme noihin lihasten tuottamiin perusliikkeisiin kohdistaessamme huomiomme taitoa vaativaan suoritukseen, joten
emme kykene kertomaan tarkasti noista lihasten perustoiminnoista. Tätä voidaan
nimittää hiljaisen tiedon toiminnalliseksi rakenteeksi. Taidon harjoitteluvaiheessa
olemme tietoisia kaikista niistä lihasten liikkeistä, joita suoritukseen tarvitaan,
koska huomiomme on kiinnittynyt niihin. Taidon kehittyessä automaation tasolle
osasuoritusten tiedostamisen tarve häviää ja muuttuu hiljaiseksi tiedoksi.
Hiljaisella tiedolla samoin kuin tiedolla yleensäkin on yhtenä ominaisuutena
sen kumuloituvuus. Hiljaista tietoa voi kartuttaa yksilön tai yhteisön omien kokemusten kautta. Yksilöllisiä kokemuksia syntyy esimerkiksi mestari–oppipoika suhteessa, joksi opetusharjoittelu voidaan tietyssä määrin tulkita, vaikkakin mestaria sanan varsinaisessa merkityksessä tässä oppimisprosessissa ei ole. Hiljainen
tieto liittyy siis läheisesti toiminnassa oppimiseen tai sen kautta oppimiseen. Rolf
(1989, s. 4–7) jakaa hiljaisen tiedon kolmeen kategoriaan: tiedon alkuperään (miten
tieto on hankittu: harjoittelu, kokemukset, kertomukset, mestari–oppipoika -suhde),
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tiedon sisältöön (mitä tiedetään: julkilausumat, taidot, arvostukset, asenteet) ja tiedon funktioon (mihin tietoa käytetään: organisointi, luokittelu, selkiyttäminen, ennakointi, käsittely, kuvailu, manipulointi).
Toomin (2006, s. 24) mukaan opettajan käytännön tieto tai hiljainen tieto syntyy sen kokemuksen perusteella, jota opettaja hankkii tehdessään opetustyötä. Erilaisiin tilanteisiin liittyvät henkilökohtaiset kokemukset ja niiden reflektointi muodostavat henkilökohtaisen käytäntöön liittyvän tiedon perustan. Tämä käytännön
tiedon keskeisyys tulee esiin päivittäisessä opetustyössä.
Argyris ja Schön (1981, s. 9–12) liittävät käyttöteorian hiljaisen tiedon osaalueeksi. Heidän mukaansa käyttöteoria ilmenee käytöksessä, joten tutkimalla
käyttäytymistä päästään käyttöteorian jäljille. Jos käyttöteoria on hiljaista tietoa, on
se olemassa, vaikka emme kykene esittämään sitä sanallisessa muodossa. Kielen
oppimisessa kieliopin ja puhumisen välinen suhde on tällainen. Emme kykene välttämättä kuvailemaan tai edes tunnistamaan niitä kieliopillisia sääntöjä, joiden mukaan muodostamme lauseita puhuessamme kieltä, mutta silti puhe menee oikein ja
on ymmärrettävää. Samalla tavoin olemme kykenemättömiä kuvailemaan tai jopa
tunnistamaan käyttöteoriaamme. Argyriksen ja Schönin (1981, s. 34) mukaan ristiriitaisuudet käyttöteorian ja käyttäytymisen välillä aiheuttavat muutoksen tarvetta,
koska ihminen haluaa olla tehokas ja pitää käyttäytymisen ja käyttöteorian linjassa
keskenään. Lopulta, kun hän ei pysty tähän kaikista yrityksistään huolimatta, hänen
on muutettava käyttöteoriaansa.
Whyten ja Classenin (2012) mukaan hiljaisen tiedon välittäminen eteenpäin
tapahtuu tarinoiden eli narratiivien avulla. Voidaan sanoa, että tarinoiden kertomisella hiljainen tieto saadaan houkuteltua esiin, jolloin yhteisön hiljainen tieto saadaan kaikkien ulottuville. Tarinat auttavat ymmärtämään millaisia me olemme, ne
voivat olla myyttejä, legendoja ja kansantarinoita ja niiden avulla on siirretty viisautta, tietoa ja kulttuurisisältöä seuraavalle sukupolvelle tuhansien vuosien ajan.
Krátkán (2015) mukaan kokeneempien opettajien hiljaista tietoa, kokemustietoa
voidaan siirtää tarinoiden välityksellä aloitteleville opettajille ja opettajaopiskelijoille. Erautin (2000) mukaan oppiminen tapahtuu tällöin informaalisti eikä vastaanottaja välttämättä edes huomaa oppimistaan. Matthewin ja Sternbergin (2009)
mukaan ihmisillä on erilainen kyky oppia kokemuksistaan. Hiljaisen tiedon reflektoinnin harjoittelu auttaa hiljaisen tiedon omaksumista lisäten kokemuksesta oppimisen kykyä ja ongelmanratkaisutaitoja todelliseen elämään liittyvissä tilanteissa.
Elliottin, Stemberin, Stenbergin, Grigorenkon ja Hoffmanin (2011) mukaan opettajaopiskelijoilla ja nuorilla opettajilla hiljaisen tiedon suomat ongelmanratkaisu57

taidot ovat vielä kehittymisvaiheessa. Opetusharjoittelun aikana tapahtuu huomattavaa kehittymistä niissä valinnoissa, joita tarvitaan esimerkiksi luokan hallintaan
liittyvissä ongelmanratkaisutaidoissa.
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4

Matemaattisten aineiden opetusharjoittelun
ohjaukseen kehitetty malli

Tässä tutkimuksessa käyttämäni aineiston keräämisen aikoihin Oulun normaalikoulussa opetusharjoittelun ohjauksessa käytetty malli oli pitkällisen kehittämistyön tulos. Lähtökohtana tälle kehittämistyölle oli ajatus saada kasvatustieteelliset
ja didaktiset opinnot sekä opetusharjoittelu saumattomasti toimivaksi kokonaisuudeksi, joka tukisi opettajaopiskelijan kehitystä hänen etsiessään omaa ammattiidentiteettiään. Aikaisemmasta mallioppimiseen ja pelkästään oppituntien pitämiseen ja niiden arviointiin perustuvasta opetusharjoittelusta pyrittiin siirtymään opetusharjoitteluun, joka edistää opettajaopiskelijan tavoitteellisuutta ja kykyä arvioida itse omaa edistymistään opetusharjoittelussa. Arvioinnin yhtenäistämiseksi rakennettiin modulimalli lukuvuoden 1999–2000 aikana, jossa määriteltiin kuhunkin
harjoitteluosioon eli moduliin omat kriteerit ja tavoitteet. Nämä kriteerit ja tavoitteet toimivat arvioinnin perustana. Malli otettiin käyttöön lukuvuoden 2000–2001
alussa. Tähän malliin sisältyvillä toiminnoilla pyrittiin vaikuttamaan opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin syntyyn ja kehittymiseen.
4.1

Modulimalli

Huhanantin ja kollegojen (1995) mukaan aineenopettajakoulutus oli 1980-luvulla
jäänyt kehityksessä jälkeen ala-asteen opettajien koulutuksesta. Oppimiseen, opettamiseen ja omaan henkilökohtaiseen kehittymiseen liitetyt kolme teoreettista lähestymistapaa eli oppijan autonomia, holistinen kokemuksellinen oppiminen ja
opettaja oman työnsä tutkijana muodostivat toisiaan täydentävän kolmikon ja antoivat samalla työkaluja tehokkaiden oppimisympäristöjen luomiseen, opettajankoulutukseen ja luokkatyöskentelyyn. Oman työn reflektointi ja tutkimus oli otettu
käyttöön jo 1985 erilaisissa aineenopettajan työtä luotaavissa didaktisissa seminaareissa normaalikoulussa.
Niemen (1992) mallissa opetusharjoittelu jaettiin neljään moduliin, joilla kullakin oli oma kokoava teemansa. Opettajaopiskelijan opettajana kehittymistä tarkasteltiin ja arvioitiin eri moduleissa omasta tarkastelukulmastaan. Moduli 1 oli
orientoiva vaihe opettajan työhön, ja sen aikana opettajaopiskelija hankki ensimmäiset kokemuksensa opettajan työstä, oppi ymmärtämään itseään, ja omaa oppimistaan ja hankki itselleen oppilaan ja opetusryhmän tarkkailemisen välineitä. Modulissa 1 tulevan opettajaopiskelijan kehittymistä arvioitiin ja myös opettajaopiskelija arvioi itseään oppilaan kasvun tukijana. Oppilaan kasvun ymmärtäminen ja
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tukeminen koulutyöskentelyssä olivat tämän modulin tärkeät teemat. Moduli 2 oli
harjoittava vaihe, jonka aikana luotiin pohjaa opettajana toimimiselle. Tällöin opettajaopiskelijan tuli oppia reflektoimaan ja arvioimaan omaa toimintaansa, tunteitaan ja ajatuksiaan. Modulissa 2 arvioinnin ja itsearvioinnin kohteena oli tulevan
opettajan kehittyminen oppimisensa tutkijana. Modulissa arvioitiin opettajaopiskelijan näkemysten ja taitojen kehittymistä oppimisen ja oppimaan ohjaamisen, oppimisprosessin ja sen arvioinnin, opetussuunnitelman luonteen ja tehtävän osalta
sekä muissa opettajan työssä oleellisissa taidoissa. Lisäksi arvioitiin hänen kykyään
ottaa huomioon edellä mainitut taidot omassa opettajan työssään. Modulissa 3 jatkui edellisessä modulissa aloitetun opettajana toimimisen pohjan kehittäminen.
Tässä modulissa arvioinnin ja itsearvioinnin kohteena oli opettajan oma kasvu. Arvioinnin kohteena olivat kouluun liittyvät tehtävät ja tavoitteet, oma kasvatusfilosofia, koulun ja kulttuurin välinen suhde sekä opettajan roolin ja työn eri ulottuvuudet koulutyöskentelyssä. Modulissa 4 opettajaopiskelija syvensi tietoisuuttaan
omasta ammatti-identiteetistään, kehitti työskentelyään kohti omaa opetustyyliään,
arvioi kehittymistään ja loi valmiuksia kehittää työtään yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Modulissa 4 arvioinnin ja itsearvioinnin kohteena oli opettaja erilaisten yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä. Arvioinnin kohteena olivat näkemysten ja
taitojen kehittyminen yhteistyöhön liittyvissä toiminnoissa. Liikkeelle lähdettiin
koulun henkilökunnan yhteistyöstä ja jatkettiin kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tarkasteltiin koulun ja yhteiskunnan välisiä suhteita ja visioitiin tulevaisuuden
koulun ja kasvatuksen tehtäviä. Opettajien välinen yhteistyö ja erilaiset yhteistyöprojektit opetuksen kehittämisessä koettiin tärkeiksi, joihin liittyi myös opettajien
ja oppilaiden välinen yhteistyö.
Modulimallin eri modulien sisältöjen teoreettisena perustana oli opetuksen ja
oppimisen jakaminen kolmeen ulottuvuuteen: sisältö/rakenne, oppimisprosessi ja
opettamisen/oppimisen välittymistapa (Aebli, 1991, s. 24). Aebli puhuukin opetustaidon kolmesta ulottuvuudesta. Opettajan kielen täytyy mahdollistaa kommunikaatio ja sanoman täytyy mennä perille, joten kommunikaatiotaitojen ja kielen hallinnan pitää olla sellaista, että yhteys oppilaaseen syntyy. Aeblin malli on yleisdidaktinen malli, jossa lähtökohtana on oppimisen ja opettamisen psykologinen ja
didaktinen tarkastelu. Oppimisen ja opettamisen problematiikkaa lähestytään valmiiksi rajatusta didaktisesta näkökulmasta eikä koko kasvatustieteen kentästä käsin.
Opetusharjoittelun laadullista arviointia kehitettiin Hakkaraisen (1982, s. 39–
43) esittämän oppimisen laadullisten piirteiden evaluoinnin mallin mukaisesti.
Hakkarainen jakaa orientaatioperustan kolmeen tasoon. Alimmalla tasolla on havaittavissa epätäydellistä orientaatiota, jolloin opettajaopiskelija itse muodostaa
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omien kokeilujensa ja yritystensä perusteella orientaatioperustan. Oppimisen kehittyminen on tällöin hapuilevaa ja epävarmaa. Tällaisessa tilanteessa opetusharjoittelussa ei opetusharjoittelun ohjaajaa ole lainkaan tai ohjaaja ei anna riittävää
palautetta orientaatioperustan rakentumiseksi. Toisen tason orientaatioperusta sisältää tarkat menettelytapaohjeet, jotka annetaan opettajaopiskelijalle valmiina.
Ohjeiden noudattaminen johtaa nopeaan ja virheettömään suoritukseen, mutta ohjeiden soveltaminen laajemmin on vaikeaa. Opetusharjoittelussa kyllä opittaisiin
reseptejä, jotka auttavat tunnetuissa tilanteissa, mutta omakohtaista ammatti-identiteetin kasvua ei tapahtuisi. Opettajaopiskelijoista tulisi tämän tason orientaatioperustalla hyviä kopioita ohjaavasta opettajasta. Opetusharjoittelu oli ennen vuotta
2000 juuri tällaista. Kolmannen tason orientaatioperusta sisältää yleiset periaatteet,
jolloin niitä voidaan soveltaa kussakin eteen tulevassa konkreettisessa tilanteessa.
Yleisperiaate on sovellettavissa laajasti toisistaan poikkeaviin tilanteisiin. Opettajaopiskelija etsii harjoittelunsa aikana saamistaan kokemuksista yleistettävissä olevia periaatteita ja soveltaa näitä eteen tulevissa tilanteissa.
Lukuvuoden 2000–2001 alussa käyttöön otettua mallia tarkasteltiin kriittisesti
jokaisen lukuvuoden lopussa opettajaopiskelijoilta saadun palautteen perusteella.
Malliin lisättiin esimerkiksi kodin ja koulun yhteistyötä valottavia osioita sekä
opettajan työn etiikkaan liittyviä osioita. Modulimallia muutettiin vuoteen 2005
mennessä vielä niin, että eri osioiden nimet muutettiin moduleista niiden sisältöjä
paremmin kuvaaviksi. Näin moduli 1 sai uuden nimen Orientoiva harjoittelu, moduli 2 nimen Perusharjoittelu, moduli 3 nimen Syventävä harjoittelu 1 ja moduli 4
nimen Syventävä harjoittelu 2. Uusiksi harjoitteluosioiksi muotoutuivat Soveltava
harjoittelu ja Valinnaiset opinnot.
Tämän tutkimuksen kontekstin muodostavat edellä mainituista opintojaksoista
Perusharjoittelu, Syventävä harjoittelu 1 sekä Syventävä harjoittelu 2. Ne muodostavat opetusharjoittelun ohjauksen kannalta yhtenäisen kokonaisuuden, joten opettajaopiskelijat pitivät oppimispäiväkirjaa tältä ajanjaksolta.
4.2

Modulimallin toteutus matemaattisten aineiden
opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa

Lähtiessämme suunnittelemaan sisältöä matemaattisten aineiden opetusharjoitteluun tavoitteena oli harjoittelun yhtenäistäminen. Opetusharjoittelu sisälsi kaikille
opettajaopiskelijoille samanlaisen rungon ja siihen liittyvät valmiit oppimistehtävät,
joita opetusharjoittelun ohjaaja sitten toteutti ohjaustyyliinsä soveltaen. Toisena ta61

voitteena oli saada opettajaopiskelijat aktiivisesti osallistumaan opetusharjoittelunsa toteuttamiseen tutustumalla opetusmenetelmiin ja esittelemällä niitä toisille
opettajaopiskelijoille. Opetusharjoittelun sisältämät toiminnot pyrittiin rakentamaan siten, että opettajaopiskelijan omat kokemukset ja näkemykset opettamisesta
olivat harjoittelun lähtökohtina. Tällä tavalla pyrittiin saamaan heidän uskomuksensa opettamisesta ja oppimisesta näkyviksi, jolloin niitä voitiin hyödyntää ja
mahdollisesti muuttaa opetusharjoittelun eri vaiheissa (ks. Lunenberg, Korthagen
& Swennen, 2007). Taulukossa 1 esittelen modulimallin rakenteen, jota tarkastelen
lähemmin seuraavissa alaluvuissa 4.2.1–4.2.3.
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toteuttaminen ja arviointi.
Erilaisten oppilaiden
kohtaaminen. Opetus- ja

työ, työyhteisö. Opettaja
oppimisen ohjaajana.
Oppilaantuntemus.

opetuskokonaisuuksien

Laajempien

koulun välinen yhteistyö.

opettajan työstä. Kodin ja

Itsenäinen vastuu

tavoitteellisuus ja arviointi

Ainedidaktinen tutkimus.

Ainedidaktiikka 2.

Ainedidaktiikka 1,

ainedidaktinen tutkielma.

Pedagoginen seminaari 2, kemian opetukseen ja

Matematiikan, fysiikan tai
oppimiseen liittyvä

Kasvatuspsykologia,

tiedekunta

Kasvatusfilosofia,

sektoreilla. Opetuksen

ja koulutuksen eri

työskennellä kasvatuksen

antamat mahdollisuudet

Opettajakelpoisuuden

Soveltava harjoittelu

pia opetuskokonaisuuksia. erityistehtävät.

harjoittelujaksoa laajem-

Oppilashuolto. Edellistä

Yhteistyö työyhteisössä.

vastuu opettajan työstä.

Itsenäinen ja aktiivinen

seminaari 1,

peruskurssi,

Kasvatustieteiden

arviointi.
Kasvatussosiologia

Syventävä harjoittelu 2
Edellinen + asiantuntemus

Didaktiikka, Pedagoginen Ainedidaktiikka 3.

Kasvatustieteen

oppimistilanteiden hallinta. suunnittelu, toteutus ja

Järjestävä taho:

Normaalikoulu

Järjestävä taho:

Opetustyön suunnittelu,

Opettajan laaja-alainen

oppimistavoitteet

Opetussuunnitelmatyö.

Koulua ohjaavat seikat.

Harjoitteluosioiden

Modulit
Syventävä harjoittelu 1

Edellinen + vuorovaikutus Edellinen +

Perusharjoittelu

Sitoutuminen

Orientoiva harjoittelu

Arviointikriteerit

Modulien elementit

Taulukko 1. Modulimalli matemaattisissa aineissa.

4.2.1 Perusharjoittelu
Tässä tutkimuksessa Perusharjoittelun ajankohta opetusharjoittelussa oli 12.9.–
31.10.2005. Perusharjoittelussa opettajaopiskelija hankkii perusvalmiudet opetussuunnitelmatyöhön sekä opetustyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
Hän saavuttaa valmiudet erilaisten oppilaiden kohtaamiseen sekä opetus- ja oppimistilanteiden hallintaan. Perusharjoittelun teemana on oma opetustyö ja perusharjoitteluun johdatellaan nuoren elämään ja kasvuun koulussa, luokassa, ryhmässä ja
oppiaineiden tunneilla liittyvällä kysymyksen asettelulla: mitä, miksi ja miten me
heille opetamme?
Ainekohtaiset tavoitteet ja toiminnot perusharjoittelun osalta kokosimme Perusharjoittelun sisältöpaperiin (ks. Liite 2). Pienryhmän ryhmähengen luominen,
ryhmän jäsenten tukeminen ja ryhmän yhteistyön harjoitteleminen olivat opetusharjoittelun perusta. Kun tämä kivijalka saatiin kuntoon, päästiin tutustumaan varsinaiseen opetustyöhön ja oppilaan kouluympäristöön. Hawkeyn (1995) mukaan
toiset opettajaopiskelijat vaikuttavat merkittävästi opettamaan oppimisen prosessiin. Tällä tavoin opetusharjoittelusta ja siinä oppimisesta saatiin yhteisöllistä ja
opettajaopiskelijat tukivat toinen toisiaan. Opetusharjoittelun ohjaajan tehtävänä
oli saada ryhmä toimimaan yhtenäisenä ja saada hiljaisimmatkin mukaan keskusteluihin.
Opettajaopiskelijan edistymistä Perusharjoittelun aikana tarkasteltiin sisältöpaperissa esitettyihin tavoitteisiin peilaten. Hänen itsearvioinnilleen annettiin erityisesti tilaa, koska kehittymistä voi parhaiten tapahtua oman sisäistämisen ja reflektoinnin avulla. Zimmermanin (1990) mukaan itseohjautuvat oppijat suunnittelevat oppimistaan, asettavat sille tavoitteita, organisoivat sitä, tarkkailevat omaa oppimistaan ja arvioivat sitä sen eri vaiheissa. Sekä kognitiiviset että metakognitiiviset prosessit ovat välttämättömiä, kun oppiminen nähdään tavoitteellisena toimintana eikä opetus-oppimisprosessin satunnaisena tuloksena. Kramarskin ja Michalskyn (2009) mukaan oppimisen itsesäätelyn taitojen vahvistaminen edistää opettajaopiskelijan ammatillista kasvua.
Sisältöpaperin toteutuminen käytännön tasolla tapahtui rakentamamme viikkoohjelman kautta. Esimerkkinä viikko-ohjelmasta on viikon 37 ohjelma (ks. Liite 3).
Kaksi opetusharjoittelun ohjaajaa muodostivat ohjaajaparin, heidän ohjattavinaan
olevat opettajaopiskelijat muodostivat ”Ison ryhmän” ja yhden ohjaajan ohjattavat
opettajaopiskelijat muodostivat ”Oman ryhmän”. Viikko-ohjelmassa oli ohjeet molemmille ryhmille. Isossa ryhmässä keskityttiin opettajan työhön liittyviin asioihin,
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kuten erilaisten opetusmenetelmien haltuunottoon siten, että opettajaopiskelijapari
valmisteli tietyn aiheen käyttäen harjoituksen aiheena olevaa menetelmää. Omassa
ryhmässä keskityttiin tuntien suunnitteluun ja pidettyjen tuntien reflektointiin.
Tämä ryhmä seurasi jokaisen ryhmään kuuluvan opettajaopiskelijan pitämiä oppitunteja ja osallistui palautekeskusteluihin. Näin saatiin palautekeskusteluihin mukaan erilaisia näkökulmia, ja samalla opettajaopiskelijat oppivat huomaamaan, ettei
opettajan työssä ollut yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan opetustilanteeseen vaikuttivat monet tekijät, joista opettajan persoonallisuus on yksi tärkeimmistä.
Beauchampin ja Thomasin (2011) mukaan opettajaopiskelijan ymmärryksen taso
monipuolistuu ja joustavien opetusmenetelmien repertuaari kasvaa.
Palautteen antamisen taitoa lähdettiin opiskelemaan heti ensimmäisestä kokoontumiskerrasta lähtien. Repo ja Nuutinen (2003, s. 175–176) ovat esittelleet tasapainottavan palautteen annon, joka koostui kolmesta eri kerroksesta. Ensimmäiseksi kerrottiin toimivat, konkreettisesti hyvät asiat. Tavoitteena oli herättää palautteen vastaanottajan luottamus ja saada siten kontaktikanavat auki. Samalla kohotettiin vastaanottajan itsetuntoa, kun hän havaitsee onnistuneensa jossain asiassa.
Tavoiteasia eli ”pihvi” tarjoiltiin toisena kerroksena. Tällöin esitettiin parannusehdotuksia, ideoita ja toiveita, joiden tavoitteena oli herättää kehittämisen ja korjaamisen halu. Kolmantena kerroksena tulivat vahvuudet, tunnelmat ja arvostusasiat.
Tavoitteena oli luoda suotuisa asenne omaa suoritusta kohtaan.
Perusharjoitteluuun liityen opettajaopiskelijat opiskelivat kasvatustieteellisen
tiedekunnan puolella kasvatustieteen peruskurssin, jossa he perehtyivät kasvatustieteen tiedeluonteeseen, sen historiaan, pääsuuntauksiin, osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin. Samalla tarkasteltiin ammatillisen kasvun ja kehityksen perusteita, kasvatusalan käytännön tehtäviä ja ammatti-identiteetin hahmottamista eri kasvatusalan tehtävissä. Kasvatuspsykologian kurssilla opettajaopiskelijat perehtyivät kasvatuspsykologiaan osana kasvatus- ja sivistystutkimusta, sen tutkimusalueeseen ja
keskeisiin tutkimuskohteisiin. Lisäksi tarkasteltiin kasvatuspsykologian sovelluksia ja ammattikäytäntöjä sekä sen suhdetta muihin kasvattavaa ”vaikuttamista” sisältäviin ammattikäytäntöihin. Didaktiikan kurssilla opettajaopiskelijat perehtyivät
oppimisen ja opettamisen peruskäsitteisiin, niihin liittyviin teoreettisiin suuntauksiin ja niiden merkitykseen käytännössä. Lisäksi tarkasteltiin opetuksen suunnitteluun ja opetuskokonaisuuksien laadintaan liittyviä periaatteita, sekä tieto- ja viestintätekniikan (TVT) perusmalleja opetuksessa ja oppimisessa. Pedagoginen seminaari 1 -jaksolla opettajaopiskelijat orientoituivat pedagogiseen toimintaan ja ylei-
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seen opettajuuteen, harjoittelivat tutkimuksellista ja pohtivaa otetta kasvatustieteessä ja opettajan työssä sekä käsittelivät pedagogisia erityiskysymyksiä, kuten
inkluusioperiaatetta (Opinto-opas, 2005).
Ainedidaktiikka 1:ssä orientoiduttiin matemaattisten aineiden opetukseen ja
oppimiseen. Sisältöinä olivat ammattimaisessa matematiikan ja luonnontieteiden
opetuksessa tarvittava tieto ja taito, tiedon ja toiminnan luonne ja sen huomiointi
opetuksessa, käsitteellinen ja toimenpiteellinen tieto matemaattisten aineiden opetuksessa ja oppimisessa, matemaattinen ongelmanratkaisu, mallitus ja sovellukset
sekä ongelmalähtöisyys ja elämyksellisyys opetuksessa. Ainedidaktiikka 2:ssa
otettiin praktinen näkökulma matemaattisten aineiden opetukseen. Sisältöinä olivat
opetussuunnitelmat, työtavat, arviointi, oppimateriaalit sekä tieto- ja viestintätekniikka (Opinto-opas, 2005).
4.2.2 Syventävä harjoittelu 1
Syventävä harjoittelu 1:n ajankohta opetusharjoittelussa oli 31.10.2005–13.1.2006.
Syventävä harjoittelu 1:ssä opettajaopiskelija harjoittelee itsenäisen vastuun ottamista opettajan työstä ja tutustuu kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Hän harjoittelee itsenäistä työskentelyä oppilaiden kanssa ja suunnittelee, toteuttaa sekä arvioi edellistä harjoittelujaksoa laajempia opetuskokonaisuuksia. Syventävä harjoittelu 1:ssä opettajaopiskelijan oppimistehtävänä on oman opetustyön syventäminen
ja teemana kasvattava vaikuttaminen. Opettajaopiskelija pyrkii ottamaan itsenäisen
vastuun opettajan työstä ja suunnittelee opetus- ja oppimistapahtumia omien tavoitteittensa suuntaisesti. Hän harjoittelee itsenäistä työskentelyä oppilaiden kanssa.
Kasvattamisessa otetaan tarkastelun kohteeksi kodin ja koulun välinen yhteistyö.
Syventävä harjoittelu 1:n ainekohtaiset tavoitteet ja toiminnot on esitetty tarkemmin liitteessä (ks. Liite 4). Tärkeitä tässä harjoittelussa esiin tulevia vaikuttavia
toimintoja olivat positiivisen opiskeluilmapiirin luominen opetusryhmään, oppilaan kehitystason huomioon ottaminen suunnittelussa ja opetustoiminnassa sekä
erilaisiin opetusmenetelmiin tutustuminen ja niiden käyttö oppitunneilla. Opettajaopiskelija sai monipuolisia kokemuksia erilaisista tavoista arvioida oppilaiden
työskentelyä ja tuotoksia. Tässä vaiheessa he tutustuivat projektityön suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin. Kramarskin ja Michalskyn (2009) mukaan opettajaopiskelijoiden uskomukset opettamisesta ja oppimisesta ovat varsin konservatiivisia. Opettajakeskeisyydellä on oppilaiden oppimisen itseohjautuvuuden kannalta
negatiivisia vaikutuksia. Siirryttäessä oppilaskeskeisiin menetelmiin opettajaopis66

kelijoiden uskomus oppilaista muuttuu tiedon jakamisen kohteista omia tietorakenteitaan konstruoiviksi yksilöiksi. Ballin (2011) mukaan opettajaopiskelijoilla on
erilaisia uskomuksia oppitunnin pidosta ja sen sujumisesta. Nämä uskomukset perustuvat heidän 12 vuotiseen kokemukseensa eri opettajien pitämistä oppitunneista.
Viikkokohtaista harjoittelua ohjasivat rakentamamme viikko-ohjelmat, joista
esimerkkinä on viikon 44 ohjelma (ks. Liite 5). Erilaisten opetusmenetelmien opiskelua jatkettiin kahden ohjaajan harjoittelijoiden muodostamassa isossa ryhmässä.
Tunnin pitoon liittyvien taitojen pohtiminen ja kehittäminen aloitettiin isossa ryhmässä ja ne toteutettiin omassa tuntityöskentelyssä. Tällaisista taidoista esimerkkeinä viikon 44 harjoittelussa olivat motivointi uuteen asiaan sekä siirtymiset asiasta toiseen. Omassa ryhmässä jatkettiin palautteen antamista perusharjoittelussa
käyttöön otetun mallin avulla.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaan (2005) mukaan
Syventävä harjoittelu 1:en liittyen opettajaopiskelijat opiskelivat kasvatustieteellisen tiedekunnan puolella kasvatussosiologiaa sisältöinä yhteiskunta, kasvatusinstituutiot ja sosiaalinen vuorovaikutus. Opettajaopiskelijat tutustuivat kasvatusfilosofiaan sisältöinä kasvatus filosofisena ja eettisenä kysymyksenä. Pedagoginen seminaari 2 -jaksolla syvennettiin ymmärrystä pedagogisen toiminnan erityiskysymyksistä ja kasvatustutkimuksen perusteista. Ainedidaktiikka 3 käsitteli matematiikan
ja luonnontieteiden keskeisten sisältöjen opettamisen ja oppimisen problematiikkaa
(Opinto-opas, 2005).
4.2.3 Syventävä harjoittelu 2
Syventävä harjoittelu 2:n ajankohta opetusharjoittelussa oli 3.2.–13.4.2006. Syventävä harjoittelu 2:n aikana opettajaopiskelija ottaa itsenäisen ja aktiivisen vastuun
opettajan työstä. Hän perehtyy opettajana toimimiseen työyhteisössä ja moniammatillisessa yhteistyössä sekä tutustuu oppilashuoltoon. Hän työskentelee oppilaiden kanssa itsenäisesti ja suunnittelee, toteuttaa sekä arvioi edellistä harjoittelujaksoa laajempia opetuskokonaisuuksia. Tässä opetusharjoittelun osiossa opettajaopiskelija tutustuu opettajan työkenttään ja havaitsee hänen olevan itsenäinen ja
vastuullinen työyhteisön jäsen. Syventävä harjoittelu 2:n teemana on opettajan oma
kasvu. Opettajaopiskelijan uskomukset opettamisesta ja oppimisesta muuntuvat
kokemusten lisääntyessä (Pajares,1992).
Opettajaopiskelija suunnitteli ja toteutti joko yläasteen tai lukion kokonaisen
kurssin huolehtien kaikista kurssiin liittyvistä tarpeista. Tieto- ja viestintätekniikan
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hyödyntäminen opetuksessa sekä erilaisten tietokonepohjaisten esitysten valmistaminen oppitunnille sisältyivät Syventävä harjoittelu 2:n opetusharjoitteluun. Opetetun kurssin arviointi ja arviointiperusteista keskustelu ja päättäminen oppilaiden
kanssa yhteistyössä sisältyivät myös opettajaopiskelijan tehtäviin Syventävä harjoittelu 2:ssa. Tuntiosaamisen huomioiminen arvioinnissa, kotitehtävien tekemisen
valvominen, projektitöiden johtaminen ja huomioon otto arvioinnissa sekä kurssikokeen suunnittelu ja arviointi kuuluivat opettajaopiskelijan vastuualueeseen. Syventävä harjoittelu 2:n aikana opettajaopiskelija näki kokonaiskuvan työstä, jota
opettaja tekee suunnitellessaan ja toteuttaessaan kursseja. Opetusharjoittelun tämän
vaiheen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli helpottaa opettajaopiskelijan siirtymistä
työelämään.
Matemaattisten aineiden opetusharjoittelun tavoitteet ja niihin tähtäävät toiminnot Syventävä harjoittelu 2:ssa esiteltiin opettajaopiskelijoille jaetussa sisältöpaperissa (ks. Liite 6). Opetusharjoittelun yhtenä päätavoitteena oli opettajaopiskelijan oman kasvatusfilosofian ja oppimisnäkemyksen hahmottuminen. Aineenopettaja toimii myös kasvattajana ja joissain tapauksissa kasvattajan rooli saattaa olla
pääosassa. Tämän vuoksi oli tärkeää pohtia mitä, miksi ja miten opetan. Oman toiminnan tutkiminen ja sen seurausten jatkuva pohtiminen oli toinen ammatti-identiteetin kehittymistä eteenpäin vievä tavoite. Kolmanneksi otettiin esille eettiset kysymykset opettajan toiminnassa, millainen malli opettaja oli oppilaille, miten hän
kohteli oppilaita ja miten työtovereita. Nämä puolet opettajan työssä korostivat yhteisöllisyyttä ja sitä, miten sen rakentumiseen yksittäinen opettaja voi vaikuttaa.
Bulloughin (2011) mukaan opettajankoulutusjärjestelmän pitäisi edistää tulevien
opettajien ymmärtämystä moraalin kehittymisestä ja eettisen herkkyyden muotoutumisesta. Opettajankouluttajien ei pitäisi olettaa, että heidän opiskelijoillaan on
korkeatasoiset reflektiiviset taidot käsitellä moraalisia ja eettisiä kysymyksiä, vaan
opetusohjelmiin pitäisi sijoittaa näiden taitojen harjoittelua.
Syventävä harjoittelu 2:een suunnittelemastamme viikko-ohjelmasta on esimerkkinä viikkojen 5 ja 6 työskentelyyn liittyvät ohjeet ja ehdotukset ja mahdolliset välineet tai materiaalit (ks. Liite 7). Ohjeissa pyrittiin siihen, että opettajaopiskelijat toimivat ryhmissä tai pareittain ja tekevät töitä omista lähtökohdistaan itsenäisesti hankkien tietoa erilaisista tietolähteistä.
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaan (2005) mukaan
Syventävä harjoittelu 2:n rinnalla opettajaopiskelijat tekivät kasvatustieteellisen
tiedekunnan puolella osion ainedidaktinen tutkimus sekä matemaattisten aineiden
opetus, johon sisältyi matematiikan, fysiikan tai kemian opetukseen ja oppimiseen
liittyvän ainedidaktisen tutkielman laatiminen ja arviointi (Opinto-opas, 2005).
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5

Tutkimuksen toteutus

Seuraavassa tarkastelen tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä lähtökohtia ja valitsemaani tutkimusmenetelmää. Pyrin pohtimaan myös omaa osuuttani tutkijana ja
opetusharjoittelun ohjaajana tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena on
saada selville, miten opetusharjoittelu toimii ammatti-identiteetin kannalta tarkasteltuna, kun ohjauksessa ja harjoittelussa on käytössä matemaattisiin aineisiin kehitetty edellä kuvaamani malli.
5.1

Narratiivinen lähestymistapa

Connellyn ja Clandininin (2006, s. 415) mukaan narratiivista tutkimusmenetelmää
on käytetty 1990-luvun alusta lähtien useilla eri ihmistieteiden aloilla kuten yhteiskuntatieteissä, kulttuurien välisessä tutkimuksessa, kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa, psykologiassa, naistutkimuksessa ja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Squiren ja kollegojen (2014) mukaan ajallisesti tarkastelteltuna narratiivisen tutkimuksen alue on laajentunut kehittyvän teknologian myötä käsittelemään esimerkiksi videopelejä, internetin keskustelupalstoja ja multimediaa (ks.
myös de Fina & Georgakopoulou, 2012). Spector-Merselin (2010) mukaan narratiivisen tutkimuksen moninaisuus on toisaalta aiheuttanut kritiikkiä sitä kohtaan.
Narratiivisen tutkimuksen kansanomaistamisen seurauksena sen kehikko on merkittävästi hämärtynyt (ks. myös Xu & Connelly, 2010).
Bruner (1986, s. 11) puhuu kahdesta kognitiivisen ajattelun lajista, narratiivisesta ja loogisesta, joiden avulla kokemuksia ja todellisuutta voidaan järjestellä ja
joita ei voi muuntaa toisikseen. Jommankumman huomiotta jättämisestä on seurauksena ajattelun yksipuolistuminen. Kummallakin tietämisen lajilla on omat toimintamuotonsa ja hyväksymisen kriteerinsä. Niiden sisältämien ajatusten oikeellisuuden todistamiseen käytetyt menetelmät poikkeavat radikaalisti toisistaan. Hyvä
tarina ja oikein muotoiltu perustelu ovat luonteeltaan täysin erilaisia. Molempia
voidaan käyttää keskustelukumppanin vakuuttamiseen käsillä olevan asian oikeellisuudesta. Kausaalisuusperiaate toimii kummassakin kouriintuntuvasti eri tavalla.
Loogis-tieteellinen menetelmä pyrkii täyttämään muodollisen matemaattisen systeemin vaatimukset, ja narratiivisen menetelmän tuloksena käsitellään hyviä tarinoita, koskettavia draamoja ja uskottavia historiallisia selontekoja. Polkinghorne
(1995) käyttää käsitettä narratiivinen konfiguraatio viitatessaan prosessiin, jossa
tapahtumat liitetään toisiinsa ja ne muodostavat ajallisesti järjestetyn kokonaisuu69

den. Konfiguratiivinen prosesi sisältää teemoitetun punaisen langan, jonka ympärille tapahtumat nivoutuvat. Tätä punaista lankaa Polkinghorne nimittää tarinan
juoneksi ja prosessia juonellistamiseksi.
Hyvärinen, Hydén, Saarenheimo ja Tamboukou (2010, s. 1–15) pohtivat ihmistieteellisen tutkimuksen narratiivisen käänteen monivaiheisuutta. Sosiaalitieteissä
narratiivinen käänne tapahtui 1980-luvun alussa ja 1990-luvun loppua lähestyttäessä. Oletettiin, että narratiivin ja koherenttisuuden välillä on monitasoinen ja elävä
suhde. Koherenttisuuden paradigman mukaisesti hyvä ja pätevä narratiivi etenee
aina suoraviivaisella ja kronologisella tavalla alusta keskivaiheen kautta loppuun
ja se sisältää aiheeseen liittyvän lopetuksen. Narratiivin ja tarinankerronnan tarkoituksena on olla yhdenmukainen kokemuksen kanssa. Ihmiset elävät parempaa ja
eettisempää elämää, jos heidän elämäntarinansa ja narratiivinen identiteettinsä ovat
koherentteja. Narratiivin koherenttisuutta ei kuitenkaan pidä ottaa normatiivisena,
koska se saattaa johtaa vääristyneeseen aineiston lukutapaan varsinkin, jos tarkastelun tavoitteena on löytää omaelämäkerralle syvin ja koherentein esitys. Squiren
ja kollegojen (2014) mukaan ehdoton pyrkimys tällaisen mahdollisesti vääristyneen narratiivisen koherenttisuuden löytämiseen näyttää köyhdyttävän narratiivista
ajattelua ja pelkistävän sopivien menneen elämän kokemusten tai ajatusten esittelyä. Narratiivin koherenttisuus voi tulla ongelmaksi esimerkiksi tutkimuksissa,
joissa käytetään arkielämän tilanteissa keskustelun perusteella luotuja tarinoita.
Tällöin tarina ei välttämättä etene kronologisesti, vaan tutkittavat voivat siirtyä tarinassaan ajallisesti paikasta toiseen. Squiren, Andrewsin ja Tamboukoun (2008, s.
12) mukaan narratiivinen tutkimus onkin monitasoinen, tieteiden välinen kenttä,
jonka monimutkaisuuden yksinkertaistaminen ei ole välttämättä oikeutettua. Se on
lähestymistapana rikas, jolloin yksinkertaistamisen seurauksena on suuri mahdollisuus menettää teoreettista ymmärtämistä ja odottamattomia löydöksiä.
Brunerin (1991) mukaan tarinoiden kertominen on inhimillisessä kulttuurissa
tärkeä esittämisen muoto, jonka avulla kokemuksellista tietoa välitetään toisille ihmisille ja tuleville sukupolville. Narratiivin avulla ei pelkästään välitetä tietoa, vaan
sen avulla luodaan uutta todellisuutta. Brunerin (1991) mukaan se on myös yksi
menetelmistä, joiden avulla kokemusmaailmaan luodaan järjestystä. Tulevaisuutta
ei vielä ole olemassa, menneisyyttä ei enää ole ja nykyisyyden käsitteellistäminen
on vaikeaa. Muistinsa avulla ihminen liittää nämä kolme aluetta kokemuksellisesti
toisiinsa. Yksinkertaisin ja helpoin tapa koota muistissa olevat palaset yhteen on
muodostaa niistä tarina (ks. myös Crites, 2001, s. 26–50; Ochs & Capps, 1996).
Brunerin (2004) mukaan narratiivi ja identiteetti ovat siinä mielessä erottamattomat, että narratiivi syntyy hetkellisestä kokemuksesta ja antaa kokemukselle
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muodon. Kokemukset ovat identiteetille tapahtuvia asioita, joita se käyttää tarinan
aineksina. Erilaiset tavat kertoa tarinoita ja kerrotun käsitteellistäminen muodostavat ennen pitkää niin tavanomaisen ja automaattisen järjestelmän, että sen avulla
saadaan kokemukseen järjestystä. Muistiin muodostuu reittejä, jotka eivät pelkästään ohjaa elämäntarinaa nykyisyyteen, vaan vievät sitä kohti tulevaisuutta. Tarina
muodostaa elämään jatkumon menneisyydestä nykyisyyden kautta tulevaisuuteen.
Ricoeur (1984) määrittelee kolmiosaisen teossarjansa Time and Narrative johdantoluvussa narratiivin yhtä lausetta pidemmäksi ja juonelliseksi esitykseksi. Ricoeur jaottelee narratiivit fiktiivisiin ja historiallisiin sekä liittää ne ihmisen kokemuksiin. Polkinghornen (1988, s. 19) mukaan tarinan juoni on tarinaan sisältyvän
merkityksen ilmaus, sen mitä joku tapahtuma tai tapahtumien ketju merkitsee jollekin ihmiselle. Juonentaminen on eräällä tavalla vastakkaissuuntainen toiminto,
jolloin satunnaiset tapahtumat muokataan merkityksellisiksi yksiköiksi niihin liitetyn juonen avulla. Tarinallisuus ei ilmene pelkästään kokemusten rakentumisessa,
vaan myös ihmisten välisissä keskusteluissa sekä heidän kirjallisissa luomuksissaan, jotka perustuvat heidän kokemuksiinsa. Polkinghorne (1995, s. 18) käyttää
narratiivin käsitettä teksteistä, jotka ovat juonen avulla teemoitettu. Samalla hän
kuitenkin toteaa, että laadullisen tutkimuksen piirissä ei ole rajoituttu pelkästään
tähän määritelmään, vaan narratiivilla on monia eri merkityksiä. Polkinghornen
mukaan narratiivin merkitys on laajentunut proosatekstistä koskemaan kaikenlaista
keskustelun tai puheen muodossa olevaa tietoa. Polkinghorne (1995, s. 7) pitää laajennettua narratiivin käsitettä hedelmällisenä ja käyttää tällöin narratiivista nimitystä tarina. Tarina soveltuu inhimillisten kokemusten kuvaamiseen, ja siten narratiivi ja tarina merkitsevät hänelle samaa asiaa. Hän vierastaa käsitettä juonellistettu
narratiivi ja käyttää mieluummin käsitettä tarina sen yleisessä muodossa. Tällöin
se merkitsee narratiivia, joka sitoo yhteen perättäisiä tapahtumia yhtenäiseksi episodiksi. Käytän tässä tutkimuksessa käsitteitä narratiivi ja tarina toistensa synonyymeinä Polkinghornen niille antamassa merkityksessä.
Ricoeur (1991) on tutkinut fiktiivisiä ja historiallisia narratiiveja, joista hän
käyttää nimitystä elämäntarina. Usein nämä tarinat ovat massiivisia kertomuksia,
joita hän tulkitsi ja löysi niistä narratiiveille tyypillisen rakenteen. Toimiva elämäntarina koostuu henkilökohtaiseen identiteettiin liittyvistä asioista. Elämäntarina kuvaa sitä, miten sama henkilö tuli tämänhetkiseksi itsekseen muisteluiden ja menneiden kokemusten tulkinnan avulla. Ajan kuluessa elämäntarinan on muututtava,
jolloin siihen liitetään uusia kokemuksia ja aihepiirejä. Elämäntarina antaa myös
mahdollisuuden sisäistää uusia tapahtumia toistuviksi identiteetin teemoiksi (ks.
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myös Pasupathi ym., 2007). Labov ja Waletzky (1997 [1967]) ovat kehittäneet systemaattisen analyyttisen menetelmän isojen narratiivien analysointiin. Bambergin
(2006) mukaan narratiivinen tutkimus on sittemmin laajentunut käsittämään pieniä
tarinoita, jolloin narratiivisia analyysimenetelmiä käytetään intensiivisten ja selvästi määriteltyjen dialogien tutkimiseen (ks. myös Georgakopoulou, 2007). Bambergin (2004) mukaan pienet tarinat ovat eräänlainen sateenvarjokäsite, joka sisältää esimerkiksi kuvauksia senhetkisistä, tulevista tai hypoteettisista tapahtumista,
toisten kanssa jaetuista tiedossa olevista tapahtumista. Ne voivat sisältää myös viittauksia aikaisemmin kerrottuun asiaan, kerrotun asian jaksottamista tai kieltäytymistä kertomasta asiasta mitään (ks. myös Georgakopoulou, 2006, 2007).
Connellyn ja Clandininin (2006, s. 375–385) mukaan tarinaksi muotoiltu narratiivi sisältää tietoa, joka kuvailee ihmisen kokemuksia hänen pyrkiessään erilaisten tapahtumien ja toimintojen avulla saavuttamaan päämääränsä elämässä. Narratiivinen ajattelu suuntautuu erikoisesti ihmisen toiminnan ymmärtämiseen. Narratiivisen pohdinnan avulla huomataan ihmisten toiminnan eroja ja laajuutta, ja se
selittää, miksi ihminen toimii tilanteessa niin kuin toimii. Narratiivinen pohdinta
tekee siten inhimillisestä toiminnasta ymmärrettävää.
Kuten edellä havaittiin yksi tapa siirtää kokemustieto toiselle ihmiselle ja seuraavalle sukupolvelle on muotoilla siitä tarina. Narratiivia voidaan siis lähestyä kokemuskeskeisesti, jolloin kertoja kuvailee omia kokemuksiaan ja niiden vaikutuksia. Connelly ja Clandinin (2006) ilmaisevat asian narratiiviseen tutkimukseen sisältyvänä näkemyksenä inhimillisestä kokemuksesta yksilökohtaisena ja sosiaalisena tapana viettää tarinallista elämää. Tarina on tällöin portaali, jonka läpi ihminen
astuu ympäröivään maailmaan ja ottaa sen haltuunsa. Squiren (2008, s. 43) mukaan
narratiivi on tällöin ajallisesti järjestynyt ja merkityksellinen, se on inhimillinen,
kuvailee kokemusta, muotoilee sitä uudelleen ja kuvailee siinä tapahtuneita muutoksia. Denzinin (1989, s. 22) mukaan kokemuskeskeinen narratiivi voi sisältää
elämään liittyviä käännekohtia kuten sairaus tai onnettomuus, tai uranvalintaan ja
kouluttautumiseen liittyviä vaikeuksia, mutta myös elämän kohokohtia (ks. myös
Bruner, 2001; McLean & Pratt, 2006). Brunerin (1991, 2001, s. 11) mukaan narratiivin tavoitteena on tarinassa esiintyvien poikkeavuuksien tekeminen ymmärrettäviksi. Narratiivi ei siis ratkaise ongelmia, vaan pyrkii löytämään ne ja työstämään
ne ymmärrettävään muotoon. Elämässä kohdattavat kriisit ja elämän käännekohdat
sisältävät jyrkkiäkin muutoksia. Tällaiseksi käännekohdaksi voidaan ajatella esimerkiksi opetusharjoittelu, jonka aikana opettajaopiskelija joutuu sopeutumaan
opettajan tarkasti aikataulutettuun työhön. Hän alkaa ymmärtää olevansa vastuussa
toisista ihmisistä, oltuaan aikaisemmin vastuussa vain itsestään tai lähipiiristään.
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Brunerin (2001, s. 33) mukaan juuri noissa elämän käännekohdissa ihminen vapautuu itsekeskeisyydestään ja sovinnaisuudestaan, käännekohdissa ihminen tekee
pieniä askelia kohti narratiivista tietoisuuttaan.
Brunerin (1991) mukaan konteksti muodostaa tärkeän osan narratiivia, koska
se mahdollistaa narratiivin ymmärtämisen. Ensimmäinen narratiivin kontekstiin
liittyvä asia on sen tarkoitus: miksi, miten ja milloin tarina kerrotaan ja miten se
tulkitaan. Toinen kontekstiin liittyvä asia on sekä kertojaan että kuulijaan liittyvät
taustatiedot, jotka vaikuttavat narratiivin tulkintaan ja siihen, miten kukin tulkitsee
toistensa taustatietoja. Molemmat kontekstiin edellä liitetyt tiedot vaikuttavat sekä
narratiivin tulkintaan että siihen, miten se pitäisi kertoa. Connelly ja Clandinin
(2006, s. 375–385) painottavat sen fyysisen paikan merkitystä, jossa naarratiiviin
liittyvät tapahtumat tapahtuvat. Heidän mukaansa tutkimuksella ja tapahtumilla on
aina ympäristö, joka pitää ottaa huomioon. Narratiiviselle tutkimukselle tutkimusympäristöllä on ratkaiseva merkitys, joten tutkijan on tarkasteltava myös sitä raportissaan. Narratiivinen tutkimusmenetelmä miellyttää opettajia ja opettajankouluttajia. Osa miellyttävyydestä johtuu epäilemättä mukavuudesta, joka liittyy tarinoiden kertomiseen ja kuuntelemiseen. Tutkittavat tapahtumat ovat aikaan sidottuja,
oppilailla ja opettajilla on aina menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. Sosiaalisuus
liittyy myös koulussa esiintyviin tutkittaviin tilanteisiin. Koulussa tutkimukseen
käytettävillä tiloilla on myös oma merkityksensä. Clandininin, Pushorin ja Orrin
(2007) mukaan opettajien on tärkeää havaita, että siirryttäessä tarinoiden kertomisesta opetuskäytänteiden ja oppimisen narratiiviseen tutkimiseen tutun ja turvallisen on muututtava oudoksi ja avoimeksi, jotta löytyisi uusia mahdollisuuksia ja
näkökulmia oppimisen toteutukseen.
5.2

Tutkimushenkilöt ja -aineisto

Tämän tutkimukseni kohteena ovat matemaattisten aineiden opettajaopiskelijat lukuvuonna 2005–2006. Matemaattisten aineiden opetusharjoitteluun osallistui tuona
lukuvuonna kaikkiaan 60 opettajaopiskelijaa. Heistä 38:lla oli pääaineena matematiikka, 13:lla fysiikka ja 9:llä kemia. Opettajaopiskelijoista 36 oli naisia ja 24 miehiä.
Mansvelder-Longayrouxin ja kollegojen (2007) mukaan portfolion tekeminen
opettaa opettajaopiskelijan pohtimaan ja tutkimaan omaa kehittymistään. Oppimispäiväkirjassa opettajaopiskelija voi kuvata omia tuntemuksiaan ja tapahtumia,
jotka hän on kokenut harjoittelussa kehittymisensä kannalta merkittäviksi. Oh73

jeeksi oppimispäiväkirjan pitoon jaoin opettajaopiskelijoille esimerkkilistan aiheista, joita he voivat käsitellä (ks. Liite 1). Moon (1999, s. 186–202) pitää oppimispäiväkirjaa hyvänä välineenä reflektion, ja reflektiivisyyden oppimiseen, ja hän
tuo esille lukuisia kansainvälisiä tutkimuksia, joissa päiväkirjan avulla on tutkittu
reflektiivisyyden kehittymistä.
Jaoin edellä mainitut ohjeet ja vihkot opettajaopiskelijoille opetusharjoittelun
alkaessa syksyllä 2005. Opettajaopiskelijoiden suorittamaan ajatuksiensa ja tapahtumien kirjaamiseen en puuttunut, vaan jokainen sai itse valita tapansa tehdä muistiinpanoja vuoden aikana. Kuvaavaa olivat erilaiset kommentit vuoden aikana.
Eräskin opettajaopiskelija kysyi: ”Lukeeko näitä vihkoja todella kukaan?” Keväällä opettajaopiskelijat palauttivat oppimispäiväkirjoja 43 kappaletta, joten opettajaopiskelijoista 70 prosenttia oli vapaaehtoisesti osallistunut opetusharjoittelun
aikaisten kokemustensa ja ajatustensa kirjaamiseen. Luin kaikki saamani oppimispäiväkirjat aluksi kerran läpi syöttäessäni niitä NVivo-ohjelmaan. Oppimispäiväkirjatekstiä oli kaikkiaan 330 sivua. Tutustuin tekstimassaan luokittelemalla sitä
sen sisällön perusteella, jolloin tutustuin opettajaopiskelijoiden ajatuksiin syvällisemmin. Luokittelun seurauksena teksteistä nousi esille erilaisia teemoja, joita
opettajaopiskelijat olivat käsitelleet oppimispäiväkirjoissaan.
Esittelen seuraavaksi kriteereitä, joiden perusteella valitsin aineistosta kuusi
opettajaopiskelijaa, joiden tarinan muodostin. Käytin opettajaopiskelijoiden valinnassa Pattonin (1990) esittämää tutkimuksen tarkoitukseen sopivaa valintaa. Pattonin mukaan kriittiset tapaukset ovat dramaattisia tai jostain muusta syystä tutkimuksen kannalta erityisen tärkeitä. He ovat joko erityisen ongelmallisia tai tutkimuksen kannalta valaisevia tapauksia aineistossa. Valitsemani opettajaopiskelijat
ovat sisällyttäneet oppimispäiväkirjoihinsa Pattonin kriteeristön mukaisesti runsaasti informaatiota sekä omasta erityisominaisuudestaan että kokemuksistaan opetusharjoittelussa. Tutkimuksen kohteena olevan matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittyminen tulee esille näiden ääritapausten
kautta. Lincolnin ja Cuban (1985) mukaan tutkimuksen lukijat oppivat näiden valittujen tapausten kautta parhaiten siitä, mitä opetusharjoittelussa tapahtui opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetille. Valintaa tehdessäni jouduin rajaamaan pois
sellaisia opettajaopiskelijoita, joiden opetusharjoittelu sujui tavoitteiden mukaisesti
tai joiden oppimispäiväkirjat eivät olleet riittävän informatiivisia. Merkittäviä kokemuksia löysin kysymällä itseltäni lukiessani opettajaopiskelijan päiväkirjaa: ”Mitä erityistä juuri tämän opettajaopiskelijan kokemuksissa on?” Tällä tavoin
löysin kuusi opettajaopiskelijaa, Hannelen (oppimispäiväkirja 23 s), Esterin (20 s),
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Elinan (13 s), Venlan (10 s), Danielin (4 s) ja Villen (6 s). Valitsemiini opettajaopiskelijoihin liittyi piirre, jota he toivat esiin oppimispäiväkirjoissaan. Seuraavassa
esittelen nämä kuusi opettajaopiskelijaa ja heihin liittyvän erityisominaisuuden.
Hannele edustaa jännittäjätyyppiä ja Esteri kriittistä asennetta opetusharjoitteluun. Elina edustaa opettajaopiskelijaa, jolle opettajuus on haastavaa ja Venlalla on
paljon aiempaa opetuskokemusta. Danielin aineopinnot ovat kattavat ja Ville on
kouluttautumassa uuteen ammattiin.
5.3

Aineiston analysointi

Aineiston analysointi koostuu kahdesta vaiheesta. Aluksi aineistoa lähestytään
Lieblichin, Tuval-Mashiachin ja Zilberin (1998) mukaan kokonaisvaltaisesti tarkastellen tekstejä kokonaisuutena, jolloin nähdään, mitä kaikkea informantit ovat
pohtineet. Oppimispäiväkirjojen sisältämät tekstit ovat kuvausta heidän opetusharjoitteluunsa liittyvistä kokemuksistaan ja niiden tulkinnoista (vrt. Polkinghorne,
1988). Lieblichin ja kollegojen (1998, s. 89) mukaan kokonaisvaltaiseen narratiiviseen analyysiin kuuluu myös tarinan rakenteen tarkastelu. Tällöin kiinnitetään
huomiota tarinan tyyppiin, sen ajalliseen etenemiseen, siinä tapahtuviin muutoksiin
ja sen kehittymiseen. Lieblichin ja kollegojen (1998, s. 112) mukaan seuraavassa
vaiheessa, jota kutsutaan teemoittavaksi lähestymistavaksi, paneudutaan kaikkien
informanttien tuottamien tekstien yksityiskohtiin. Polkinghornen (1995) mukaan
teksteille suoritetaan systemaattinen narratiivinen analyysi esiin tulleiden teemojen
suhteen. Seuraavassa esittelen esimerkkien avulla, miten suoritin edellä kuvatun
narratiivisen analyysin eri vaiheet.
5.3.1 Opiskelijakuvausten juonentaminen
Inhimillisen elämän narratiivinen tutkiminen sisältää McAdamsin (2008, s. 243–
248) mukaan kuusi yleistä periaatetta. Lähtökohtana on oletus, että identiteetti on
tarinallinen. Tarinoiden tärkein merkitys on, että niiden avulla elämästä tulee yhtenäinen. Kertomukset liittyvät sosiaalisiin suhteisiin, ja ihmiset jakavat muistoissaan
tärkeät tapahtumat lähes heti niiden tapahduttua. Tarinat muuttuvat sisällöllisesti
ajan kuluessa, ihmiset omaksuvat uusia kokemuksia tarinaansa ja jotkut tapahtumat
ovat heille niin tärkeitä, että ne liitetään narratiiviseen identiteettiin. Tarinat liittyvät
ympäröivään kulttuuriin, ja kulttuurissa omaksutut käsitykset asioista vaikuttavat
narratiiveihin. Toiset tarinat ovat parempia kuin toiset, ja tarinoita sinänsä voidaan
arvioida esimerkiksi moraalisin perustein.
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Narratiivisessa analyysissä aloitetaan elementeistä ja päädytään tarinaan. Lähtökohtana on kokoelma tapahtumia, joista syntetisoidaan juonentamisen avulla tarina. Narratiivisen analyysin tuloksena saadaan retrospektiivinen selitys sille, miten
lopputulos mahdollisesti muotoutuu käytetyistä osistaan (Denzin, 1997). Polkinghornen (1995, s. 16) mukaan ne elementit, jotka eivät ole juonen vastaisia mutta
jotka eivät ole juonen kehittelyn kannalta merkityksellisiä tai sopivia jätetään pois
tarinasta.
Käytän tässä tutkimuksessa narratiivista analyysiä, jossa opettajaopiskelijan
kuvaamista kokemuksista ja tapahtumista muodostetaan hänen kehittymistään ja
erityispiirteitään kuvaava juonellinen tarina. Tutkimuksessa käytän myös narratiivien analyysiä, jolloin vertailen kuuden opettajaopiskelijan narratiiveja toisiinsa
niiden keskeisten teemojen osalta.
Pattonin (2002) mukaan narratiivisen tutkimuksen periaatteiden mukaisesti aineistosta valitaan avaininformantit, kriittiset tapaukset tai ääritapaukset lähempää
tarkastelua ja lopullista raportointia varten (ks. myös Elliott, 2005; Onwuegbuzie
& Leech, 2007). Pillemerin (2001) mukaan ihminen liittää tiettynä aikana ja tietyssä paikassa tapahtuneisiin erityisiin tapahtumiin muistikuvan, jossa on tallennettuna tietoa henkilön senhetkisistä olosuhteista. Muistikuva sisältää aistinvaraisen
mielikuvan tilanteesta ja muistelija uskoo, että asia todella tapahtui niin kuin hän
sen muistaa tapahtuneen. Pezdekin (2003) mukaan tällaiset muistikuvat ovat ilmeisiä liittyessään työuraan tai stressaaviin tapahtumiin. Brunerin (2001) mukaan narratiivissa voi tällaisista kokemuksista muodostua käännekohta, joka muuttaa ratkaisevasti opettajaopiskelijan tarinan suuntaa. Tällaisesta käännekohdasta voi olla
seurauksena kehittyminen harjoittelussa tai sitten periksi antaminen ja luopuminen
itselleen asettamistaan tavoitteista. Tällaisten käännekohtien löytäminen ja liittäminen teemoitettuihin narratiiveihin antaa kuvan siitä, mitkä kohdat harjoittelussa
ovat ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta tärkeitä. Opettajaopiskelijan harjoittelussa viettämää aikaa voi verrata opettajan uraan ainakin siltä osin, että hän
kohtaa harjoittelussaan samantyyppisiä kriittisiä tapahtumia, vaiheita ja persoonia
kuin opettaja urallaan. Kelchtermansin (2009) mukaan kriittinen tapahtuma on
tässä kohden ymmärrettävä erikoiseksi, pakottavaksi ja haastavaksi, jossa on mukana emotionaalinen sivumerkitys (ks. myös Scherff, 2008). Aluksi pyrin löytämään aineistosta erityispiirteitä omaavia opettajaopiskelijoita ja rakennan heidän
erityispiirrettään kuvaavan juonennetun tarinan. Tässä vaiheessa kiinnitän huomiota narratiivin kokonaisuuteen ja sen sisältöön.
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Aluksi luin opetusharjoittelijoiden oppimispäiväkirjoja keskittyen kokonaisuuteen (Kaasila, 2007; Lieblich ym., 1998; Lutovac, 2014). Lukiessani toiseen kertaan tekstejä ja samalla kirjoittaen niitä sähköiseen muotoon, pyrin löytämään opettajaopiskelijoiden kirjoittamien tekstien joukosta erityispiirteitä sisältäviä kuvauksia, jotka kuvaisivat heidän identiteettiään opettajaopiskelijoina (Lieblich ym.,
1998). Tässä lukemisen vaiheessa pyrin tunnistamaan ne Polkinghornen (1995, s.
18) mainitsemat juoneen liittyvät loppuratkaisut, joita opettajaopiskelijoiden teksteistä löytyi. Loppuratkaisun tai -ratkaisujen löydyttyä pääsin työstämään aineistoon sisältyviä elementtejä. Suorittamani narratiivinen analyysi (Polkinghorne,
1995) perustuu narratiiviseen tietoon (Bruner, 1986). Se, miten käytämme tavanomaisesti puhuttua ja kirjoitettua kieltä muotoilee Cappsin ja Ochsin (1995) mukaan tulkintaamme tapahtumista. Näihin kokemuksiin liittyy myös tunteita. Brunerin (2001) mukaan opettajaopiskelijoiden merkittävät kokemukset opetusharjoittelussa voivat muodostua heille käännekohdiksi heidän ammatti-identiteettinsä kehittymisessä.
Luettuani ensimmäisen kerran Esterin oppimispäiväkirjan läpi havaitsin hänen
oppimispäiväkirjansa päättyvän ongelmiin ohjaajan kanssa. Toisena hänen opetusharjoitteluunsa liittyvänä loppuratkaisuna oli törmäys koko opetusharjoittelujärjestelmän kanssa. Nämä kaksi ratkaisua johtivat ajatukseni tutkimaan, mitkä tapahtumat opetusharjoittelun aikana johtivat näihin tuloksiin (Polkinghorne, 1995).
Esterin kommentti ensimmäisen tunnin palautteesta: ”Se on toinen ikimuistoinen hetki harjoitteluvuodessa tähän asti. Ensimmäinenhän oli sen eka tunnin jälkeen (jälleen Eevin sanomana) et olen ”luontainen opettaja”. Tästä on hyvä jatkaa!” Hän arvostaa ohjaajan antamaa palautetta. Mielenkiintoisia kohtia Esterin
tarinan kannalta on palautteen ”ikimuistoisuus” ja ”luontainen opettaja” sekä niiden merkitys hänen käsitykselleen itsestään opettajaopiskelijana ja tulevana opettajana. Esterin opetusharjoittelun etenemiselle palautteella on positiivinen merkitys: ”Tästä on hyvä jatkaa.” Ohjaajan antama kriittinen palaute ei tule Esterille
yllätyksenä: ”Ja kamalalta se tuntui kuulla toisen suusta, ku ittellä on koko ajan
todella epävarma olo omasta aineenhallinnasta.” Ohjaaja oli huomannut hänen
aineenhallintansa epävarmuuden. Esteri koki ”kamalana” tämän hänen oman ”salaisen” tunnekokemuksensa julkistamisen. Oliko hän yrittänyt salata sen ohjaajalta
ja toisilta opettajaopiskelijoilta? Vahvistussanat kuten tässä tapauksessa ikimuistoinen ja kamala, kuvaavat kokemuksen suuruutta (Lieblich ym., 1998, s. 156).
Palautteen mahdolliset seuraukset herättivät oman huomioni. Miten ohjaajan
vaihtuminen muuttaa Esterin tilannetta? Esteri kiinnittää huomionsa uuden ohjaajan antamaan palautteeseen. ”Palautteessa en saanut oikein mitään konkreettista.”
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ja ”Palautekeskustelu tunnin päätteeksi oli mitään sanomaton ja täysin hyödytön.”
Mielenkiintoni tässä Esterin kommentissa kohdistui konkreettiseen palautteeseen
vs. pelkkä pohtiva keskustelu tunnista. Tässä tulee esiin Esterin halu korostaa kokemuksensa suuruutta tai merkittävyyttä hänen käyttäessään vahvistussanoja täysin
ja hyödytön peräkkäin. Esteri saa uudelta ohjaajalta myös haluamansa kaltaista
konkreettista palautetta. ”Palautteessa Kalle teki selväksi, että didaktinen lähestyminen asiaan oli väärä ja ettei noin saa opettaa (miten opetin). Tuli tunne, että kun
oli parhain tunti takana, piti se mitätöidä kritisoimalla opetusmenetelmää, joka
toimi opetuksen tarkoituksena ja oppilaat oppivat asian!”. ”Parhain” tunti, Didaktinen lähestymistapa ”väärä”, noin ”ei saa” opettaa, ”mitätöinti”, ”kritisointi”, ”toimiva”, ”oppilaat” ja ”oppivat” ovat sanontoja, jotka kertovat jotain opettajaopiskelijasta, ohjaajasta ja heidän suhteestaan. Tapahtumien yksityiskohtainen kuvaaminen saattaa tässä tapauksessa osoittaa Esterin haluttomuutta kuvailla omia vaikeita
tunteitaan (Lieblich ym., 1998). Hän käyttää ilmaisussaan runsaasti vahvistusanoja
kuten parhain ja väärä. Esterin uskomus koko opetusharjoittelusta kiteytyy harjoittelun lopuksi kommenttiin: ”Se on koko vuoden aikana toistuva ilmiö. Jauhetaan
paskaa muttei päästä yhtään minnekään hommassa. Ei jaksa käsittää miksi se jauhanta on niin tärkeätä, ku mitä se joillekki on.” Esteri käyttää tuntien pohdinnasta
nimitystä ”toistuva ilmiö”, joka on myös käsitettävissä vahvistussanaksi, sekä ”jauhanta”, jolla hän pyrkii mitätöimään reflektoinnin arvoa.
Tehtyäni jokaiselle kuudelle opettajaopiskelijalle samanlaisen tarkastelun kuin
edellä Esterin tapaukselle, lähdin juonentamaan tarinaa (Polkinghorne, 1995). Tarinan juonen kehittelyssä esitin itselleni kysymyksiä. Mitkä tapahtumat johtivat siihen, että hän koki harjoitteluun liittyvät tapahtumat juuri näin? Mitä seurauksia hänen kokemuksistaan on hänen harjoitteluunsa? Oleellista tarinan juonen rakentamisessa on keskittyä niihin kohtiin, joissa tapahtuu muutoksia (Bruner, 2001) ja
niihin asioihin, jotka edelsivät muutosta ja mitä seurauksia muutoksesta on (Kaasila,
2007; Lutovac, 2014). Opettajaopiskelijoiden kokemusten ajallinen liittäminen toisiinsa oli helppoa, koska opettajaopiskelijat olivat merkinneet päivämäärät omiin
oppimispäiväkirjoihinsa jokaisen kirjoittamansa tekstin yhteyteen. Juonennetut tarinat ovat esitettyinä kokonaisuudessaan luvussa 6.
5.3.2 Opiskelijakuvausten vertailu teemoittain
En rajannut tutkimusaineiston sisältöä sen keräysvaiheessa sitomalla sitä teoriaan,
vaan opettajaopiskelijat kirjoittivat harjoittelun heille tarjoamista kokemuksista va78

paasti oppimispäiväkirjoihinsa. Yhteisten teemojen etsimisen opettajaopiskelijoiden kirjoittamista oppimispäiväkirjoista aloitin aineistolähtöisesti luokittelemalla
tekstejä NVivo-ohjelmalla. Pattonin (1990, s. 44) mukaan tällaista aineistolähtöistä
tutkimisen menetelmää kutsutaan induktiiviseksi. Siinä vaiheessa, kun olin löytänyt yhteisiä teemoja aineistosta, aloin tarkastella niitä ammatti-identiteettiin liittyvien teorioiden kautta, koska aineistosta oli alkanut tulla esiin teemoja, jotka näyttivät liittyvän ammatti-identiteettiin. Tässä vaiheessa teemoista karsiutuivat opettajan työn moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyvät teemat sekä teema, johon
liittyivät kutsumus ja sitoutuminen opettajan ammattiin.
Seuraavassa vaiheessa siirryin narratiivien analysointiin. Riessmanin (2008)
mukaan teemoittain tapahtuva analyysi on tyypillinen lähestymistapa analysoitaessa kirjeitä, päiväkirjoja, elämäkertoja, historiallisia dokumentteja jne. Lieblichin
ja kollegojen (1998, s. 112) mukaan analyysin ensimmäisessä vaiheessa valitaan
aineisto. Tutkimuksessani aineistona ovat kuusi juonennettua tarinaa. Seuraavassa
vaiheessa valitaan Lieblichin ja kollegojen (1998) mukaan teemat. Oppimispäiväkirjoista alkoivat tarkentua tarinoita juonentaessa niihin sisältyvät yhteiset teemat
(Gudmundsdottir, 1997). Yhteisiksi tarkasteltaviksi teemoiksi nousivat aineistosta
ensiksikin opettajaopiskelijan itsetunto (Mruk, 2006; Neff & Vonk, 2009; NoremHebeisen, 1976), joka liittyy Vignolesin ja kollegojen (2006) mukaan läheisesti
identiteetin rakentumiseen ja jolla on Dobbinsin (1996) mukaan keskeinen merkitys opetusharjoitteluun liittyvien kokemusten tulkinnassa, tilanteista selviytymisessä ja kyvyssä vuorovaikuttaa sekä aikuisten että lasten kanssa. Opettajaopiskelijan itsetunto jakaantuu aineistoa tarkasteltaessa opettamiseen ja opetettavan aineen osaamiseen liittyvään itsetuntoon (Kaasila ym., 2004). Opettamiseen liittyvä
itsetunto tulee esiin esimerkiksi opettajaopiskelijan kommentissa: ”Kun vain saisi
pidettyä ehjiä ja loogisesti eteneviä tunteja.” ja opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto kommentissa: ”Ja kamalalta se tuntui kuulla toisen suusta, ku ittellä
on koko ajan todella epävarma olo omasta aineenhallinnasta”. Toiseksi teemaksi
hahmottui opettajaopiskelijan reflektointi (Jarvis, 1992; Lee, 2005; MansvelderLongayroux ym., 2007; van Manen, 1991). Izadinian (2013) mukaan reflektioon
liittyvät toiminnot liittyvät opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymiseen.
Opettajaopiskelija pääsee reflektoinnin kautta kehittämään omaa ammatti-identiteettiään (Walkington, 2005). Reflektoinnista esimerkkinä opettajaopiskelijan
oman toiminnan reflektointia: ”Tuokiosta jäi hyvä mieli ja asioiden esille tuontijärjestys tuntui luontevalta. Olin ajatellut puhuvani yleiskieltä, mutta jännityksessä
aikomus unohtui.” Kolmantena teemana tarinoita juonentaessa tulivat esiin opetusharjoitteluun liittyvät tunteet ja niiden käsittely (Goleman, 1995; Mayer & Salovey,
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1997; Salovey & Pizzarro, 2003). Zembylasin (2003) mukaan opettajan ammattiidentiteetin ymmärtämiseksi on otettava tarkastelun kohteeksi myös tunteet, koska
ne liittyvät läheisesti itsetunnon kehittymiseen, jolloin tunteiden merkitys ammattiidentiteetin muotoutumisessa ja sen muuttumisessa saa erityisen merkityksen. Uiton ja kollegojen (2015) mukaan opettajien tunteita ja niiden merkitystä opetustyössä on tutkittu runsaasti ja ne liittyvät läheisesti heidän ammatti-identiteettiinsä.
Timoŝtŝukin ja Ugasten (2010) mukaan opettajaopiskelijat kuvailevat ammattiidentiteettiään ja sen kehittymistä omien kokemustensa avulla ja näihin kokemuksiin liittyy vahvasti tunteita. Pillenin ja kollegojen (2013) mukaan ammatti-identiteetin kehittymiseen positiivisesti vaikuttavat jännitteet aiheuttavat opettajaopiskelijassa erilaisia tunteita. Esimerkkinä tunteisiin liittyvästä opettajaopiskelijan kommenttista: ”Huomisen matikan tunnin suunnittelu ei oikein suju ja tuntia pitämään
meneminen hirvittää niin kovasti, että mahassa kiertää ja ällöttää.” Neljäntenä teemana juonentamisen yhteydessä paljastuivat uskomukset opetuksesta, oppimisesta
ja itsestä opettajana sekä uskomukset opettajakeskeisyydestä ja oppilaskeskeisyydestä (Mezirow, 1991; Pajares, 1992; Richardson, 2003). Hong (2010) liittää opettajaopiskelijoiden ja aloittelevien opettajien ammatti-identiteettiä koskevassa tutkimuksessaan uskomukset osaksi ammatti-identiteettiä. Stenbergin (2010) mukaan
uskomusten, arvostusten ja asioiden ymmärtämistapojen esiin saaminen on vaikeaa,
koska ne ovat suurelta osin tiedostamattomia. Esimerkkinä opettajaopiskelijan uskomus opetuksesta ja oppimisesta: ”Kuten aina ryhmätyössä, myös nytkin on huomattavissa, että kaikki eivät tee töitä. Vain tytöt aktiivisia.” ja itsestä opettajana: ”Kadehdin tunnin pitäneen harjoittelijan onnistumista hallitsemaan luokan
ja tunnin kokonaisuuden. Itselläni ohjeiden antaminen, tehtävien tarkistaminen ja
rauhallisena mutta määräilevänä oleminen ei onnistu läheskään yhtä hyvin.”
Hong (2010) on tutkimuksessaan käyttänyt opettajaopiskelijoiden ja aloittelevien opettajien ammatti-identiteettiä määritellessään luokittelua, jossa hän jakaa
ammatti-identiteetin kuuteen teemaan: arvot, minäpystyvyys, sitoutuminen, tunteet,
tieto ja uskomukset sekä vallan käyttö organisaatiossa. Tutkimukseni 43 oppimispäiväkirjaa tarkasteltaessa ammatti-identiteettiin liittyvät eettiset ja arvoihin liittyvät kysymykset sekä sitoutuminen tulivat jossain määrin esille, mutta ne eivät muodostaneet yhteistä teemaa. Opettajan minäpystyvyys sisältyy tutkimukseni teemaan
opettajaopiskelijan itsetunto yhtenä sen osana. Tietoa ja uskomuksia käsittelen teemojen uskomukset sekä opettajaopiskelijan itsetunto alla. Vallankäyttö liittyy tutkimuksessani opetusharjoittelun ohjaajan vallankäyttöön ja sen seuraamuksiin.
Opettajaopiskelijan vallankäyttöä tutkimukseni ei käsittele, koska se ei tule esiin
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yhteisenä teemana kuudessa tarinassa. Hongin (2010) ammatti-identiteettiin liittyvä jaottelu ja valitsemani kuuden opettajaopiskelijan tarinoiden sisältämät teemat
ovat siis lähes samat lukuun ottamatta opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin eettistä ulottuvuutta.
Tarkastelun kohteena edellä esitellyissä teemoissa on muutos, joten etsin aineistosta tilanteita, joissa muutosta on tapahtunut opetusharjoittelun aikana. Muutoksen aiheuttajina voivat olla ohjaajan antama tuki ja palaute sekä toisilta opettajaopiskelijoilta saatu vertaispalaute ja tuki. Luokittelin aineiston edellä mainittuihin
luokkiin käyttäen tietokoneohjelmaa NVivo.

81

82

6

Kuuden opettajaopiskelijan tarinat
opetusharjoittelun kontekstissa

Seuraavassa tarkastelen kuuden tutkimukseni aineistoksi valitsemani opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymistä pohjautuen heidän oppimispäiväkirjateksteihinsä narratiivista menetelmää käyttäen. Opettajaopiskelijan kokemuksiin
liittyville tarinoille pyrin löytämään juonen (Connelly & Clandinin, 1990; Lieblich
ym., 1998; Polkinghorne, 1995). Näihin tarinoihin sisältyvät käännekohdat saavat
erityisen merkityksen kertomuksia tulkittaessa (Bruner, 2001).
6.1

Hannele: Opetusharjoitteluaan häiritsevästä jännittämisestä
vapautuvan opettajaopiskelijan tarina
”Jännitys ei välttämättä ilmene missään muussako siinä, että olen ihan hiestä
märkä tunnin jälkeen.”

Hannele on pääaineenaan matematiikkaa ja sivuaineinaan kemiaa ja fysiikkaa opiskeleva opettajaopiskelija. Aloitan Hannelen tarinan hänen seuratessaan oppilaskeskeisellä menetelmällä toteutettua biologian tuntia, jonka pitäjänä on biologian opettajaopiskelija (Weimer, 2002).
Kuten aina ryhmätyössä, myös nytkin on huomattavissa, että kaikki eivät tee
töitä. Vain tytöt aktiivisia.
Kokonaisuus: Suhteellisen leppoisa tunti, koostui pääasiallisesti projektiryhmätyöstä. Osa ei ollut mukana lainkaan. Ei juuri opettajajohtoista. Luokassa
olisi pitänyt pitää enemmän kuria. Opettaja lisäili ja kommentoi projektitöitä
epätasa-arvoisesti työnteon aikana. (Hannele, 22.9.2005)
Hannele paljastaa tässä uskomuksensa oppilaskeskeisestä opiskelusta ”Kuten aina
ryhmätyössä …” yleistämällä omia kouluaikaisia kokemuksiaan (Pajares, 1992;
Perkkilä, 2018; Stenberg, 2010; Viro, Joutsenlahti & Eriksson, 2017). Hän kommentoi oppilaskeskeiseen opiskeluun liittyviä tapahtumia ”Vain tytöt aktiivisia”
tuoden esiin tässä sukupuoleen sidotun uskomuksensa. Lainauksen tekstit ”Osa ei
ollut mukana lainkaan” ja ”Luokassa olisi pitänyt pitää kuria” kuvaavat tässä Hannelen uskomusta, ettei oppilaskeskeisyys toimi. Hän vaatii tunnin pitäjältä opettajakeskeisiä toimia oppilaskeskeisessä työskentelyssä (Weimer, 2002).
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Hannelella on luonteenpiirteenä jännittäminen, josta hänelle on muodostunut
ongelma. Hän tuntee tämän ominaisuutensa hyvin. Hannele pohtii seuraavissa kahdessa viittauksessa omia uskomuksiaan jännittämisensä syistä.
En tiedä tahtovatko oppilaat ollakin vielä erityisen villejä ja tottelemattomia
auskultoimassa olijoita kohtaan. Toisaalta minua myös jännittää se, että jännittäessäni puhun aivan liian nopeasti, jolloin kukaan ei ehdi ymmärtää, mitä
sanon. Ja sitten kun alan miettiä, että minun pitää puhua hitaampaa unohdan
asioita/sanoja, mitä minun pitäisi sanoa tai mitä olin sanomassa. Kun vain
saisi pidettyä ehjiä ja loogisesti eteneviä tunteja. (Hannele, 23.9.2005)
Lause ”En tiedä tahtovatko oppilaat ollakin erityisen villejä ja tottelemattomia opetusharjoittelijoita kohtaan” osoittaa Hannelella olevan uskomuksen, että oppilailla
on jotain opettajaopiskelijoita vastaan. Hän jännittää tulevaa omaa opetustilannettaan uskomukseensa sisältyvän vastakkainasettelun vuoksi. Yläasteen oppilaista
hänellä ei ole aikaisempaa opetuskokemusta, joten uskomus heistä perustuu toisten
opettajaopiskelijoiden tai hänen omiin kokemuksiinsa yläasteen oppilaana (Pajares,
1992; Stenberg, 2010). Hän tunnistaa omat jännittämisen tilanteensa hyvin, koska
on havainnoinut omaa käyttäytymistään näissä tilanteissa. Esiintyminen luokan
edessä on Hannelelle stressitekijä.1 Hannelen teksti ”Kun vain saisi pidettyä ehjiä
ja loogisesti eteneviä tunteja” osoittaa, että hän ei kykene tässä täyttämään omassa
mielessään kuviteltuja itselleen asettamiaan tavoitteita haluamallaan tavalla (Shirom, Oliver & Stein, 2009). Hannelen tämänhetkisen ammatti-identiteetin ja hänen
ideaalin ammatti-identiteettinsä välillä on jännite, joka voi olla lähtökohtana opettajaopiskelijan identiteettityössä (Lutovac & Kaasila, 2014). Hannelen opettamiseen liittyvä itsetunto on aineistokatkelman perusteella alhaisella tasolla (Neff &
Vonk, 2009).
Jännittää hieman, että miten ja millaista palautetta saa ja miten sen itse ottaa
vastaan. Tällaista tilannetta kun ei ole ollut. Sekin mietityttää, että miten pystyy
sulkemaan pois ajatuksista luokan takana olevat ”tarkkailijat”. Lisäävätkö he
jännitystä entisestään? (Hannele, 23.9.2005)
Myös palautteen saaminen ja sen vastaanottaminen jännittävät Hannelea jo ennen
harjoitustuntien pitämistä (Le & Vásques, 2011). Hän ei ole ollut aikaisemmin tilanteessa, jossa hänen esiintymistään ”tarkkaillaan” ja arvioidaan. Hannele pohtii

1

Mental strain: a state of worry and tension caused by a situation. Haettu 2.9.2016 osoitteesta
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mental-strain.
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omia uskomuksiaan sulkeakseen ”tarkkailijat” pois ajatuksistaan. Hannele käyttää
ohjaajastaan ja vertaisryhmästään nimitystä ”tarkkailijat”, mikä kuvaa tässä hänen
harjoitteluunsa liittyvää uskomustaan (Pajares, 1992; Stenberg, 2010).
Seuraavassa Hannele kertoo ensimmäisestä opetusharjoitteluun kuuluvasta
matematiikan oppitunnistaan. Eevi-ohjaajan pienryhmään kuuluvat Hannele, Esteri
ja Aapeli pitävät oppitunnin yhdessä.
Ensimmäinen tunti. Jännitti aivan kauheasti. Varsinkin, kun joutui odottamaan
omaa vuoroaan. Minun hommani tunnille oli muistuttaa oppilaille mieleen eri
massa-, pituus-, pinta-ala- ja tilavuusyksiköt sekä ajan yksiköt. Tämän jälkeen
oppilaat pääsivät kokeilemaan yksikkömuunnostaitojaan tekemäni lisämonisteen avulla. (Hannele, 4.10.2005)
Hannele kiteyttää tunteensa ensimmäisen oppituntinsa jälkeen seuraavasti: ”Jännitti aivan kauheasti.” Oman esiintymisvuoron odottaminen kohottaa jännittämisen
huippuunsa. ”Minun hommani tunnille oli muistuttaa …” osoittaa tässä, että Hannelella on uskomus opettajakeskeisestä oppitunnin toteuttamisesta (Pajares, 1992;
Stenberg, 2010). Oppilaskeskeisyys oppitunnilla tulee esiin opettajakeskeisen
osuuden jälkeen ”Tämän jälkeen oppilaat pääsivät kokeilemaan …” (Weimer,
2002).
Hannele kertoo toisesta yhteiseti pidetystä matematiikan oppitunnistaan, jossa
hänen osuutensa on noin 15 minuutin opetustuokio. Oppitunti pidetään samalle luokalle kuin edellinenkin Esterin sekä Aapelin tehdessä oman osuutensa.
Kotitehtävien jälkeen siirryttiin lukujoukkoihin: luonnolliset luvut. Teimme
muutaman esimerkin yhteisesti. Oppilaat pääsivät harjoittelemaan.
Tunti (tuokio) oli vasta toinen, jota olin pitämässä. Jännitti edelleen aika paljon. Pystyin ilmeisesti aika hyvin peittämään sen. Ehkä osaltaan vaikutti myös
se, että sai aloittaa eikä näin joutunut odottamaan. Yritin hakea ohjaajan edellistunnilla sanomaa The Boss-asennetta. Ehken aivan siinä vielä onnistunut
täysin, mutta olin huomattavasti itsevarmempi kuin edellisellä tunnilla. (Hannele, 11.10.2005)
Jännittäminen ei toisella harjoitustunnilla ole niin kokonaisvaltaista kuin ensimmäisellä. Hannele kokee sen kuitenkin häiritseväksi ja yrittää kätkeä sen muilta
tuntia seuraavilta. Ohjaajan antamasta Boss-asenteen 2 ajatusmallista hän yrittää
2

Boss attitude is the mental or physical state of being on top, the king of the fucking jungle. Haettu 1.9.2016
osoitteesta http://www.urbandictionary.com
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löytää itselleen avun jännityksen lieventämiseen. Hyvän itsetunnon löytäminen
näyttää auttavan tässä tilanteessa (Trafarodi & Swann Jr, 2001). Boss-asenteella
ohjaaja tarkoittaa sitä, että opettaja on luokassa johtaja eli hän päättää siitä, mitä
tehdään ja mitä ei. Tällä tavoin ohjaajan uskomuksen mukaan luokan ongelmaoppilaat saadaan pysymään järjestyksessä (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Opetusharjoittelun ohjaaja siirtää tässä kohden hiljaista tietoaan opettajaopiskelijan käyttöön
(Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006). Hannele pääsee alkuun jännittämisen tunteen
hallinnassa (Goleman, 1995) reflektoidessaan sitä (van Manen, 1991). Jännittäminen ja sen reflektointi muodostavat Hannelelle esteen. Tämän esteen ylittämisen
seurauksena voisi tapahtua käänne, joka veisi hänet pois itsensä tarkkailusta oppilaiden osaamisen tarkkailuun (Bruner, 2001).
Kolmas Hannelen tunti on edelleen samalle opetusryhmälle, ja tällä kertaa hän
pitää sen pienryhmänsä jäsenen Marjan kanssa.
Toinen esimerkki koski murtolukujen vertailua. Oppilaat pääsivät itse laskemaan tehtäviä. Kun he olivat laskeneet tietyn määrän tehtäviä, annettiin heille
muistipeli, jossa kerrattiin edellisillä tunneilla olleita asioita. Jännitys taas ehti
kasvaa, kun odottelin omaa vuoroani. Se kuitenkin häipyi hivenen, kun pääsin
vauhtiin. En puhunut nyt niin paljon taululle ja löysin hiukan enemmän The
Boss-asennetta. Olin suhteellisen tyytyväinen tuntiin, pysyin asiassa ja itselläkin oli jo hivenen varmempi olo edessä. (Hannele, 13.10.2005)
Kolmannen oppitunnin itsearviointi osoittaa, että tässä on tapahtumassa
käänne: ”Jännitys taas ehti kasvaa, kun odottelin omaa vuoroani. Se kuitenkin häipyi hivenen, kun pääsin vauhtiin” (Bruner, 2001). Syynä tähän on hänen ohjaajaltaan omaksumansa Boss-asenne. Asioiden unohtamisen pelko oli jo ennen harjoittelua Hannelelle jännitystä aiheuttava tekijä (Goleman, 1995). Jännitys on siirtymässä taka-alalle. Hannele toistaa kommentissaan The Boss -asenteen merkitystä
oppitunnin hallinnassa. Hänellä on uskomus, että se on ratkaisu oppitunnin hallintaan (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Tässä kohti Hannelen opettamiseen liittyvä
itsetunto on kohoamassa, sillä ”pysyin asiassa ja itselläkin oli jo hivenen varmempi
olo edessä” (Ward ym., 2011). Oppitunti on toteutukseltaan opettajakeskeinen, johon on sijoitettu oppilaskeskeisiä elementtejä (Weimer, 2002).
Hannelen neljäs harjoitustunti on kemian oppitunti seitsemännelle luokalle.
Oppitunnin aiheena ovat erotusmenetelmät. Tämän oppitunnin Hannele pitää yhdessä Esterin ja Aapelin kanssa.
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Aloitin johdattelemalla paperikromatografiatyöhön. Kävin myös työn tekemisen lävitse. Oppilaat tekivät työn reippaasti ja käytiin tulokset yhteisesti.
Tunti oli ensimmäinen kemian tunti. Jännitti taas aika tuhottomasti. Varsinkin,
kun kävin teoriaa. Pelkäsin koko ajan, että jos sanon jotain muuta kuin ajattelen. Jännitys hälveni, kun pääsi selittämään työtä. Loppu sujui mielestäni hyvin.
En puhunut taululle. Sain hyvän otteen luokkaan ja pysyin aikataulussa. (Hannele, 14.10.2005)
Hannelen mukaan hänen ensimmäisen kemian oppituntinsa alku on vaikea, koska
häntä ”jännitti taas tuhottomasti”. Tässä kohtaa ääri-ilmaisu ”tuhottomasti” osoittaa
hyvin, miten merkittävästä negatiivisesta kokemuksesta on kyse. Tunnin loppuosa
kuitenkin onnistuu paremmin. Jännitys vähenee hänen päästessään aloittamaan
työskentelyohjeiden antamisen oppilaille. Jännittämisen tunteen hallintaan liittyvät
kokemukset lisääntyvät koko ajan (Goleman, 1995). Hannele ei turhaudu (Flores
& Day, 2006) omien tunteittensa reflektoinnissa, vaan kokee niiden hallinnan olevan tulevan opettajan työnsä kannalta haaste (Schutz ym., 2007). Tässä kohtaa
Hannelelle muodostuu uskomus ”Sain hyvän otteen luokkaan”, joten hänen opettamiseen liityvä itsetuntonsa paranee tämän seurauksena (Neff, 2011). Tunti on
edelleen rakenteeltaan opettajakeskeinen, johon on sijoitettu oppilaskeskeisiä elementtejä, kuten kommentti ”Oppilaat tekivät työn reippaasti ja käytiin tulokset yhteisesti” tässä kohden osoittaa (Weimer, 2002).
Kolmikko Aapeli, Esteri ja Hannele jatkavat kemian oppituntien pitämistä yhdessä seitsemännelle luokalle.
Omat tavoitteet tunnille: pyrin voittamaan jännityksen ja keskittymään opettamiseen. Pyrin löytämään vieläkin enemmän itsevarmuutta opettamiseeni, että
pystyisin enemmän keskittymään myös oppilaisiin. Pyrin saamaan selkeän kuvan oppilaille atomista ja sen malleista. Toivon myös, että he onnistuvat suorittamaan työn ongelmitta ja saan sen sidottua teoriaan. Ohjaaja epäili sitä,
että saanko sidottua sähkövaraustyön teoriaan. Aloitin atomiaiheen sillä, että
kyselin, mitä oppilaat tietävät asiasta ennestään. Osa oppilaista oli sellaisia,
jolle fy/ke oli alkanut ala-asteella ja heillä oli jo varsin paljon tietoa atomeista.
Sain itse asiassa kerättyä kaiken tiedon, mitä aioin oppilaille kertoakin. Pystyin pitämään jo selkeästi rennomman tunnin. Tunnin pitäminen oli jopa itsestäkin mukavaa. Sain kiitosta taulutyöskentelystä. Teorian selkeys ja piirustukset olivat kuulemma todella hyviä. Teoriassa yksi määritelmä oli ohjaajan mielestä liian vaikeasti sanottu. Johdanto teoriaan ja työhön olivat kuulemma hyvä.
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Teoriaa miettiessä kannattaa kuulemma miettiä aina, että MIKSI. Varmasti todella hyvä ohjenuora, jota tulen miettimään seuraavaa tuntia suunnitellessani.
Kaiken kaikkiaan tunti oli sellainen, johon itse olin tyytyväinen. Sain hyvin
kontaktia oppilaisiin. (Hannele, 18.10.2005)
Hannelen opetusharjoittelussa on meneillään viides oppitunti. Hannele ei pohdi ohjaajan negatiivista uskomusta ”saanko sidottua sähkövaraustyön teoriaan”. Ohjaaja
yrittää tässä kohti siirtää omaa kokemuksen kautta omaksumaansa hiljaista tietoa
opettajaopiskelijalle (Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006) perustelematta hänelle
kantaansa. Teorian johtaminen tehdyistä töistä on hyppäys uudelle tasolle Hannelen
reflektoinnissa (Freese, 1999; Lee, 2005; Mansvelder-Longayroux ym., 2007; Walkington, 2005). Hannelelle ohjaaja on tukihenkilö, jonka ohjeet hän ottaa vastaan,
ja pyrkii tekemään korjauksia omaan opettamiseensa saamiansa ohjeita ja palautetta hyödyntäen (Hennissen ym., 2011). Hänelle ei ole vielä tässä vaiheessa
syntynyt kriittistä asennetta ohjaajan antamia ohjeita kohtaan, ellei sellaiseksi tulkita lainauksen virkettä ”Ohjaaja epäili sitä …”.
Hannele perustaa tunnin alun oppilaskeskeiseen konstruktivistiseen ajatteluun
(Weimer, 2002) ja havaitsee, että oppilaat osaavat atomista sen, minkä hän oli aikonut opettajajohtoisesti heille kertoa. Oppitunti on edelleen rakenteeltaan opettajakeskeinen, ja siihen on sijoitettu oppilaskeskeisiä elementtejä. Oppilaiden aktivoiminen ja oppilastöiden liittäminen teoriaan siirtää hänen ajatuksensa omasta itsestään ja oman toimintansa reflektoinnista oppilaiden toiminnan ohjaamiseen, kuten lause ”että pystyisin enemmän keskittymään myös oppilaisiin” osoittaa (Bruner,
2001). Hannelen reflektointi laajenee omista jännittämiseen liittyvistä tunteista oppilaiden toimintaan (Garner, 2010). Hannele pääsee reflektoimaan entistä kokonaisvaltaisemmin omia opetusharjoitteluun liittyviä kokemuksiaan (van Manen,
1991). Hannelen uskomus, että hän saa hyvin kontaktia oppilaisiin, kohottaa hänen
opettamiseen liittyvää itsetuntoaan.
Ohjaajan antama ohje ”Teoriaa miettiessä kannattaa miettiä aina, että MIKSI”
osoittaa, että ohjaaja pyrkii tässä siirtämään Hannelen ajatukset teoriasta käytäntöön (Barrera ym., 2010). Nyt ohjaaja ei pyri antamaan suoraa ohjetta, miten pitäisi
toimia, vaan antaa pohdittavaksi MIKSI-kysymyksen (Korthagen & Wubbels,
2001). Ohjaaja siirtää omaa kokemukseensa perustuvaa hiljaista tietoaan Hannelen
käyttöön (Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006).
Tässä vaiheessa harjoittelua Hannelen ohjaaja vaihtuu, ja Eevin tilalle tulee
Kalle. Ohjaajan vaihtumisen tarkoituksena on antaa opettajaopiskelijalle monipuolinen kuva opettajan työn erilaisista toteuttamismahdollisuuksista. Hannele pääsee
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ensimmäisen kerran opetusharjoittelunsa aikana itse suunnittelemaan ja toteuttamaan koko oppitunnin.
Tunnin aiheena oli elektrolyysi. Tein alkujohdannon eteen aika paljon töitä,
kun ohjaaja sanoi, että tunti pitää aloittaa sillä, että sytyttää potuilla lampun.
Se ei ollutkaan niin yksinkertainen juttu. Kokeilin aikani yksin ja sain lopulta
ohjaajan kanssa ledi-lampun palamaan. Minua jännitti tunninpito jälleen aika
kovasti. Tunnin alkuun sijoittunut pottudemo onnistui hyvin. Tässä osassa jännitykseni paistoi läpi. Ohjaajan mielestä jännitys saattoi johtua siitä, että oppilaat olivat ympärilläni, kun esittelin demoa. Omasta mielestä se saattoi johtua myös siitä, etten ollut vielä sen kanssa ihan sujut. Läksyn kuulustelun jälkeen kyselin kotitehtävät 1, 2 ja 4 suullisesti ja tehtävä 3 taululle, se meni sujuvasti. Ohjaaja sanoi, että tässä vaiheessa jännitys alkoi mennä jo ohi (itsellä
samat fiilingit) ja kysymystekniikka parani huomattavasti. Sähkökynätyön ohjeet kävin lävitse edessä yhdessä porukan kanssa. Työ sujui suhteellisen hyvin,
vain muutama tarvitsi lisäopastusta. Työ sujui joutuisasti ja kävimme tehtävät
työn päätteeksi yhdessä läpi. Työn taustat olivat oppilaille aika selvät ja läpikäyminen sujui nopeasti. Seuraavaan työhön mietimme johdantona, että
mitä/mihin esineisiin käytetään elektrolyysiä. Kun tämä oli mietitty, kerroin
työn tärkeimmät kohdat. Kuparointi työ oli onnistunut valinta. Oppilaat oli todella innokkaita tekemään tätä työtä. Työt olivat ohjaajan mielestä hyviä. Niitä
ei olisi tarvinnut käydä läpi niin perusteellisesti kuin olin käynyt. Kysymystekniikka parani kohti lopputuntia samalla, kun jännitys laski. (Hannele,
11.11.2005)
Kemian oppituntia suunnitellessaan Hannele pääsee tutustumaan aiempaa oppilaskeskeisempiin menetelmiin (Weimer, 2002). Hän ottaa oppilaat mukaan pohtimaan,
miten elektrolyysiä voidaan soveltaa. Erilaisten metalliesineiden kuparoiminen eli
päällystäminen kuparilla on onnistunut valinta oppilastyöksi. Oppilaat tekevät innokkaasti työn, ja Hannele pääsee käsittelemään heidän kanssaan aiheeseen liittyvää teoriaa tehtyä työtä hyödyntäen (Paris & Combs, 2006). Hannelen uskomus
villeistä ja tottelemattomista oppilaista on muuttumassa (Bruner, 2001).
Tässä kohtaa Hannele toteuttaa Kalle-ohjaajan antamaa tehtävää sitä kritisoimatta ”Tein alkujohdannon eteen aika paljon töitä, kun ohjaaja sanoi, että tunti pitää
aloittaa sillä, että sytyttää potuilla lampun.” Kalle-ohjaaja auttaa Hannelea oppitunnilla tehtävien oppilastöiden valmistelussa: ”Kokeilin aikani yksin ja sain lopulta
ohjaajan kanssa ledi-lampun palamaan.” Ohjaaja on Hannelelle edelleen tukihenkilö, joka auttaa vaikeissa tilanteissa. Teksti ”Omasta mielestä se saattoi johtua siitä,
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etten ollut vielä sen kanssa ihan sujut” osoittaa tässä, että ohjaajan esittämä tulkinta
jännittämisen syystä ei kelpaa Hannelelle, vaan hänellä on asiasta oma uskomuksensa. Tässä kohden Hannelen suhtautumisessa ohjaajan kommenteihin on tapahtumassa muutos (Bruner, 2001). Hannele reflektoi tunnin tapahtumia itsenäisesti
(van Manen, 1991). Kysymystekniikka on opetusharjoittelun tässä vaiheessa keskeinen harjoittelun kohde, joka ei Hannelen omasta mielestä toiminut tunnin alkupuolella, mutta parani oppitunnin loppua kohden. Suoritetuista oppilastöistä ja niiden toimivuudesta Hannele ja ohjaaja ovat yhtä mieltä, vaikkakin ohjeistuksen liiallinen yksityiskohtaisuus vaikeutti ohjaajan mielestä töitten aloittamista (Richter
ym., 2013). Ohjatessaan oppilastöitä Hannele saa kokemuksen oppilaskeskeisen
menetelmän käytöstä oppitunnilla (Weimer, 2002).
Hannele pitää opettajaopiskelijakaverinsa Marjan kanssa kahdeksannen luokan
matematiikan oppitunnin, jossa opetusmenetelmänä on oppilaskeskeinen projektityö.
Tunnin aiheena oli projektityö kokonaislukujen jaollisuudesta. En ollut ajatellut, että itse voisi tylsistyä omalla tunnilla. Oppilaat tekivät työtä itsenäisesti
ja vain muutama kysyi jotain tunnin aikana. Projekti oli aloitettu jo edellisellä
tunnilla. Projekti piti saada suhteellisen loppuun tällä tunnilla. Projektia sai
tehdä vielä kotona tänään, jos työ jää kesken. Kaikki oppilaat tekivät pääsääntöisesti hyvin ahkerasti töitä. (Hannele, 14.11.2005)
Hannele yllättyy tässä oppilaskeskeisen oppitunnin etenemisestä kahdeksannen
luokan matematiikassa ”En ollut ajatellut, että itse voisi tylsistyä omalla tunnilla”
ja tiedostaa tunteensa (Goleman, 1995). Hänen uskomuksensa kurin välttämättömyydestä oppilaiden oppimisen varmistamisessa osoittautuu tässä kohtaa vääräksi: ”Kaikki oppilaat tekivät pääsääntöisesti hyvin ahkerasti töitä” (Pajares, 1992;
Stenberg, 2010; Viro ym., 2017). Hannele havaitsee oppilaskeskeisyyden positiiviset seuraukset, mutta seuraava matematiikan oppitunti samalle opetusryhmälle
osoittaa, ettei hän ole sisäistänyt oppilaskeskeisyyttä (Weimer, 2002).
Hannele jatkaa matematiikan opettamista samalle ryhmälle oppilaskeskeisen
projektityön jälkeen.
Arvoin luokkaan uuden istumajärjestyksen.
Kerään projektityön oppilailta pois. Olin hiukan yllättynyt, että vain yksi ei
palauttanut projektityötä. Hänenkin syy oli se, että konsepti oli loppunut. Itse
muistaa omilta kouluajoilta, että opettajat anelivat vielä vihkoja deadlinen jälkeen joidenkin töistä.
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Otin uuden asian vielä palaamalla projektityön aiheeseen: alkutekijöihin. Kävimme kahden luvun alkutekijät lävitse. Porukalla ei ollut asia ihan hallussa,
vaikka olivatkin joutuneet miettimään niitä projektityön merkeissä. Oppilaat
olivat jälleen kerran hölinätuulella, mutta mielestäni sain kurin hiukan paremmin kuin aikaisemmin. Uusi istumajärjestys toimi. Oli mielenkiintoista huomata, että kun istumajärjestys oli vaihdettu, niin osa oppilaista keskittyi enemmän laskemiseen ja näin ollen myös osasi paremmin.
Nopeimmille annoin lukion oppikirjasta Eukleideen algoritmin pureksittavaksi.
Tutkivat asiaa innokkaasti. Ohjaaja ei tykännyt ideasta etukäteen, mutta sain
kuitenkin kiitosta ideasta jälkeenpäin. (Hannele, 15.11.2005)
Hannele havaitsee tässä oppilaiden sitoutumisen projektityöhön ”Olin hiukan yllättynyt, että vain yksi ei palauttanut projektityötä” ja projisoi sitä oman kouluaikansa
kokemuksiin. Hän kritisoi tässä projektityön merkitystä oppimiselle ”Porukalla ei
ollut asia ihan hallussa, vaikka olivatkin joutuneet miettimään niitä projektityön
merkeissä” ja palaa takaisin opettajakeskeisyyteen ja siihen liittyvään kurin ylläpitämiseen ”mielestäni sain kurin hiukan paremmin kuin aikaisemmin” (Weimer,
2002). Kurin ylläpitämiseen Hannele käyttää tässä ”uutta istumajärjestystä”, joka
hänen uskomuksensa mukaan ”toimi” (Pajares, 1992; Stenberg, 2010).
Virke ”Ohjaaja ei tykännyt ideasta etukäteen, mutta sain kuitenkin kiitosta ideasta jälkeenpäin” osoittaa, että Hannele siirtyy tässä kohden itsenäistymisen prosessissaan eteenpäin, ja toteuttaa oppitunnilla oman ideansa, vaikkei ohjaaja sitä
suositellutkaan. Palautteen saamisen ja antamisen tilanne lähestyy tasavertaisen,
kahden opettamisesta kiinnostuneen ihmisen keskustelua tuntiin liittyvistä asioista
(Copland, 2010). Opetettavasta asiasta ja menetelmistä keskustellaan, ja kukin saa
esittää mielipiteensä, mutta tunnin pitäjä toteuttaa ajatuksensa itsenäisesti.
Edellä Hannele on pitänyt yläasteen oppilaille sekä matematiikan että kemian
oppitunteja. Nyt hän siirtyy pitämään lukion matematiikan oppitunteja. Aluksi hän
pitää matematiikan lyhyen oppimäärän oppitunteja ja opetusharjoittelunsa lopuksi
pitkän oppimäärän oppitunteja. Seuraavassa viittauksessa ohjaaja on vaihtunut Kallesta Ilmariksi.
Viimeinen lyhyen matematiikan tunti. Olin tehnyt pienen pelin viimeiselle tunnille: Opiskelijat tekivät sitä mielellään. Ohjaaja oli tyytyväinen, että oli tavallisuudesta poikkeavaa, sitä hän kuulemma oli jo odotellutkin. (Hannele,
3.3.2006)
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Ohjaajan tyytyväisyys (Goleman, 1995) toisenlaisesta viimeisen tunnin toteuttamisesta on Hannelelle positiivinen palaute matematiikan lyhyen oppimäärän oppitunnin onnistumisesta. Oppilaskeskeisyys toteutuu Hannelen kehittelemän pelin
kautta (Weimer, 2002). Matematiikan tunneilla opiskelu on perinteisesti opettajajohtoista, joten Hannele saa tässä kohden kokemuksen siitä, miten lukion matematiikan lyhyen oppimäärän opiskelijat voivat pelin avulla opiskella itsenäisesti asioita.
Vuoden aikana olen oppinut paljon. Menen nykyään luokan eteen paljon itsevarmempana. En häkelly pikkuvirheistä, sillä niitä sattuu kaikille. Onneksi oppilaat ovat huomauttamassa niistä. Itse asiassa tämän vuoden ansiosta yleensäkin esiintymiseni myös muissa tilanteissa, kun luokkatilanteissa on parantunut. Vuosi on ollut työn täyteinen, mutta mielestäni silti älyttömän opettavainen
ja mukava. Varsinkin norssin puolella. Kaikki ohjaajani ovat olleet mukavia ja
kannustavia. (Hannele, 27.4.2006)
Virke ”Vuosi on ollut työn täyteinen, mutta mielestäni silti älyttömän opettavainen
ja mukava” osoittaa, että Hannele on harjoittelun lopputulokseen tyytyväinen ja
ennen kaikkea hän on tyytyväinen itsessään tapahtuneeseen kehitykseen. Jännittäminen ei enää ole kaiken kattava ja ylipääsemätön este opettajana toimimiseen. Hän
luottaa kykyynsä tulkita oppilailta saamaansa palautetta ja reflektoida sitä sekä
muokata sitä omiin tarpeisiinsa soveltuvaksi (Snoeck & Struyf, 2012). Virke ”En
häkelly pikkuvirheistä, sillä niitä sattuu kaikille” osoittaa Hannelen opettamiseen
liittyvän itsetunnon kohonneen korkealle tasolle (Chen, Gully & Eden, 2004; Neff
& Vonk, 2009; Trafarodi & Swann Jr, 2001) ja hän osaa osoittaa myötätuntoa itseään kohtaan.
Yhteenveto
Opetusharjoittelunsa alkaessa Hannele kokee ongelmakseen jännittämisen, joka
haittaa hänen oppituntiensa pitämistä (Hascher & Hagenauer, 2016). Hannele yrittää ratkaista ongelmansa ohjaajan antaman mallin, Boss-asenteen avulla sekä yrittämällä piilottaa jännittämisen seuraukset esiintymisestään (Taxer & Frenzel, 2015).
Molemmat hänen ratkaisuistaan ovat yrityksiä kätkeä ongelma ”tarkkailijoiden”
havaitsemattomiin. Tätä ilmaisua hän käyttää kuvaillessaan uskomustaan hänen pitämäänsä oppituntia seuraavista toisista opettajaopiskelijoista ja ohjaajastaan. Opetusharjoittelun aikana Hannele vapautuu jännittämisestä eikä se enää ole hänelle
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häiritsevä tekijä. Tässä häntä auttaa ohjaajan tarjoama emotionaalinen tuki (Hennissen ym., 2011). Hannelen opettamiseen liittyvä itsetunto on heikko opetusharjoittelun alussa, mutta se kohoaa saadun tuen ja kokemusten seurauksena (Barrera
ym., 2010; Mruk, 2006; Ward ym., 2011) ja hän osaa osoittaa myötätuntoa itseään
kohtaan.
Ohjaaja on aluksi Hannelelle ohjeiden antaja, jonka kommentit Hannele ottaa
kritiikittömästi vastaan, ja hän yrittää tehdä muutoksia tunteihinsa saamansa palautteen perusteella. Opetusharjoittelun edetessä suhde ohjaajaan muuttuu kriittisemmäksi ja hän ottaa kokonaisvaltaisen vastuun oppituntiensa suunnittelusta
(Copland, 2010). Hannele alkaa pohtia opetukseen liittyviä uskomuksiaan itsenäisesti. Vaihtoehtoisten mahdollisuuksien pohdinta tuntien suunnittelussa osoittaa
Hannelen itsenäistyvän, ja hän löytää ammatti-identiteettinsä (Richter ym., 2013;
Snoeck & Struyf, 2012). Hän ottaa vastuun opettajan työhön liittyvistä valinnoistaan ja on tyytyväinen opetusharjoitteluunsa. Hannelella on uskomus, että tällä itsenäistymisellä on merkitystä laajemminkin hänen elämässään.
Vapautuessaan jännittämisestään Hannele kehittyy opetusharjoittelun aikana
eniten ammatti-identiteetin tunnealueella. Omien, oppilaiden ja toisten opettajaopiskelijoiden tunteiden tiedostaminen ja niiden säätely alkavat hahmottua (Garner,
2010). Hannelella on opetusharjoittelun alkaessa negatiivisia uskomuksia oppilaskeskeisestä opettamisesta. Hänen uskomuksensa mukaan kaikki eivät työskentele,
vain tytöt ovat aktiivisia ja opettaja ei ole tasapuolinen projektityön aikana. Hannelen uskomukset itsestään opettajana muuttuvat opettajajohtoisesta kurinpitäjästä
oppilaat huomioon ottavaan oppilaskeskeiseen suuntaan (de Vries, van de Grift &
Jansen, 2014; Polly & Hannafin, 2011; Weimer, 2002). Hänen uskomuksensa yläasteen oppilaista tottelemattomina muuttuu opetusharjoittelukokemusten seurauksena (Brownlee ym., 2014) positiiviseen suuntaan (Pajares, 1992; Stenberg, 2010).
Hannele havaitsee, että yläasteen oppilaat ovat omatoimisia eikä heitä opettaessa
kurin pitäminen ole välttämätön. Tähän positiiviseen suunnanmuutokseen Hannelea auttavat hänen kokemuksensa kemian ja fysiikan tuntien oppilastöiden ohjaamisessa. Hänen uskomuksissaan lukio-opiskelijoista ei tapahtunut muutoksia,
koska lukion laajan oppimäärän matematiikan tunneilla hänen aineen osaamisensa
pääsee oikeuksiinsa.
6.2

Esteri: Kapinallisen vai väärinymmärretyn opettajaopiskelijan
tarina
”Hieman on kiiltoa himmentäny pakollinen paskanjauhanta, jota ei JAKSA.”
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Esterin pääaine on fysiikka, ja sivuaineet ovat kemia ja matematiikka. Aloitan Esterin tarinan hänen valmistautumisestaan ensimmäiseen opetustuokioonsa.
Huomisen matikan tunnin suunnittelu ei oikein suju ja tuntia pitämään meneminen hirvittää niin kovasti, että mahassa kiertää ja ällöttää. Soitin Hannelelle
jo varoituksen, etten välttämättä selviä huomenna koululle ja samoin soitin Eeville (ohjaava opettaja). Eevi kannusti ja käski lopettaa hermoilun ja ottaa
asenne, että ”hengissä kun selviää, niin homma on hanskassa” ja sen turvin
tulla pitämään tuntia. Kannustuspuhe ei hermoilua lieventänyt, mutta ei kyllä
pahentanutkaan. Tuntisuunnitelman tekeminen onnistui kannustuksen myötä.
Kyllä se auttoi! (Esteri, 3.10.2005)
Matematiikan tunnin suunnittelu ei etene, ja Esteri saakin tukea oman pienryhmänsä jäseneltä Hannelelta ja ohjaajaltansa Eeviltä. Esteri tiedostaa oman kuvauksensa mukaan jännittämisensä (Goleman, 1995) ja siitä johtuvat fyysiset oireet jo
ennen oppituntia. Ohjaaja kannustaa tässä häntä muuttamaan asennettaan ”Hengissä kun selviää, niin homma on hanskassa”. Opetustuokio on osa opettajaopiskelijoiden yhdessä pitämää tuntia (Hennissen ym., 2011). Ohjaajan tukea hän tarvitsee, jotta hänen opettamiseen liittyvä itsetuntonsa kohoaisi oppituntityöskentelyssä
(Barrera ym., 2010).
Esterin, Hannelen ja Aapelin yhdessä pitämän seitsemännen luokan matematiikan oppitunnin aiheena on mittaaminen ja mittayksiköt.
Hyvin (= nukuin kuin tukki) nukutun yön jälkeen tuntia pitämään meno pelotti
ja jännitti, mutta ”hengissä selviää” -asenne kantoi luokkaan asti. Tunnin aloitus sujui ongelmitta, mitä nyt käsi tärisi ja ajatus takkusi. Teorian läpikäynti
meni sujuvasti, mutta esimerkkiin tuhraantui aikaa ja siihen, että piti odotella
oppilaiden kirjoittamista vihkoon. Oppilaihin sain kontaktia ja ei tuntunut kovin vaikealta saada vuorovaikutusta aikaan.
Hannelen osuudessa oli kiireen tuntua, mutta silti taulukon opettaminen ja läpikäynti oli sujuvaa ja oppilaihin saatiin hyvin vuorovaikutusta aikaiseksi. Aapelikin sai vuorovaikutusta ja kontaktia, mutta Aapeli puhui taululle ja toisteli ”totanoin” ja ”elikkä” sanoja, ensimmäistä enemmän. Taulukoiden piirtämiseen olisi voinut antaa enemmän aikaa, jos sitä olisi ollut. Työpistetyöskentely sujui ongelmitta ja suurilta katastrofeilta ja komplikaatioilta vältyttiin. Oppilaat tekivät työpisteitä mielellään.
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Kokonaistunti oli ihan hyvä kokonaisuus ja teoriaa tuli perusteellisesti, mutta
oppilaiden omaa laskemista olisi pitänyt kannustaa ja antaa siihen mahdollisuus – nyt ei ollut tunnilla ”oman tekemisen” jaksoa. (Esteri, 4.10.2005)
Esterin teksti ”Tunnin aloitus sujui ongelmitta, mitä nyt käsi tärisi ja ajatus takkusi”
osoittaa tässä kohtaa, että Esteri selviää alkujännityksestään ja pystyy reflektoimaan omaa toimintaansa eikä jännittäminen haittaa opetustilanteessa (van Manen,
1991). Hän havainnoi oppilaita luokassa. He ovat tässä Esterin tuntisuunnitelman
toteutumisen esteenä ”piti odotella oppilaiden kirjoittamista vihkoon”. Oman uskomuksensa mukaan Esteri saa kontaktin oppilaisiin, eikä se hänen uskomuksensa
mukaan ole vaikeaa. Oppilaskeskeiseen työskentelyyn liittyvät kommentit ”Työpistetyöskentely sujui ongelmitta” ja ”Oppilaat tekivät työpisteitä mielellään”
osoittavat tässä, että Esteri koki oppilaskeskeisyyden positiivisena asiana (Goleman, 1995; Weimer, 2002). Viittauksen teksti ”suurilta katastrofeilta ja komplikaatioilta vältyttiin” kuvaa tässä Esterin uskomusta, että oppilaskeskeinen työskentely
voi epäonnistuakin. ”Oppilaiden omaa laskemista olisi pitänyt kannustaa ja antaa
siihen mahdollisuus” viittaa tässä hänen uskomukseensa siitä, millainen perinteisen
opettajakeskeisen oppitunnin rakenne on (Pajares, 1992; Stenberg, 2010).
Tekstiviittaus ”Hannelen osuudessa oli kiireen tuntua, mutta silti taulukon
opettaminen ja läpikäynti olivat sujuvaa ja oppilaihin saatiin hyvin vuorovaikutusta
aikaiseksi” osoittaa tässä, että Esteri havainnoi toisten opettajaopiskelijoiden toimintaa oppitunnilla tarkasti. Esterin kommentti ”Aapeli puhui taululle ja toisteli
totanoin ja elikkä sanoja” kuvaa tässä Esterin kykyä löytää toisen opettajaopiskelijan esiintymisestä korjattavaa. Hän löytää yksityiskohtia heidän esiintymisestään
ja haluaa heidän korjaavan niitä (Mansvelder-Longayroux ym., 2007). Esterin antama palaute on kriittistä, pikkutarkkaa, virheisiin keskittyvää ja niitä korjaavaa.
Seuraavassa Esteri kuvaa omaa toimintaansa hänen, Aapelin ja Hannelen pitämällä seitsemännen luokan matematiikan oppitunnilla. Oppitunti on Esterille toinen harjoitustunti.
Tunnin alkuosa (Hannelen osuus) meni minulta aika lailla ohi, kun hommasin
poissaolleelle oppilaalle matikan kirjaa, vihkoa ja kurssisuunnitelmaa sekä
annoin poissaolot korvaavia tehtäviä laskettavaksi ennen syyslomaa. Hienoista häslinkiä tuntui olevan, mutta ei se haitannut. (Esteri, 11.10.2005)
”Hommasin poissaolleelle oppilaalle matikan kirjaa, … sekä annoin poissaolot korvaavia tehtäviä …” kuvaa tässä Esterin huolehtivaa asennetta oppilaita kohtaan.
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Esteri saa tähän mennessä pidettyjen harjoitustuntien perusteella ohjaajaltaan Eeviltä palautetta.
Kuinka minä otan vastuun KOKO tunnista ja oppilaiden oppimisesta ja ”häslään” toistenkin osuuksien päälle varmistaen oppimistuloksen. Se on toinen
ikimuistoinen hetki harjoitteluvuodessa tähän asti. Ensimmäinenhän oli sen
eka tunnin jälkeen (Eevin sanomana) et olen ”luontainen opettaja”. Tästä on
hyvä jatkaa! (Esteri, 17.10.2005)
Esterin pitämän kolmannen opetustuokion jälkeen ohjaajan kommentti ”Kuinka
minä otan vastuun KOKO tunnista …” kohottaa tässä Esterin opettamiseen liittyvää itsetuntoa (Crocker & Park, 2004; Neff, 2011). Ohjaajan Esterille antama ”luontainen opettaja” -nimitys parantaa myös Esterin opettamiseen liittyvää
itsetuntoa, mutta samalla se kuvaa ohjaajan uskomusta, että on olemassa luontaisia
opettajia ja sitten niitä, jotka eivät sitä ole (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Esterille
ohjaajan palautteella on suuri merkitys harjoittelun jatkon kannalta, ja se toimii hänelle positiivisena avainkokemuksena (Meijer ym., 2011).
Seuraavassa Esteri on pitämässä seitsemännen luokan kemian oppituntia yhdessä opettajaopiskelijakaverinsa Hannelen kanssa.
Hannele selitti atomin rakennetta, pallomallia ja kemiallisia prosesseja. Sitten
oli tuntia jäljellä noin 15 minuuttia ja Hannele teetti oppilailla vielä kokeellisen työn, joka hatarasti liittyi aiheeseen, tässä ajassa olisi voitu tehdä tehtäviä!
Oppilaat kyllä teki työtä innokkaasti ja motivoituneesti, mutta nyt ei ehditty
käydä kuin yksi tehtävä tunnilla tärkeästä aiheesta ja tuli kotitehtäviä testiin
lukemisen lisäksi! Meinasin tunnilla ehottaa tätä Hannelelle, mutta ei tullut
saumaa, missä ehottaa, kun se niin innolla ”paasasi” omaa asiaa … Tunti oli
muuten hyvä, mutta olisi voinut työn tilalta tehdä tehtäviä ja olla sitten antamatta läksyjä oppilaille. (Esteri, 18.10.2005)
Esterin kommentti ”Meinasin tunnilla ehdottaa tätä Hannelelle, mutta ei tullut saumaa, missä ehdottaa, kun se niin innolla paasasi omaa asiaa” osoittaa tässä, että
Esteri on valmis puuttumaan toisen opettajaopiskelijan tunnin pitämiseen. Hän on
valmis muuttamaan Hannelen tuntisuunnitelmaa kesken oppitunnin, koska hänellä
on uskomus, että tunti ei Hannelen kohdalla mene niin kuin sen Esterin uskomuksen mukaan pitäisi mennä. Esterin uskomuksessa tapahtuu ohjaajan ja ohjattavan
roolien vaihtuminen (Le & Vásques, 2011). Esteri asettaa tässä kohtaa vastakkain
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oppilaskeskeisen ”Hannele teetti oppilailla vielä kokeellisen työn” ja opettajakeskeisen ”ajassa olisi voitu tehdä tehtäviä!” opiskelun ja osoittaa positiivisen uskomuksensa opettajakeskeisyydestä (Weimer, 2002).
Viimeisessä palautekeskustelussa ennen ohjaajan vaihtumista Eevi-ohjaaja
kertoo Esterin vahvuuksista, mutta myös heikkouksista opettajaopiskelijana.
Eevi oli jo pitkään miettiny eikä aluksi meinannu edes sanoa sitä, että minulla
kuulemma tunneilla paistaa opetuksessa läpi aineenhallinnan heikkous. Ja kamalalta se tuntui kuulla toisen suusta, ku ittellä on koko ajan todella epävarma
olo omasta aineenhallinnasta. Saa nyt nähdä miten tämä harjoittelu etenee ja
saanko minä omaa epävarmuuttani poistettua … (Esteri, 20.10.2005)
Lause ”Eevi oli jo pitkään miettinyt … aineenhallinnan heikkous” on tässä Esterille
hänen aineen osaamiseensa liittyvän itsetunnon kannalta vaikea kokemus (Vignoles ym., 2006). Hän on itsekin reflektoinut opetettavan aineen osaamisensa puutteellisuutta, mutta ohjaajan antamana palautteena se on tässä vaiheessa murskaava
(Goleman, 1995). Esterin opetusharjoittelussa tämä on käännekohta (Bruner, 2001)
ja negatiivinen avainkokemus (Meijer ym., 2011).
Esterin ohjaaja vaihtuu Eevistä Kalleen. Esteri pitää kuudennen harjoitustuntinsa lukion fysiikan syventävällä kurssilla, jossa käsitellään säteilyn eri muotoja.
Oma fysiikan tunti lukiossa oli yhtä tuskaa. Jännitin aloitusta todella paljon ja
kun tunti alkoi, olivat oppilaat todella passiivisia ja asiaa ei auttanut se, että
tunnilla oli hirveästi asiaa läpi käytävänä. Asian opetus oli melko ylilentoista
ja vaikka osaakin itse ne asiat, tuli silti tunne, etten osaa yhtään mitään. Tehtävien laskemisessa oppilaat tekivät niitä motivoituneesti esimerkkien pohjalta
ja kukaan ei valittanut. Monisteen gammasäteilystä läpikäynti tuli vauhdilla ja
sitten asia loppuikin kesken. Pyysin oppilaita istumaan tunnin loput viisi minuuttia aloillaan ja tekemään vaikka kotitehtäviä. Palautteessa en saanut oikein mitään konkreettista. (Esteri, 14.11.2005)
Esterin kuvaus ”Asian opetus oli melko ylilentoista ja vaikka osaakin itse ne asiat,
tuli silti tunne, etten osaa yhtään mitään” kertoo tässä hänen sekä opettamiseen että
opetettavan aineen osaamiseen liittyvän itsetuntonsa tilasta hänen jatkaessaan opetusharjoitteluaan uuden ohjaajan kanssa. Esteri kuvailee lukion ryhmää passiiviseksi ja tunnistaa, kuinka vaikeaa on aktivoida opiskelijoita (Goleman, 1995).
Esterin uskomuksen mukaan tunnin eri vaiheiden ajoitus epäonnistuu, sillä tunnille
suunniteltu asia loppuu kesken. Ohjaajan ja toisten opettajaopiskelijoiden antaman
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palautteen pitäisi Esterin uskomuksen mukaan olla konkreettista (Mansvelder-Longayroux ym., 2007). Esterillä on uskomus, että hän osaa asian, mutta ei osaa opettaa
sitä (Korthagen, 1985; Korthagen & Vasalos, 2005). Esterin ammatti-identiteetin ja
ideaalin ammatti-identiteetin välille on syntynyt jännite (Lutovac & Kaasila, 2014).
Esterin kanssa samaan ryhmään kuuluva opettajaopiskelija Aapeli pitää oppitunnin kahdeksannen luokan fysiikan ryhmälle. Esteri tekee Aapelin pitämästä tunnista kriittisiä havaintoja.
Palautekeskustelussa annoin palautetta. Aapelille ja Kallelle tuli epätoivoinen
ilme ja se keskeytti joka välissä. Ihan kuin se ei haluaisi, että annetaan ”kunnon” palautetta toisille. (Esteri, 9.11.2005)
Palautekeskustelussa Esteri antaa ”kunnon” palautetta, joka hänen tulkintansa mukaan aiheuttaa epätoivoisia ilmeitä sekä ohjaaja Kallelle että opettajaopiskelija Aapelille (Goleman, 1995). Ohjaaja haluaisi reflektoida tuntia, mutta Esteri haluaa
palautteen olevan kriittistä, virheitä etsivää ja niitä korjaavaa palautetta.
Seuraavassa lainauksessa Esteri kertoo pitämästään kahdeksannen luokan matematiikan oppitunnista.
Oppilaat olivat levottomia ja vaikka asia oli helppoa, tuntui se silti menevän
suurimmalta osalta oppilaita yli hilseen. Tehtäviä tehdään ahkerasti, mutta pulinaa esiintyy koko ajan. Alussa patistelin viittaamaan ja vastaamaan, mutta
levottomuus oli läsnä koko tunnilla ja se sai ”luopumaan” vaatimuksesta.
Palautekeskustelu tunnin päätteeksi oli mitään sanomaton ja täysin hyödytön.
Todella inhottavalta tuntuu keskiviikkona lähteä jatkamaan aiheesta, kun ei
yhtään tiedä miten tämä tunti meni. Ärsyttää ihan kympillä. (Esteri, 2.12.2005)
Esterin kommentti seitsemännestä harjoitustunnistaan ”Oppilaat olivat levottomia
ja vaikka asia oli helppoa, tuntui se silti menevän suurimmalta osalta oppilaita yli
hilseen” osoittaa tässä selvästi, että hän ei ymmärrä tilannettaan eikä osaa reflektoida sitä niin, että siitä olisi hyötyä hänelle (Korthagen & Wubbels, 2001). Esterin
arvio asian helppoudesta ja siitä, kuinka vaikeaa se näyttää olevan oppilaille, kertoo
hänen ammatti-identiteetissään olevasta jännitteestä (Lutovac & Kaasila,
2014). ”Tehtäviä tehdään ahkerasti, mutta pulinaa esiintyy koko ajan” osoittaa tässä,
että hän vaatii opettajakeskeisesti hiljaisuutta, vaikka oppilaat tekevät ahkerasti annettuja tehtäviä (Weimer, 2002). Hän ei saa edelleenkään ohjaajaltaan eikä toisilta
opettajaopiskelijoilta sitä konkreettista palautetta, jota hän haluaisi saada (Bradbury & Koballa, 2008). Virkkeet ”Todella inhottavalta tuntuu keskiviikkona lähteä
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jatkamaan aiheesta, kun ei yhtään tiedä miten tämä tunti meni. Ärsyttää ihan kympillä” kuvaavat Esterin palautekeskustelun jälkeistä ristiriitaista ja hallitsematonta
tunnetilaa (Goleman, 1995).
Esteri jatkaa harjoitustuntiensa pitämistä kahdeksannen luokan matematiikan
ryhmälle. Aiheena tällä kertaa on yhtälön ratkaiseminen.
Lähdin liikkeelle kotitehtävien avulla piirtämällä ratkaisuviivan ja sitä kautta
edelleen yhtälön ratkaisua. Sitten mentiin vaakamalliin miettimään asiaa ja oli
oman laskemisen kausi. Toinen teoriaosio selvitti asiaa vielä lisää ja laskeminen onnistui kaikilta. Tunnin lopussa selvensin merkityksiä eli jos on vähennyslasku, niin lisätään ja yhteenlaskusta vähennetään. Kertolaskusta jaetaan
ja jakolaskusta kerrotaan. Asia selkiytyi aika monelle. Kurinpidollisesti oli ensimmäinen tunti, että sain luokan omasta mielestä haltuun ja pidettyä otteessa,
mutta tunnin lopuksi oli todella uupunut olo: ”Annoin kaikkeni tunnilla!” Palautteessa ei hirveästi tullut mitään. (Esteri, 9.12.2005)
Esterin arvio pitämästään tunnista ”Kurinpidollisesti oli ensimmäinen tunti, että
sain luokan omasta mielestä haltuun ja pidettyä otteessa” kuvaa tässä hänen uskomustaan työrauhan välttämättömyydestä (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Esteri
opettaa opettajakeskeisesti koko yhtälön ratkaisemisen prosessin. Luokan hallintaansa Esteri on tyytyväinen, ja hänen uskomuksensa opettajakeskeisten menetelmien toimivuudesta on vahva (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Tällä tavoin luokka
saadaan pysymään opettajan hallinnassa, mutta se vaatii opettajalta paljon energiaa ”tunnin lopuksi oli todella uupunut olo”. Kurin pitäminen liittyy opettajan vallan käyttöön oppituntitilanteessa (Weimer, 2002). Esteri reflektoi omaa tekemistään
jo oppitunnin aikana (van Manen, 1991).
Esteri jatkaa oppituntien pitämistä kahdeksannen luokan matematiikan ryhmälle. Tunti on toteutettu oppilaskeskeisesti jakamalla oppilaat testisuorituksensa
mukaan eritasoisiin ryhmiin.
Oppilaat saivat itse omantunnon mukaan valita linjansa. Laskuosuudessa tuntia seuranneet auskut kiertelivät myös neuvomassa oppilaita. Nyt vasta heikoimmilla oppilailla rupesi hoksottimet pelaamaan siinä, mistä asiasta yhtälön
ratkaisussa oikeasti on kyse. Oppilaat olivat levottomia kuten tavallista, mutta
he olivat rauhallisempia mitä eilen. Tehtäviä saatiin laskettua ihan reippaasti.
(Esteri, 14.12.2005)
Esterin kommentti tunnista ”Nyt vasta heikoimmilla oppilailla rupesi hoksottimet
pelaamaan siinä, mistä asiasta yhtälön ratkaisussa oikeasti on kyse” osoittaa, että
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Esteri havaitsee tässä oppilaskeskeisen eriyttämisen tarjoamat mahdollisuudet oppimiseen. Edellisen tunnin reflektointiin tulee hänen oman toimintansa lisäksi oppilaiden toiminnan ja osaamisen reflektointia (van Manen, 1991). Ohjaaja oli auttanut Esteriä tämän oppilaskeskeisen tunnin suunnittelussa (Weimer, 2002; Polly
& Hannafin, 2011), kuten hänen kommenttinsa tässä ”Kalle kuitenkin auttoi seuraavan eli huomisen tunnin suunnittelussa” (Esteri, 13.12.2005) osoittaa. Oppilaskeskeisen menetelmän avulla Esterille selviää, mitä heikot oppilaat osaavat ja mitä
eivät. Hän siirtyy reflektoinnissaan oppilaiden toiminnan ja osaamisen tarkkailuun
ja pohtimiseen (van Manen, 1991). Kyseessä on alkava muutos opettajakeskeisyydestä oppilaskeskeisyyteen hänen toiminnassaan (Bruner, 2001).
Esteri pitää viimeisen oppituntinsa kahdeksannen luokan matematiikan ryhmälle, samalla tunti on viimeinen Kallen ohjauksessa pidettävä oppitunti.
Edellinen tunti oli 8-luokan matikkaa ja nyt oli aiheena nimittäjän poistaminen.
Teoriaosan oppilaat jaksoivat kuunnella ja laskuosuudessakin oli hyvä laskemisen meininki koko ajan. Palautteessa Kalle teki selväksi, että didaktinen lähestyminen asiaan oli väärä ja ettei noin saa opettaa (miten opetin). Tuli tunne,
että kun oli parhain tunti takana, piti se mitätöidä kritisoimalla opetusmenetelmää, joka toimi opetuksen tarkoituksena ja oppilaat oppivat asian! Tämä
normaalikoulun meno on ihan omituista, kun jos onnistut, niin mollataan ja jos
epäonnistut, niin silloinkin mollataan. Milloinkaan ei tunti mene ohjaajan mielestä hyvin kokonaisuutena tai osana. Luokan sain pidettyä tunnin ajan hallinnassa ja oppilaat kuuntelivat mitä minulla oli sanottavana, kukaan ei pulissut
päälle. Kalle kateellinen hiljaisuudesta, jota ei itse ole saanut aikaan seuraamillani tunneilla?! Normaalikoulun pitäisi toimia myös opetuskouluna meille
harjoittelijoille, mutta minkälaista didaktiikkaa se on, että mollataan ja haukutaan vaan koko ajan?! Normaalikoulu on sieltä ja syvältä!! (Esteri,
6.12.2005)
Lause ”Teoriaosan oppilaat jaksoivat kuunnella ja laskuosuudessakin oli hyvä laskemisen meininki koko ajan” kiteyttää tässä hyvin Esterin opettajakeskeiset uskomukset. Esterin kommentti ”Luokan sain pidettyä tunnin ajan hallinnassa ja oppilaat kuuntelivat, mitä minulla oli sanottavana, kukaan ei pulissut päälle” kertoo
tässä hänen uskomuksestaan opettajakeskeisen vallan käytön hyödyistä (Weimer,
2002). Esterin oppitunti perustuu uskomukselle, että hiljaa kuunnellessaan oppilaat
oppivat (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Kalle-ohjaaja antaa tällä kertaa Esterille ”kunnon” palautetta, mutta palautteen sisältö ei ole Esterin uskomusten mu100

kainen. Palautteesta on seurauksena hallitsematon tunteenpurkaus koko harjoittelujärjestelmää ja siinä toimivia ihmisiä kohtaan (Goleman, 1995). Esterin arvio tunnistaan ”Tuli tunne, että kun oli parhain tunti takana, piti se mitätöidä kritisoimalla
opetusmenetelmää, joka toimi opetuksen tarkoituksena ja oppilaat oppivat asian!”
on selvästi opettajajohtoisen oppitunnin ylistystä. Hän oli edellisellä pitämällään
oppitunnilla nähnyt oppilaskeskeisen työskentelyn edut, mutta ei ole sisäistänyt
niitä. Ohjaajan ja Esterin välille on syntynyt erimielisyys opettaja- ja oppilaskeskeisen opetusmenetelmän käytöstä (Bradbury & Koballa, 2008). Palaute on Esterille negatiivinen avainkokemus (Jansen ym., 2008; Meijer ym., 2011). Yhteistyö
Kallen ja Esterin välillä päättyy Esterin tunteenpukaukseen ”Kalle kateellinen hiljaisuudesta, jota ei itse ole saanut aikaan seuraamillani tunneilla?!”, joka osoittaa
tässä selvästi Esterin uskomuksen opettajakeskeisen menetelmän paremmuudesta
oppilaskeskeiseen verrattuna (Weimer, 2002). Uskomuksensa mukaan hän tunnistaa ohjaajansa kateellisen tunnetilan (Goleman, 1995). Esterin aineistokatkelman
kaksi viimeistä virkettä osoittavat hyvin, miten vihainen ja turhautunut hän on normaalikoulua ja saamaansa ohjausta kohtaan.
Tänään oli loppupalaveri Kallen kans pitämistäni tunneista ja kuulemma olen
hyvä opettajakokelas, kun otan vastuun oppimisesta eli huolehdin, että kaikki
oppii opetettavan asian. Sitten vastailen esitettyihin kysymyksiin heti ja perusteellisesti ja paneudun opetettavaan asiaan. Toisaalta taas, kun olen niin vastuuntuntoinen ja tunnollinen niin tunneista tulee kireä vaikutelma, kun vaadin
liikaa ja oletan, että asia on jo omaksuttu, vaikkei ehkä olisikaan. Oppilailta
vaaditaan liikaa hiljaisuuden ja työmäärän suhteen, oma opettaja vaatii vähemmän. Se, että olen jämäkkä ja seison päätösteni ja sanojeni takana, todistaa opettajana pärjäämistäni, mutta rentoutumiskykyä ja huumorintajua ei saa
tunneillakaan unohtaa. Tässä palautteessa sain tietää sen kaiken mitä olisin
tuntien jälkeen jo toivonut saavani. Kalle kommentoi sitä vain niin, että olisit
pyytänyt. Mistä sen tietää et voi pyytää, ku ei ollu hajuakaan et on mahollista
saaha tämmöstä palautetta Kallelta! Hyvähän se on tässä vaiheessa sanoa,
että olisit pyytänyt … (Esteri, 21.12.2005)
Katkelma ”Tässä palautteessa sain tietää sen kaiken, mitä olisin tuntien jälkeen jo
toivonut saavani” osoittaa tässä Esterin uskomuksen siitä, millaista palautteen pitäisi olla (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Loppupalautteessa Kalle löytää samanlaiset vahvuudet Esteristä opettajaopiskelijana kuin edellinenkin ohjaaja Eevi. Esteri on Kallen mukaan vastuuntuntoinen opettajaopiskelija ja vastaa oppilaiden
esittämiin kysymyksiin perusteellisesti. Negatiiviset avainkokemukset ovat vieneet
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Esterin tilanteeseen, jossa hän ei kykene reflektoimaan omia kokemuksiaan (Meijer
ym., 2011), vaan tukeutuu saamaansa palautteeseen.
Seuraavassa lainauksessa on Esterin oma yhteenveto kuluneen opetusharjoitteluvuoden tapahtumista.
Se on ollu suuren vitutuksen aihe tän vuoden aikana ja ei tunnu loppuakaan
kohden yhtään helpottavan, ennemminki pahenee vaan päivä päivältä enemmän (siis jokaiselta paskanjauhantapäivältä eteenpäin). Muuten ollu MAHTAVA vuosi. Hieman on kiiltoa himmentäny pakollinen paskanjauhanta, jota ei
JAKSA! Se ei pääty minnekään ja se ei hyövytä ketään. Sitä ei siis tarvita!
Uskomaton tosiasia mutta totta ku vesi. Onnea tulevaisuuden jauhantoihin tämän lukijalle sitä tarvitset työurallasi humanistien ja kasvisten seurassa! (Ei
käy katteeksi …) (Esteri, 7.4.2006)
Esterin loppukommentti opetusharjoittelusta ”Muuten ollu MAHTAVA vuosi” kuvaa tässä hänen tyytyväisyyttään kuluneeseen vuoteen. Virke ”Hieman on kiiltoa
himmentäny pakollinen paskanjauhanta, jota ei JAKSA!” osoittaa tässä, että Esteri
on kokenut asioiden pohtimisen ja reflektoinnin negatiivisena (Shoffner, 2009;
Bronkhorst ym., 2014). Esterille ei ole opetusharjoittelun aikana syntynyt tämänhetkisen ammatti-identiteetin ja ideaalin ammatti-identiteetin välille sitä jännitettä,
joka on lähtökohtana opettajaopiskelijan identiteettityössä (Lutovac & Kaasila,
2014). Vahingollinen jännite on syntynyt Esterin, ohjaajan ja opetusharjoittelujärjestelmän välille.
Yhteenveto
Esteri jännittää ensimmäistä esiintymistään luokan edessä. Jännittäminen on hänelle kokemuksena vaikea, mutta se häviää heti oppitunnin alettua. Ensimmäisten
opetustuokioitten jälkeen ohjaaja antaa Esterille palautetta, joka kohottaa hänen
opettamiseen liittyvää itsetuntoaan (Mruk, 2006). Ohjaaja kertoo hänen olevan ”luontainen opettaja”. Ohjaajan mukaan Esteri ottaa vastuun koko oppitunnista,
vaikka hänen vastuullaan on vain osa oppitunnista. Esterin opetettavan aineen osaamiseen liittyvää itsetuntoa laskee se, että ohjaaja on havainnut Esterin aineen osaamisen heikkouden (Mruk, 2006). Tämä ohjaajan palaute järkyttää Esteriä (Goleman,
1995), vaikka hän oli asiaa itsekin pohtinut. Hänellä oli ollut pitämillään oppituneilla epävarma olo opetettavan aineen osaamisestaan (Vignoles ym., 2006).
Ohjaajan vaihduttua Eevistä Kalleen Esterin reflektointi kohdistuu Kallelta
saatuun palautteeseen, joten hänen oman toimintansa ja sen seurausten reflektointi
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ei kehity. Esterin uskomuksen mukaan palautteen on oltava konkreettista ja oppitunnin epäkohtiin tarttuvaa ”kunnon” palautetta eikä pohtivaa, reflektoivaa pidetyn
tunnin kokonaisvaltaista käsittelyä. Palautteen saamisesta muodostuu hänelle ongelma, koska hän kokee, ettei hänen saamansa palaute ole hänen uskomuksensa
mukaista. Palaute ja sen laatu liittyvät hänen uskomuksessaan opetusharjoittelun
ohjaajaan (Hudson, 2014, 2016a, 2016b), joten ohjaajasta ja ohjaussuhteesta tulee
sen myötä hänelle ongelmallinen. Esterin opettamiseen liittyvä itsetunto laskee,
kun hän uskomuksensa mukaan tuntee osaavansa opetettavan asian, muttei osaa
opettaa sitä (Korthagen, 1985; Korthagen & Vasalos, 2005).
Esteri kehittyy opetusharjoittelun alussa oman toimintansa reflektoinnissa
(Goleman, 1995), mutta ennen kaikkea hän kehittyy toisten opettajaopiskelijoiden
pitämien oppituntien tarkassa analysoinnissa. Hän kykenee löytämään kuuntelemistaan oppitunneista ne kohdat, jotka vaikuttavat oppitunnin etenemiseen ja oppilaiden käyttäytymiseen oppitunnilla (Lee, 2005; van Manen, 1991). Oppilaskeskeinen työpistetyöskentely toimii Esterin mukaan hyvin, ja oppilaat tekevät mielellään tehtäviä työpisteissä. Esteri saa positiivisen kokemuksen oppilaskeskeisyydestä (Polly & Hannafin, 2011; Weimer, 2002). Esteri havaitsee pitämällään oppilaskeskeisellä oppitunnilla oppilaiden puutteet osaamisessa ja eriyttämisen mahdollisuudet. Hän pysyy edelleen opettajajohtoisen työskentelyn kannattajana havaitsemistaan oppilaskeskeisyyteen liittyvistä eduista huolimatta. Kurinpito oppitunnilla on Esterille tärkeää. Esteri kohdistaa huomionsa siihen, miten oppilaat jaksavat kuunnella, mutta ei siihen, miten he oppivat asian (de Vries ym., 2014).
6.3

Elina: Ammatti-identiteettiään vielä etsimään jäävän
opettajaopiskelijan tarina
”Luulin, että tämän vuoden jälkeen tietäisin, haluanko opettajaksi.”

Aloitan Elinan tarinan hänen fysiikan oppitunnin kuuntelustaan. Oppitunnin pitää
hänen ohjaajansa Pekka. Elinalla on pääaineenaan matematiikka ja sivuaineenaan
fysiikka.
Hän vaikuttaa sellaiselta, jota on helppo lähestyä ja jolla on ymmärrystä meitä
harjoittelijoita kohtaan. Olen innoissani tuokiosta ja siitä, että pääsen harjoittelemaan opettamista sekä ylipäänsä koko harjoittelusta. (Elina, 15.9.2005)
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Elinan komentti ”Hän vaikuttaa sellaiselta, jota on helppo lähestyä ja jolla on ymmärrystä meitä harjoittelijoita kohtaan” osoittaa tässä, että Pekalla on Elinan uskomuksen mukaan monia hyvän ohjaajan ominaisuuksia (Hennissen ym., 2011; Orland-Barak & Hasin, 2010). On tärkeää, että opettajaopiskelijan ensivaikutelma
opetusharjoittelun ohjaajasta on positiivinen ja hän kokee tulevansa toimeen ohjaajansa kanssa (Harrison ym., 2006). Elinan kirjoittaman kommentin perusteella
Pekka-ohjaajalla on humanistiselle opetusharjoittelun ohjaajalle tyypillisiä ominaisuuksia (Rogers, 1969). Elina kuvailee myös omaa lähtökohtaansa harjoitteluun:
hän on innoissaan tilanteesta ja haluaa päästä harjoittelemaan opettamista (Goleman, 1995).
Elina pohtii tulevan ensimmäisen opetustuokionsa sisältöä ja käytännön järjestelyjä ennen fysiikan oppitunnin alkua.
Aamulla vielä mietin, missä järjestyksessä otan käytäntöön liittyvät asiat ja
kokeen käsittelyn esille. Itse asiassa vielä luokassakin niitä mietin. Minua jännitti, ei niinkään oppilaat vaan se, miten saan asian esitettyä. Tuokion aiheena
oli johtuminen. Johtumiseen liittyvä koe meni hyvin ja lämpötilaero tuli esille.
Tuokiosta jäi hyvä mieli ja asioiden esille tuonti järjestys tuntui luontevalta.
Olin ajatellut puhuvani yleiskieltä, mutta jännityksessä aikomus unohtui.
(Elina, 20.9.2005)
Kommentti ”Aamulla vielä mietin, missä järjestyksessä otan käytäntöön liittyvät
asiat ja kokeen käsittelyn esille” osoittaa tässä, että Elina pohtii opetustuokiotaan
oppitunnin käytänteiden kannalta. Hän reflektoi ennen oppitunnin alkua mahdollisia oppitunnilla esiin tulevia tilanteita (van Manen, 1991). Hän on keskittynyt reflektoinnissaan oppitunnilla tehdyn kokeen onnistumisen ja omien tunteidensa (Goleman, 1995) pohdiskeluun.
Elina seuraa opetusharjoittelunsa alussa oppilaskeskeisellä menetelmällä toteutettua lukioryhmän uskonnon oppituntia.
Kukin oppilas oli tehnyt esseen jostain eettisestä aiheesta. Oppilaat, joilla oli
sama aihe, muodostivat oppilasparin, joka alusti keskustelua. Opettaja pysytteli sivulla ja antoi alustajien vetää keskustelua ja jakaa puheenvuoroja. Ainakin tälle ryhmälle tällainen sopi, sillä keskustelu oli vilkasta, uusia näkökulmia
antavaa ja se sujui hyvin. … On ilmiselvää, että oppilaiden keskustelu ei suju
joka ryhmässä, jos oppilaat eivät koe ilmapiiriä turvalliseksi ja avoimeksi.
Opetusryhmän, joka on sama vain yhdellä kurssilla, ilmapiiriä on ehkä vaikea
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muokata tarpeeksi positiiviseksi, jotta hyviä keskusteluja syntyisi. Minusta tuntuu, että se on ainakin iso haaste opettajalle. (Elina, 23.9.2005)
Elina pohtii seuraamaansa oppilaskeskeistä oppituntia, vaikkei sitä mielläkään sellaiseksi: ”On ilmiselvää, että oppilaiden keskustelu ei suju joka ryhmässä, jos oppilaat eivät koe ilmapiiriä turvalliseksi ja avoimeksi.” Oppitunnin opettaja on ikään
kuin sivusta tarkkailija ja antaa oppilaiden hoitaa oppitunnin etenemisen. Elina toteaa tässä, että ”ainakin tälle ryhmälle tällainen järjestely sopii, sillä keskustelu oli
vilkasta”. Hänellä on edellisen perusteella uskomus, ettei oppilaskeskeinen menetelmä toimi kaikille ryhmille (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Oppilaskeskeisyys
toimii tällä oppitunnilla hyvin (Weimer, 2002). Elina päätyy kriittisessä pohdiskelussaan tässä kohtaa tulokseen, että ilmapiirin luominen positiiviseksi opiskelijaryhmään, joka on tässä kokoonpanossa vain tällä kurssilla, ”on ainakin iso haaste
opettajalle” (Goleman, 1995).
Elina kertoo tulevasta toisesta opetustuokiostaan ”Sain aiheekseni antaa ohjeet
ja kerätä tavarat lukion fysiikan 1. kurssin heiluritutkimusta varten.” Opetustuokion
toteutus sujui hänen mukaansa seuraavasti:
Minulla ei ole selvää muistikuvaa siitä, miten toimin ja puhuin luokan edessä.
Kun oppilaat jo tekivät mittauksia, minusta tuntui, että olin antanut ohjeet epäselvästi, koska oppilaat kysyivät yksinkertaisia kysymyksiä, joiden vastaukset
olin mielestäni esittänyt työohjeissa. (Elina, 11.10.2005)
Elinan teksti ”minusta tuntui, että olin antanut ohjeet epäselvästi” (Goleman, 1995)
ja ”oppilaat kysyivät yksinkertaisia kysymyksiä, joiden vastaukset olin mielestäni
esittänyt työohjeissa” osoittaa tässä selvästi, että hänellä on uskomus, että hyvien
ohjeiden antaminen poistaa oppilaiden oppilastyöhön liittyvät kysymykset (Pajares,
1992; Stenberg, 2010). Oppilaskeskeisessä työskentelyssä opettajan on valmistauduttava pohtimaan oppilaiden kanssa kaikenlaisia eteen tulevia ongelmia (Weimer,
2002).
Elina seuraa kemian tuntia, jonka kuluessa hänen kanssaan samaan opettajaopiskelijaryhmään kuuluva Susanna pitää opetustuokiota.
Tunnilla ajattelin, ettei kemian töiden ohjaaminen onnistuis minulta. Samalla
muistin, miksi en tykkää kemiasta. En tykännyt kemiasta yläasteella enkä lukiossakaan, vaikka kävin pari syventävää kurssia pakollisen kurssin lisäksi. Yliopistolla en ole opiskellut kemiaa. Kemiasta en pidä, koska aineiden kanssa
pitää olla varovainen etenkin, jos käsitellään myrkyllisiä aineita. (Elina,
13.10.2005)
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Elina pohtii omaa suhdettaan kemiaan oppiaineena: ”Tunnilla ajattelin, ettei kemian töiden ohjaaminen onnistuisi minulta. Samalla muistin, miksi en tykkää kemiasta” (Goleman, 1995). Tämä osoittaa, että Elinan suhde kemiaan oppiaineena
on muodostunut hänelle ongelmalliseksi (Bruner, 2001) tai se on kriisiytynyt (Meijer ym., 2011) jo ennen opetusharjoittelua. Elina tunnistaa itsestään negatiivisen
emotionaalisen uskomuksen (Goleman, 1995) kemian tuntien pitämistä kohtaan.
Hänellä on uskomus, että oppilaille tai hänelle voi tapahtua jotain ikävää hänen
pitämillään kemian oppitunneilla (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Tällä uskomuksella on syvät juuret, jotka lähtevät hänen kouluaikaisista kokemuksistaan (Lutovac,
2014). Opetusharjoittelun aikana saatavilla kokemuksilla voidaan muuttaa näitä
opettajaopiskelijoiden uskomuksia (Brownlee ym., 2014).
Elina kuvailee omaa lukion pakollisen fysiikan ryhmälle pitämäänsä harjoitustuntia seuraavasti:
Tunti tuntui kauhealta. En osannut katsoa taululle lasketuista kotitehtävistä yksiköitä oikein, enkä osannut selittää, miten Newtonin lait vaikuttivat näissä
tehtävissä. Voimien yhdistämisessä minulla jäi kertomatta, miksi niitä yhdistetään ja mikä merkitys kokonaisvoimalla on Newtonin laissa. Olin epävarma ja
ohjaajan mukaan sen myös huomasi. Ohjaaja lohdutti sillä, että voima on fysiikassa vaikea käsite. (Elina, 10.11.2005)
Elinan reflektio pitämästään fysiikan tunnista ”Tunti tuntui kauhealta. En osannut …” osoittaa tässä, että hänen fysiikan opettamiseen liittyvä itsetuntonsa on
heikko, mutta myös opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto on alhaisella
tasolla (Goleman, 1995; Mruk, 2006; Neff, 2011). Reflektointi auttaa fysiikan käsitteiden, kuten muidenkin käsitteiden sisäistämistä ja ymmärtämistä (Jarvis, 1992).
Elina kykenee reflektoimaan tilannettaan oppitunnin aikana (van Manen, 1991),
mutta hänen reflektointinsa kohdistuu oppiaineeseen ja sen sisältöihin ei oppilaisiin
ja heidän osaamiseensa (de Vries ym., 2014). Ohjaaja huomaa hänen epävarmuutensa ja kertoo voiman olevan fysiikassa vaikea käsite opettaa, ja näin hän yrittää
siirtää kokemuksiin perustuvaa hiljaista tietoaan Elinalle (Polanyi, 1966/1983;
Toom, 2006). Hän toimii henkisenä tukena Elinalle oppitunnin jälkeen (Hennissen
ym., 2011). Ohjaaja pystyy seuraamaan Elinan mielialoja ja reagoimaan tilanteisiin
sopivalla tavalla (Cain, 2009). Ohjaaja löytää Elinan tunnista paljon positiivista
kerrottavaa, vaikka Elinalle uskomus epävarmuudestaan on suurin hänelle mieleen
jäänyt asia (Pajares, 1992; Stenberg, 2010).
Elina jatkaa opetusharjoitteluaan pitämällä samalle lukion fysiikan ryhmälle
toisen oppitunnin.
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Tällä kertaa olin itsevarmempi, tosin minua harmittaa, ettei voimista saanut
puhua vektoreilla. Ryhmäläiseni kommentti tunnista oli, että olin liian tarkka
piirtäessäni voimia. Samaa mieltä oli myös ohjaaja. Ohjaajan mielestä esitystä
voi tiivistää. (Elina, 14.11.2005)
Elinan kuvaus ”Tällä kertaa olin itsevarmempi” osoittaa tässä kohden, että ohjaajan
antama tuki kohotti Elinan opetettavan aineen osaamiseen liittyvää itsetuntoa (Hennissen ym., 2011; Crocker & Park, 2004). Elinan teksti ”tosin minua harmittaa”
(Goleman, 1995) kuvaa hänen tunnetilaansa, koska hän olisi halunnut osoittaa opetettavan aineen osaamistaan. Tämä Elinan pitämä fysiikan tunti on opettajakeskeinen samoin kuin hänen edellinenkin tuntinsa (Weimer, 2002) ja hän reflektoi edelleen oppiaineeseen liittyviä asioita (de Vries ym., 2014).
Seuraavassa Elina kertoo tuntemuksistaan harjoittelun ollessa noin puolivälissä.
Nyt on sellainen kyllästyneisyys-vaihe menossa. Tuntien seuraaminen tuntuu
tylsältä. Viime aikojen tuntien pitämiset ja seuraamiset ja muut hommat ovat
kai rasittaneet. Mitenkähän sitten jaksan, kun olen opettajana ja päivässä voi
olla enemmän pidettäviä tunteja kuin mitä nyt viikossa? Ehkä tähän tottuu, kun
aika kuluu ja koemusta tulee lisää. (Elina 15.11.2005)
Elinan harjoitteluun liittyvät ajatukset ”Nyt on sellainen kyllästyneisyys-vaihe menossa” (Goleman, 1995) saavat tässä hänet reflektoimaan omaa suhdettaan opettajan ammattiin. Kyseessä on tässä kohtaa hänen ammatti-identiteettinsä kehittymisen kannalta käännekohta (Bruner, 2001) ja kriisi (Meijer ym., 2011). Elinan opettamiseen liittyvä itsetunto on kohdannut kriisin. Hän ajattelee tottumisen tähän riittämättömyyden tunteeseen auttavan jatkossa (Goleman, 1995).
Elina seuraa toisen opettajaopiskelijan pitämää kahdeksannen luokan matematiikan oppituntia.
Oli mukava seurata hyvin suunniteltua tuntia. Oppilaat jaksoivat seurata opetusta, kirjoittaa vihkoihin, laskea tunnilla ja pelata tunnin lopussa peliä, jossa
piti ratkaista yhtälöitä ja valita oikea vastaus. Tunnin teoria oli selkeästi esitetty ja siirtyminen vaiheesta toiseen tuntui joustavalta. Voi, kun itsekin osaisi
pitää sellaisia tunteja, että ne olisivat joustavia. (Elina, 7.12.2005)
Lause ”Voi, kun itsekin osaisi pitää sellaisia tunteja …” osoittaa, että Elinalla on
ammatti-identiteetin ja ideaalin ammatti-identiteetin välillä jännite. Tämä jännite
voi olla lähtökohtana opettajaopiskelijan identiteettityöhön (Lutovac & Kaasila,
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2014). Hänen uskomuksensa hyvästä opettajasta ja opettamisen todellisuus eivät
kohtaa (van Rijswijk, Akkerman, Schaap & van Tartwijk, 2016). Oppitunnin kuvaus ”Oppilaat jaksoivat seurata opetusta, kirjoittaa vihkoihin, laskea tunnilla”
osoittaa, että oppitunti on tässä pääosin opettajakeskeinen (Weimer, 2002), johon
on liitetty oppilaskeskeinen osio ”pelata tunnin lopussa peliä, jossa piti ratkaista
yhtälöitä ja valita oikea vastaus” (Schuh, 2004). Elinan kommenttiin sisältyy hänen
uskomuksensa (Pajares, 1992; Stenberg, 2010), etteivät oppilaat välttämättä jaksa
seurata edellä toteutetun kaltaista opettajakeskeistä oppituntia (Goleman, 1995).
Elina pitää seuraavaksi oman harjoitustuntinsa seitsemännen luokan fysiikan
ryhmälle.
Oppilaat tekivät heiluriin liittyviä mittauksia mielellään. Minua harmitti, etten
osannut oikein suhtautua mittausten aikana tapahtuneisiin työhön kuulumattomiin kokeiluihin. Olin toisille ehkä liian tiukka niiden suhteen. Kun annoin kotitehtävät, tunti ehti jo loppua. Oppilaat jäivät silti luokkaan istumaan. Minä
aloin miettiä, onkohan minulla kello etuajassa vai muistanko tunnin päättymisajan väärin. Kyselin oppilailta, loppuuko heillä koulu kyseisen tunnin jälkeen.
Vasta sen jälkeen oppilaat alkoivat katsoa kelloa ja hoksasivat tunnin loppuneen. Tuntui mukavalta, että oppilaat viihtyivät tunnilla. Yleensähän oppilaat
kinuavat päästä tunnilta aikaisemmin. (Elina, 15.2.2006)
Elinan kuvaus pitämästään fysiikan tunnista ”Minua harmitti, etten osannut oikein
suhtautua … olin toisille ehkä liian tiukka niiden suhteen” osoittaa, että Elina reflektoi tässä opettajakeskeisesti pitämänsä oppitunnin oppilaskeskeistä osiota ja on
epävarma omasta toiminnastaan opettajana (Goleman, 1995). Hänen opettamiseen
liittyvä itsetuntonsa on tässä kohden alhaisella tasolla. Hänen opettamiseen liittyvää itsetuntoaan kohottavat tunnin lopun tapahtumat ”Tuntui mukavalta, että oppilaat viihtyivät tunnilla” (Crocker & Park, 2004; Goleman, 1995; Mruk, 2006; Neff,
2011). Tässä yhteydessä hän paljastaa oman uskomuksensa oppilaista: ”Yleensähän oppilaat kinuavat päästä tunnilta aikaisemmin” (Pajares, 1992; Stenberg, 2010).
Elina seuraa toisen opettajaopiskelijan pitämää seitsemännen luokan fysiikan
oppituntia.
Oppilaat olivat innostuneita ja melko rauhallisia sen jälkeen kuin kotitehtävät
oli tarkistettu. Harjoittelija esiintyi hyvin luontevasti ja tunti oli sujuva. Kadehdin tunnin pitäneen harjoittelijan onnistumista hallitsemaan luokan ja tunnin kokonaisuuden. Itselläni ohjeiden antaminen, tehtävien tarkistaminen ja
rauhallisena mutta määräilevänä oleminen ei onnistu läheskään yhtä hyvin.
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Ihailen kyseisen harjoittelijan kykyä ottaa oppilaat mukaan opetukseen. (Elina,
21.2.2006)
Elinan reflektointi toisen opettajaopiskelijan pitämästä tunnista ”Kadehdin tunnin
pitäneen harjoittelijan onnistumista...itselläni ohjeiden antaminen, rauhallisena
mutta määräilevänä oleminen ei onnistu läheskään yhtä hyvin” osoittaa, että ristiriita ideaalin ammatti-identiteetin ja todellisen ammatti-identiteetin välillä kasvaa
(Lutovac & Kaasila, 2014). Elina ihailee opettajakeskeisyyteen liitettävien toimintojen sujumista oppitunnilla, vaikka hän näkee, miten siirtyminen opettajajohtoisesta kotitehtävien tarkistuksesta oppilaskeskeiseen oppilastyöhön vaikuttaa oppilasryhmän käyttäytymiseen (Weimer, 2002). Hän näkee tilanteen ja tuntee positiivista kateutta (Goleman, 1995), kuinka toinen opettajaopiskelija hallitsee opetettavaa oppilasryhmää.
Elina kokeilee toisen opettajaopiskelijan kanssa yhteisopettajuutta seitsemännen luokan fysiikan oppitunnilla.
Ennen tuntia jaoimme vähän vastuualueita. Minulle kuului kotitehtävien tarkistus ja olomuodonmuutoskaavion tekeminen. Minua vähän ärsyttää, että parini sekaantui kotitehtävien tarkistukseen siinä vaiheessa, kun yritin johdatella
oppilaita oikeaan vastaukseen. Muuten oli ihan mukava pitää tunti yhdessä.
(Elina, 29.3.2006)
Elinan toteamus ”Minua vähän ärsyttää, että parini sekaantui kotitehtävien tarkistukseen …” osoittaa tässä, että hän osaa suhtautua myös kriittisesti toiseen opettajaopiskelijaan (Goleman, 1995). Hän on johdattelemassa oppilaita konstruktivistisesti ”… oikeaan vastaukseen”, kun hänen kanssaan tuntia pitävä opettajaopiskelija
keskeyttää hänen toimintansa. Hänen opettamiseen liittyvä itsetuntonsa ei olekaan
niin alhaisella tasolla kuin edellisten hänen kuuntelemiensa tuntien kommenteista
voisi päätellä (Crocker & Park, 2004; Neff, 2011).
Biologian opettajaopiskelijan pitämä oppilaskeskeinen harjoitustunti saa Elinan reflektoimaan tunnin tapahtumia.
Seurasin yhdeksännen luokan biologian tunnin. Oli tosi hyvä tunti. Harjoittelija oli nähnyt paljon vaivaa tunnin eteen. Hän oli keksinyt ristikon ja vihjeet,
joita piti selittää. Yhteistoiminnallisen oppimisen kotiryhmän oppilaat saivat
valita vapaasti. Asiantuntijaryhmiin jaettiin lappujen avulla. He, joilla oli saman luontoalueen nimi, muodostivat asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmissä he ottivat selvää luontoalueestaan ja kotiryhmissä kertoivat saamansa
tiedot. Ohjeita antaessaan harjoittelija olisi voinut puhua isommalla äänellä.
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Luulin, ettei kukaan kuullut ohjeita, mutta yllätyksekseni oppilaat tekivät ohjeiden mukaan. (Elina, 31.3.2006)
Elinan uskomuksen mukaan ”Oli tosi hyvä tunti”. Toisaalta Elina tuo esiin tässä
uskomuksensa ”Harjoittelija oli nähnyt paljon vaivaa tunnin eteen”, että oppilaskeskeisen tunnin suunnittelu on vaativaa. Oppilaskeskeinen oppitunti voi sisältää
valinnanvapautta korostavia osioita: ”Yhteistoiminnallisen oppimisen kotiryhmän
oppilaat saivat valita vapaasti.” Edellä olevat viittaukset osoittavat, että Elina arvostaa oppilaskeskeisiä työmenetelmiä (Weimer, 2002). Hänellä on uskomus (Pajares, 1992; Stenberg, 2010), että opettajakeskeinen oppitunti on opettajan työn
kannalta katsottuna helpompi toteuttaa. Elina on kritisoinut itseään fysiikan oppitunneilla antamiensa ohjeiden epäselvyydestä. Oppilaskeskeisesti toteutetulla oppitunnilla hän havaitsee ”yllätyksekseni oppilaat tekivät ohjeiden mukaan”.
Elina pohtii omaa ammatti-identiteettiään oppimispäiväkirjansa viimeisenä
reflektointina.
Harjoittelu alkaa olla ohi. Tuntuu mukavalta. Välillä on tuntunut, etten halua
opettajaksi eikä minusta ole ottamaan sitä vastuuta, joka opettajalla on. Välillä
haluan opettajaksi. Olen tykännyt siitä luokasta, jolle pidin suurimman osan
tunneista viimeisessä harjoittelussa. Luokka oli aika rauhallinen, mukava ja
innostunut. En pitänyt kovinkaan monta tuntia lukion puolella koko vuoden aikana. Mutta tällä kokemuksella pitäisin mieluummin peruskoulun yläluokkien
tunteja, koska silloin oppilaisiin saa helpommin yhteyden ja oppilaat ovat avoimempia. Luulin, että tämän vuoden jälkeen tietäisin, haluanko opettajaksi.
Olen edelleenkin epävarma siitä, mitä haluan valmistumisen jälkeen tehdä.
Koen, ettei vuosi ole mennyt hukkaan. Olen oppinut tuntemaan itseäni paremmin ja ajattelemaan kriittisemmin. Vaikka en vielä olisikaan valmis menemään
vakinaiseen opettajan virkaan, minulla on silti pätevyys siihen, jos myöhemmässä elämänvaiheessa haluan opettajaksi ja koen itseni valmiiksi siihen.
(Elina, 31.3.2006)
Elinan reflektointi ”Välillä on tuntunut, etten halua opettajaksi eikä minusta ole
ottamaan sitä vastuuta, joka opettajalla on” osoittaa tässä, että Elinan opettajan työhön liittyvä itsetunto on matalalla tasolla (Crocker & Park, 2004; Mruk, 2006; Neff,
2011). Hän ei ole valmis ottamaan sitä vastuuta toisista ihmisistä, joka hänen uskomuksensa mukaan liittyy opettajan työhön (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Hänen
itsetuntonsa on kehittynyt harjoittelussa, mutta siihen on jäänyt vastuunottamiseen
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liittyvä alue, jota hänen pitää kehittää (Neff & Vonk, 2009). Hän on pitänyt oppilasryhmästä, jonka oppimisesta hän huolehti Syventävä harjoittelu 2:n ajan. Opetusharjoitteluun liittyvien kokemustensa perusteella hän valitsisi tulevaisuudessa
yläasteen opettajan tehtävät. Opetusharjoittelu ei ole ratkaissut hänen jo opetusharjoittelun alkaessa reflektoimaansa ongelmaa ”Luulin, että tämän vuoden jälkeen
tietäisin, haluanko opettajaksi”, mutta hän on oppinut ”tuntemaan itseäni paremmin
ja ajattelemaan kriittisemmin”, joten hän on kasvanut ihmisenä. Kommentti ”… jos
myöhemmässä elämänvaiheessa haluan opettajaksi …” sisältää ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta tärkeän reflektion, joka antaa Elinalle toivoa tulevaisuuteen (Markus & Nurius, 1986). Tämän tulevaisuuteen suuntautuneen reflektion
avulla Elina pyrkii tässä kaventamaan eroa tämänhetkisen ammatti-identiteettinsä
ja ideaalin ammatti-identiteettinsä välillä (Lutovac & Kaasila, 2014).
Yhteenveto
Elina on innoissaan alkavasta opetusharjoittelusta. Elinaa jännittää oppituntiharjoittelunsa alkaessa se, miten hän kykenee ylläpitämään työrauhan luokassa (Goleman, 1995). Hän huomaa, että oppitunnin oppilaskeskeisestä toteutuksesta on hyötyä oppitunnin hallintaan (Estes, 2004). Hänen uskomuksensa mukaan tällaisten
tuntien suunnittelu on opettajalle haasteellista. Elina ei kuitenkaan tässä vaiheessa
vielä tarkastele oppitunteja kokonaisuuksina, vaan kerää itselleen listaa niistä toimista, joita hän voi käyttää yksittäisten ongelmien ratkaisemiseen harjoitustunneillaan (Mansvelder-Longayroux ym., 2007). Elina siirtyy fysiikan oppitunteja suunnitellessaan opetuksen kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun ja miettii opetettavaa
ilmiötä kokonaisuutena (Bruner, 2001). Reflektointinsa hän kohdistaa kokonaisvaltaisesti opetustyöhön (Moore-Russo & Wilsey, 2014) ja käyttää runsaasti aikaa tulevan oppituntinsa reflektointiin (van Manen, 1991; Lee, 2005). Elina pohtii myös
suhdettaan sivuaineeseensa fysiikkaan ja ennen kaikkea kemiaan, jota hän ei ole
halunnut opiskella lainkaan (de Vries ym., 2014). Hänen kouluaikaiset kokemuksensa kemiasta oppiaineena ovat aiheuttaneet hänelle negatiivisen emotionaalisen
uskomuksen oppiainetta kohtaan. Tätä negatiivista tunnettaan hän ei kykene käsittelemään (Goleman, 1995; Lutovac, 2014). Fysiikan opettamisessa Elinalla on vaikeuksia siihen liittyvien käsitteiden ymmärtämisessä ja niiden liittämisessä käytäntöön (Bruner, 2001, s. 11; Meijer ym., 2011).
Oppilas ja hänen oppimisensa ovat Elinalle opetusharjoittelun alussa etäisiä.
Pitämiensä oppituntien reflektoinnissa hän keskittyy aluksi oman toimintansa tarkkailuun ja etsii tuntitapahtumien syitä omasta toiminnastaan. Hänen opettamiseen
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liittyvä itsetunto on alhaisella tasolla (Mruk, 2006). Ohjaajan antama tuki kohottaa
Elinan opetettavan aineen osaamiseen liittyvää itsetuntoa. Elinan ensimmäisellä
ohjaajalla Pekalla on monia hyvän ohjaajan piirteitä (Hennissen ym., 2011; OrlandBarak & Hasin, 2010). Elinan ensivaikutelma hänestä on positiivinen (Harrison
ym., 2006). Elinan saama palaute on oppituntiin liittyvien yksityiskohtien tarkastelua (Mansvelder-Longayroux ym., 2007), josta on seurauksena, että hän keräilee
itsellensä selviytymislistaa asioista, joita hänen pitäisi korjata selviytyäkseen oppitunneistaan. Elina saa ohjaajaltaan tukea, joka kohottaa hänen opettamiseen liittyvää itsetuntoaan (Crocker & Park, 2004; Hennissen ym., 2011).
Elina kohtaa opettajaopiskelunsa aikana ammatti-identiteettinsä kehittymiseen
vaikuttavan kriisin (Meijer ym., 2011). Hän joutuu pohtimaan, onko hänestä opettajaksi. Kriisi voi olla ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta positiivinen asia,
koska tällaista identiteettikriisiä tarvitaan, jotta identiteetti voisi kehittyä (Lutovac
& Kaasila, 2014; Meijer ym., 2011). Elinan harjoitteluun liittyvä uskomus ammattiidentiteetistään ei ole jatkuva. Hänen ammatti-identiteettiinsä liittyvät opetusharjoittelua edeltävät uskomuksensa ja ammatti-identiteettiinsä liittyvät tulevaisuuden
ajatuksensa joutuvat ristiriitaan (van Rijswijk ym., 2016). Hänellä on uskomus,
ettei hän selviä haasteista, joita hän opettajana joutuu kohtaamaan. Ohjaaja ei havaitse Elinan ongelmaa eikä siten voi tukea häntä. Oppimispäiväkirjaan tekemiensä
merkintöjen perusteella näyttää siltä, että hän pohtii tilannettaan yksin (Cain, 2009).
Opettajaopiskelijakaverien pitämät oppitunnit antavat Elinalle malleja siitä,
miten teoreettisesti opittuja asioita tuodaan eri tavoin käytäntöön oppitunneilla. Hyvin toteutettujen opettajaopiskelijakavereiden pitämien tuntien seuraamisella on
myös negatiivisia vaikutuksia Elinan opettamiseen liittyvälle itsetunnolle (Neff &
Vonk, 2009). Elinan sekä ohjaajalta että opettajaopiskelijakavereiltaan saama positiivinen palaute auttaa häntä kuitenkin jatkamaan ammatti-identiteettinsä etsimistä.
Elina epäröi vielä opettajan ammatin sopivuutta itselleen, ja vastuun ottaminen oppilaista arveluttaa (Neff & Vonk, 2009).
6.4

Venla: Aikaisempaa opettajakokemusta omaavan
opettajaopiskelijan tarina
”Olen paljon hermostuneempi täällä norssilla pitäessäni tuntia kuin normaalissa luokkatilanteessa.”
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Aloitan Venlan tarinan siitä, kun hän toimii yhden oppilasparin apuopettajana seitsemännen luokan kemian oppitunnilla. Venla on pääaineenaan kemiaa opiskeleva
opettajaopiskelija. Lisäksi hän opiskelee matematiikkaa ja fysiikkaa.
Ohjasimme alkuaine-ryhmätöitä. Mortin ja Vertin aiheena oli rikki. Onneksi
minulla oli materiaalina hieman vaikeampi teksti rikistä ja helpompia tekstejä,
koska Mortti osoitti suurempaa harrastuneisuutta kemian asioissa. Vertti keskittyi siis kirjoittamaan yhteenvedon rikin yleisistä ominaisuuksista ja Morttia
ohjasin tutustumaan lähemmin rikkihapon ominaisuuksiin. Mielestäni tällainen tehtävien eriyttäminen onnistui ihan hyvin.
Ongelmia tuotti ehkä oma roolini työskentelyryhmässä. Olen helposti liian
määräilevä ja otan ohjat käsiini hanakasti ryhmätyötilanteissa. Nyt ei kuitenkaan ollut kysymys siitä, että olisin yksi ryhmän jäsen, vaan paremminkin poikien avustaja. Välillä mietin, että ohjailenko heitä liikaa, kun yritin auttaa
heitä löytämään olennaiset tiedot materiaaleista ja tuottamaan järkeviä kokonaisuuksia posteriin. (Venla, 19.9.2005)
Venlan pohdinta ”Olen helposti liian määräilevä ja otan ohjat käsiini hanakasti ryhmätyötilanteissa” osoittaa tässä, että hän ei ymmärrä oppilaskeskeistä työskentelymenetelmää, jossa oppilaiden pitää itse etsiä materiaali ja tuottaa siitä tuotos
(Weimer, 2002). Lause ”Onneksi minulla oli materiaalina hieman vaikeampi teksti
rikistä ja helpompia tekstejä” osoittaa tässä korostetusti, että hän on valmistautunut
tilanteeseen opettajajohtoisen uskomuksensa mukaisesti. Venla tekee aikaisempaan
opettajakokemukseensa nojautuen (Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006) sekä työparista tekemiensä havaintojen perusteella päätöksen siitä, kuka ryhmässä tekee mitäkin. Venla pohtii omaa asemaansa tilanteessa, ja hän tietää olevansa liian määräilevä ja ottavansa ohjat käsiinsä, mutta hän haluaisi olla oppilaskeskeinen poikien
avustaja. Syntynyt ristiriitainen tilanne on Venlan ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta positiivinen asia (Lutovac & Kaasila, 2014; Meijer ym., 2011). Hän
ohjaa poikia opettajakeskeisesti eikä anna heidän itse etsiä tietoa oppilaskeskeisesti.
Hän reflektoi (van Manen, 1991) tilannettaan ”Välillä mietin, että ohjailenko heitä
liikaa, kun yritin auttaa heitä löytämään olennaiset tiedot materiaaleista” ja havaitsee ristiriidan oman toimintansa ja uskomuksensa välillä (Polly & Hannafin, 2011).
Tässä kohden hän kohtaa tilanteen, joka voi muodostua käännekohdaksi hänen uskomuksessaan (Bruner, 2001).
Venla seuraa lukion kaikille pakollisen fysiikan kurssin oppituntia, jota opettajaopiskelijat pitävät.
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Eboniittisauva kokeita sähköistä vuorovaikutusta koskien. Mielenkiintoinen
tunti, koska 3 harjoittelijaa vetivät osuutensa kaikki eri tavalla.
Tiinan osuus oli selkeä ja tiedot kerättiin taululle noudattaen kaikkia ohjesääntöjä, ajan puutteen vuoksi eristekäsite jäi hieman auki.
Benjamin oli opettajana rennompi kuin Tiina. Taululle ei kirjoitettu kaikkea,
mutta työn ohjeet ja tulokset tulivat silti kaikille selviksi.
Ilkka ei hoitanut hommaansa niin hyvin kuin olisi voinut. Taulutyöskentelyssä
ja ohjeiden antamisessa paljon parannettavaa. Mielestäni opettajan on pystyttävä ilmaisemaan itseään kirjallisesti niin, että kaikki ymmärtävät. Tulosten
kerääminen taululle oli positiivista. (Venla, 19.9.2005)
Venlan arviointi toisten opettajaopiskelijoiden pitämästä tunnista ”Tiinan osuus oli
selkeä ja noudatettiin kaikkia ohjesääntöjä. … Benjamin oli opettajana rennompi
kuin Tiina. … Ilkka ei hoitanut hommaansa niin hyvin kuin olisi voinut” osoittaa
tässä kohden, että hän löytää reflektoinnissaan jokaisen opettajaopiskelijan toiminnasta juuri tälle sopivaa arvioitavaa. Tunti on toteutettu oppilaskeskeisellä menetelmällä tutustumalla tutkittavaan ilmiöön oppilastöiden kautta (Weimer, 2002).
Venla havaitsee, miten eri tavalla opettaja voi pitää oman osansa tunnista ja silti
tulos on oppimisen kannalta hyvä. Venla analysoi toisten opettajaopiskelijoiden pitämiä opetustuokioita löytäen jokaisen opetustuokiosta jotain positiivista, ja antaa
myös kriittistä palautetta (Hagevik ym., 2012). Kriittinen palaute luo kitkaa toisten
opettajaopiskelijoiden tavoitteiden ja toiminnan välille ja vie siten heidän ammattiidentiteettinsä kehittymistä eteenpäin (Beauchamp & Thomas, 2011; Ward ym.,
2011).
Venla seuraa lukion lyhyen matematiikan oppimäärän ensimmäisen kurssin
tuntia, jossa aiheena on toisen asteen yhtälö.
Ensin tarkastettiin kotitehtäviä ausku-Riikan johtamana. Tämän jälkeen laskettiin käytännön esimerkkejä ausku-Anna-Kaisan johdolla. Molemmat auskut
toimivat rauhallisesti ja selkeästi taululla. Oppilaiden ottaminen mukaan esimerkkien laskemiseen oli hyvä, sillä siten he pysyvät paremmin hereillä ja ymmärtävät asiat ja laskutapahtumat paremmin. Molemmat muistivat kannustaa
oppilaita pienillä hyvä- ja oikein- sanoilla. π:n käsitteen kertaaminen jäi puuttumaan. (Venla, 20.9.2005)
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Havainnot ”Oppilaiden ottamisesta mukaan esimerkkien laskemiseen” ja ”he pysyvät paremmin hereillä” sekä ”ymmärtävät asiat ja laskutavat paremmin” osoittavat selvästi, että opettajajohtoisuus on tässä vaiheessa opetusharjoittelua Venlan uskomuksen mukaan paras harjoitustunnin toteuttamistapa. Oppilaiden aktivointi
osallistuttamalla heidät esimerkkien laskemiseen on Venlan uskomuksen mukaan
hyvä asia. Lause ”Harjoittelijat muistavat kannustaa oppilaita heidän suorituksissaan” osoittaa tässä, että Venlan uskomuksen mukaan opettajan antama positiivinen
palaute auttaa oppimisessa (Pajares, 1992; Stenberg, 2010).
Toisella oppitunnillaan Venla jatkaa Mortin ja Vertin apuopettajana.
Ryhmätyön tekoa jatkettiin. Vertti ei enää ujostellut minua niin kuin viimeksi,
vaan jutteli kaikenlaisia. Jotenkin tuli sellainen olo, että kannatti yrittää viimeksi saada häneen kontaktia, vaikka se ei silloin vielä onnistunutkaan. Yritinkin kannustaa Verttiä, ettei hän vain suostuisi Mortin vietäväksi ryhmätyöskentelyssä vaan ilmaisisi omatkin mielipiteensä. Pojat saivat nopeasti työnsä
valmiiksi ja meille jäi aikaa katsella muiden töitä ja jutella. (Venla, 21.9.2005)
Teksti ”Vertti ei enää ujostellut minua niin kuin viimeksi” osoittaa, että Venla on
saanut uskomuksensa mukaan luotua luottamuksellisen suhteen oppilaaseen (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Venla rohkaisee poikaa ”ettei hän vain suostuisi Mortin
vietäväksi ryhmätyöskentelyssä vaan ilmaisisi omatkin mielipiteensä”. Venlalla ei
ole tämän aineistokatkelman perusteella negatiivisia uskomuksia oppilaskeskeistä
työskentelyä kohtaan (Bronkhorst ym., 2014). Venla luo ammattimaisen tunnesuhteen Mortin ja Vertin kanssa ja pääsee keskusteluyhteyteen heidän kanssaan vuorovaikutustaitojensa avulla (Goleman, 1995).
Venla seuraa kahdeksannen luokan matematiikan tuntia, jossa aiheena ovat lukujonot.
Porukka rauhatonta, myös lahjakkaat oppilaat melusivat. Opettajan huudettava luokan yli. Useat pojat ymmärsivät lukujonoja ehkä liiankin hyvin, koska
höpöttivät vain toisilleen. Luokan istumajärjestys huono järjestyksen pidon
kannalta. (Venla, 21.9.2005)
Venlan kommentti ”Porukka rauhatonta, myös lahjakkaat oppilaat melusivat”
osoittaa sen, että hyvät oppilaat eivät motivoidu, koska tehtävät ovat hänen uskomuksensa mukaan helppoja ”Useat pojat ymmärsivät lukujonoja liiankin hyvin.”
Tässä on kyseessä opettajakeskeiseen oppituntiin liittyvä opettajan vallankäytön
ongelma (Weimer, 2002). Venlalla on uskomus opettajakeskeisyyden toimivuu-
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desta oppitunnilla (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Venlan ratkaisu luokassa vallitsevaan rauhattomuuden ongelmaan on tässä opettajakeskeiseen vallankäyttöön liittyvä: ”istumajärjestys huono järjestyksen pidon kannalta”.
Venla seuraa lukion kemian pakollisen oppimäärän tuntia tarkastellen tunnin
etenemistä ja lukio-opiskelijoiden toimintaa havainnoiden.
Kotitehtävät sivuutettiin lahjakkaasti. Ei olis kannattanut, takapenkin tytöt tippuivat kärryiltä jo heti kärkeen, koska heillä ei ole motivaatiota tehdä kotitehtäviä, jos opettaja ei kiinnitä niiden tekemiseen huomiota. Ehkä ”vapaaehtoinen” kotiläksyjen teko kannattaa ottaa käyttöön vasta vapaaehtoisilla kursseilla. (Venla, 10.10.2005)
Venlan kommentti tunnin alussa ”Kotitehtävät sivuutettiin lahjakkaasti” ja sen seurauksena ”tytöt tippuivat kärryiltä jo heti kärkeen” koska ”heillä ei ole motivaatiota
tehdä kotitehtäviä” jos ”opettaja ei kiinnitä niiden tekemiseen huomiota” osoittaa
tässä, että Venlalla on opettajakeskeisyyteen liittyvä uskomus valvonnan välttämättömyydestä lukio-opiskelijoiden motivoinnissa (Weimer, 2002). Tämä uskomus
voi olla peräisin hänen omalta kouluajaltaan, tai sitten hän on luonut sen itselleen
toimiessaan sijaisena (Lutovac, 2014). Venlan reflektointi kokonaisuudessaan sisältää myös sen uskomuksen, että osa kemian pakollisen kurssin opiskelijoista ei
pidä kemian opiskelua tärkeänä.
Seuraavaksi Venla pitää oman harjoitustunnin, joka on seitsemännen luokan
fysiikan oppitunti. Oppitunti on hänelle ensimmäinen kokonaan itse pidettävä tunti.
Meni mielestäni todella huonosti. Olen paljon hermostuneempi täällä norssilla
pitäessäni tuntia kuin normaalissa luokkatilanteessa. Johtuu siitä, että pelkään
ajan olevan liian lyhyt enkä ehdi tehdä kaikkea, mitä olen suunnitellut. Hätäilyä demoja tehtäessä. Lisäksi huomasin huutavani luokan ylitse, vaikka olisin
voinut hiljentää heidät helposti. Sekoilua opettajan kirjan vastausten kanssa.
75 min alkoi uuvuttaa lopputunnista, vaikka perin toiminnallista. (Venla,
1.11.2005)
Venlan kommentit tunnin kulusta ”Meni mielestäni todella huonosti” ja ”Olen paljon hermostuneempi täällä norssilla pitäessäni tuntia kuin normaalissa luokkatilanteessa” osoittavat tässä, että harjoitustunnin pitäminen ja sijaisuuden hoitaminen
ovat tilanteiltaan erilaisia. Venlalle sijaisuuden hoitaminen on hänen uskomuksensa
mukaan ”normaali luokkatilanne”, johon hän vertaa opetusharjoittelussa pidettävää
tuntia. Epänormaali tilanne aiheuttaa hänelle hermostuneisuutta (Goleman, 1995).
Tämän harjoitustunnin epänormaalin tilanteen seurauksena hänen opettamiseen
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liittyvä itsetuntonsa laskee (Mruk, 2006; Neff & Vonk, 2009). Hänen uskomuksensa mukaan opetustilanne opetusharjoittelussa ei ole normaali ja hermostuneisuus johtuu ajankäyttöön liittyvistä ongelmista. Ilmaisu ”Hätäilyä demojen3 kanssa”
sisältää tässä sen tulkinnallisen mahdollisuuden, ettei hän ole teettänyt oppilastöitä
sijaisuuksiensa aikana sillä tavoin kuin niitä opetusharjoittelussa teetetään. Venlan
huomio omasta toiminnastaan luokassa ”Lisäksi huomasin huutavani luokan ylitse”
osoittaa tässä sen, että hän turvautuu opettajakeskeisiin menetelmiin luokan hallinnassa. ”Sekoilua opettajan kirjan vastausten kanssa” -ilmaus osoittaa tässä sen, ettei
hän ole ennen harjoitustuntia itse pohtinut tuntitehtäviä, vaan luottaa siihen, että
vastaukset löytyvät opettajan kirjasta4. Venla on löytänyt monenlaisia ongelmia pitämästään oppitunnista. Syntynyt ristiriitatilanne voi olla Venlan ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta positiivinen asia (Lutovac & Kaasila, 2014; Meijer
ym., 2011). Venla havaitsee tunnin pituuden uuvuttavan oppilaita (Goleman, 1995).
Venlan kuvaamat ongelmat johtuvat tässä opettajakeskeisestä tunnin toteutuksesta,
vaikka siihen liittyy oppilaskeskeisiä elementtejä, kuten hänen kommenttinsa ”vaikka perin toiminnallista” osoittaa (Schuh, 2004). Venla reflektoi hyvin
harjoitustuntinsa epäonnistuneita kohtia (van Manen, 1991), joten hän kykenee tekemään niihin korjauksia seuraavilla tunneillaan.
Venla on kuuntelemassa lukion syventävään oppimäärään kuuluvaa kemian
toisen kurssin oppituntia.
Opettaja kävi rauhallisesti läpi alkoholien ominaisuuksia ja reaktioita. Opettaja käytti havainnollisia taulukoita selittäessään alkoholien liukoisuuksia. Jotain toiminnallista juttua olisin tunnille halunnut. Se oli hyvä luento, mutta oppitunnille olisi voinut jotain lisätä. (Venla, 3.11.2005)
Teksti ”Jotain toiminnallista juttua olisin tunnille halunnut. Se oli hyvä luento,
mutta oppitunnille olisi voinut jotain lisätä” osoittaa tässä sen, että Venla reflektoi
kuuntelemaansa opettajakeskeistä lukion kemian tuntia ja kertoo, missä kohdin tunnin pitäjä onnistui luennossaan (van Manen, 1991). Hän kaipaa opiskelijakeskeisyyttä oppitunnille, ainakin niin, että oppitunnilla olisi oppilaskeskeisiä elementtejä
(Schuh, 2004). Tässä kohden harjoittelua hän alkaa ajatella oppilaskeskeisemmin,
joten hänen opetusmenetelmässään ja suhtautumisessaan oppilaskeskeisyyteen on
tapahtumassa muutos (Bruner, 2001; Weimer, 2002).

3

Demo on opettajan tekemä fysiikan tai kemian tuntiin liittyvä työ.
Opettajan kirja on oppikirjojen tuottajan tekemä ohjekirja opettajalle, josta löytyy esimerkiksi oikeat
vastaukset kirjan tehtäviin.

4
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Venla seuraa toisen opettajaopiskelijan Sannan pitämää lukion kemian pakolliseen kurssiin liittyvää oppilaiden työskentelyyn perustuvaa tuntia, jossa aiheena
on titraaminen.
Sanna antoi selvät ohjeet ja välineet esillä hyvin. Koko porukka kuunteli ohjeistuksen hyvin. Työn vauhtiin päästiin suhteellisen nopeasti. Mikropipetit
huonoja, ekvivalenttikohta tuli vastaan, kun mokropipetin asteikko loppui
useilla ryhmillä. Tulosten laskeminen oli vaikeaa useille ryhmille, monisteessa
olisi voinut olla selkeämpiä ohjeita. (Venla, 14.11.2005)
Oppilaskeskeistä työtuntia Venla kommentoi ”Sanna antoi selvät ohjeet ja välineet
hyvin esillä” ja ”Työn vauhtiin päästiin suhteellisen nopeasti”, joten oppilaskeskeisyys ei ole tässä hänen tarkkailunsa kohteena (Weimer, 2002). Hän tarkastelee pääaineenaan kemiaa opiskelevan opettajaopiskelijan näkökulmasta laitteitten toimivuutta: ”Mikropipetit huonoja” (de Vries ym., 2014). Oppilaskeskeinen ryhmissä
tapahtuva mittausten tulosten käsittely saa hänen huomionsa ”Tulosten laskeminen
oli vaikeaa …”, ja syyksi tähän hän löytää sen, että ”monisteessa olisi voinut olla
selkeämpiä ohjeita”. Hänen opettajakeskeiseen työskentelyyn liittyvä uskomuksensa tulee tässä kohtaa esille selvien ohjeiden antamisen korostamisessa. Oppilaskeskeisesti ajateltuna opiskelijat ottaisivat itse ryhmissä selvää eteentulevista ongelmista (de Vries ym., 2014).
Venla seuraa toisen opettajaopiskelijan Villen pitämää lukion kemian kaikille
pakollisen kurssin oppituntia, jonka aiheena ovat ketonit ja aldehydit.
Vähän haparointia kotitehtävien vastausten kanssa, koska ei ollut valmistautunut tunnin pitoon. Tämän jälkeen teoriaa taululla. Taulutyöskentely hieman
epäselvää ja kuvat olisivat voineet olla havainnollisempia. Sen jälkeen oppilaat tekivät tehtäviä pareittain kirjasta. Mun mielestä oli vähän hölmöä, että
minä, tunnin kuuntelijana, kiertelin luokassa ja autoin oppilaita tehtävien
kanssa ja opettajana toimiva ausku istuu opettajan pöydän takana. Mulla ei oo
edes kyseisen kurssin kirjaa, mutta osaan kyllä ratkaista lukiotason tehtäviä
ihan kylmiltäänkin, mutta olen huomannut, että jotkut auskut eivät tähän pysty.
Sen lisäksi jotkut pelkäävät kuollakseen neuvomista, jos heillä ei ole valmista
vastausta edessä. Voihan silloin lähteä ratkaisemaan tehtävää oppilaiden
kanssa yhdessä. (Venla, 8.11.2005)
Teksti ”Vähän haparointia kotitehtävien vastausten kanssa, koska ei ollut valmistautunut tunnin pitoon” osoittaa tässä, että Venla osaa tehdä johtopäätöksiä siitä,
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miksi tämä tunnin osa epäonnistui. Venlan kommentti ”Tämän jälkeen teoriaa taululle” osoittaa tässä, että kemian tunti on perinteinen opettajakeskeinen oppitunti
(Weimer, 2002). Opettajakeskeisen oppitunnin sisälle on liitetty oppilaskeskeinen
parityöskentely ”oppilaat tekivät tehtäviä pareittain kirjasta” (Schuh, 2004). Venlan
reflektointi toisen opettajaopiskelijan toiminnasta oppitunnilla ”… minä, tunnin
kuuntelijana, kiertelin luokassa ja autoin oppilaita … ja opettajana toimiva ausku
istuu opettajan pöydän takana” tuo esille tässä hänen tiedostamattoman ärtymyksensä (Goleman, 1995). Kommentointi ”Mulla ei oo edes kyseisen kurssin kirjaa,
mutta osaan kyllä ratkaista lukiotason tehtäviä ihan kylmiltäänkin, mutta olen huomannut, että jotkut auskut eivät tähän pysty” osoittaa tässä sen, että Venlan opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto on korkealla tasolla hänen verratessaan
itseään toisiin opettajaopiskelijoihin (Crocker & Park, 2004; Mruk, 2006; Neff,
2011). Lainaus osoittaa Venlalla olevan uskomuksen, että hän osaa toimia tilanteessa, koska hänellä on aikaisempaa opettajakokemusta (Pajares, 1992; Stenberg,
2010) ja kokemukseen perustuvaa hiljaista tietoa (Polanyi, 1966/1983; Toom,
2006). Venla arvioi tässä myös toisten opettajaopiskelijoiden opettamiseen liittyvää
itsetuntoa ”jotkut pelkäävät kuollakseen neuvomista, jos heillä ei ole valmista vastausta edessä” ja osoittaa tässä samalla oman opettamiseen liittyvän itsetuntonsa
olevan korkea. Venla on havainnut opettajaopiskelijoiden pelon tilanteessa ja korostaa sitä kuollakseen-sanalla (Goleman, 1995).
Venlan toinen kokonainen harjoitustunti, josta hän kertoo oppimispäiväkirjassaan, on kahdeksannen luokan matematiikan tunti.
Laskettiin kilpaa monikulmio laskuja. Meni hyvin. Työskentelyryhmät ≠ kaveriporukka. Toimi hyvin tällä ryhmällä. Katrin ja Veeran testi keskiviikkona. Kotiin tehtävä 166. (Venla, 2.3.2006)
Venlan reflektointi omasta tunnistaan ”Työskentelyryhmät ≠ kaveriporukka. Toimi
hyvin tällä ryhmällä” osoittaa tässä, että oppilaskeskeisyys on lisääntynyt hänen
tunneillaan (Weimer, 2002). Venla käyttää oppilaskeskeistä menetelmää opettajakeskeisessä toiminnassaan (Schuh, 2004). Opettajakeskeinen vallankäyttöön liittyvä ratkaisu ryhmäjaossa osoittaa Venlan luottamuksen opettajakeskeiseen menetelmään olevan vielä vahva.
Ohjaajan osuudesta pitämiensä oppituntien suunnitteluun, saamastaan palautteesta ja sen sisällöstä Venla ei kerro oppimispäiväkirjassaan mitään.
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Yhteenveto
Venlalla on aikaisempaa opettajakokemusta, ja sen vuoksi hän pystyy tarkastelemaan seuraamiaan oppitunteja opetusharjoittelunsa alusta lähtien eri tasolta kuin
sellainen opettajaopiskelija, jolla kokemusta ei ole. Hän kiinnittää oppitunneissa
huomiota niihin asioihin, jotka hän kokemuksensa perusteella kokee tuntien onnistumisen kannalta kriittisiksi kohdiksi (Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006). Hänen
lähestymistapansa tässä oppitunnin tarkastelussa on opettajakeskeinen (Weimer,
2002) tai opettajakeskeinen, johon on sisällytetty oppilaskeskeisiä elementtejä
(Schuh, 2004). Hänen käsityksensä oppimisesta on konstruktivistinen, koska hän
korostaa oppilaiden aikaisemman tiedon käyttämistä hyväksi oppitunneilla. Hän
saa opetusharjoittelunsa alussa kokemuksen oppilaskeskeisestä oppitunnista toimiessaan avustajana kahden pojan muodostamalle parille. Hän reflektoi tilannetta
(Lee, 2005; van Manen, 1991; Walkington, 2005) ja havaitsee ristiriidan oman toimintansa ja uskomuksensa välillä (Polly & Hannafin, 2011), joten kokemus voi
johtaa muutokseen hänen uskomuksessaan (Bruner, 2001). Venlalle oppilaskeskeinen oppiminen on uusi asia eikä hänelle ole muodostunut negatiivista uskomusta
sitä kohtaan (Bronkhorst ym., 2014). Omien harjoitustuntien pitämisessä Venlalla
on aluksi vaikeuksia etenkin oppituntien tapahtumien ajoituksen suhteen. Lisäksi
hän on oppinut katsomaan vastaukset tuntitehtäviin opettajan kirjasta, eivätkä oppilastyöt suju hänen sanojensa mukaan norssilla niin kuin sijaisena ollessa (Polanyi,
1966/1983; Toom, 2006). Opettajakeskeisen tunnin hallinnan hän osaa, mutta oppilaskeskeinen tunnin johtaminen tuottaa hänelle vaikeuksia (Weimer, 2002).
Omista harjoitustunneistaan saamastaan toisten opettajaopiskelijoiden tai ohjaajan
antamasta palautteesta Venla ei kerro oppimispäiväkirjassaan mitään.
Venla analysoi toisten opettajaopiskelijoiden oppitunteja tarkasti ja löytää heidän tunneistaan paljon positiivista. Hän antaa myös aiheellista kriittistä palautetta,
joka edistää heidän ammatti-identiteetinsä kehittymistä (Beauchamp & Thomas,
2011; Ward ym., 2011). Yhden opettajaopiskelijan tunnista hän ei löydä mitään positiivista sanottavaa, ja samalla hän paljastaa oman uskomuksensa muista opettajaopiskelijoista. Kommentista jää sellainen käsitys, että hän osaa asiat niin kuin kokenut opettaja (Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006). Venla palaa tämän vuodatuksensa jälkeen toisten opettajaopiskelijoiden harjoitustuntien arvioinneissa aikaisemmalle positiiviselle tasolleen (Lee, 2005; van Manen, 1991).
Ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta Venlalla on hyvät lähtökohdat,
sillä hän osaa reflektoida tunnin kulkua ja sen yksityiskohtia (Lee, 2005; van Manen, 1991). Kehittymistä reflektoinnissa tapahtuu toisten opettajaopiskelijoiden
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tuntien pohtimisessa, jossa hän pääsee kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun pelkkien yksityiskohtien tarkastelun lisäksi (Mansvelder-Longayroux ym., 2007). Hän
edistää omalla palauteenannollaan toisten opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetin kehittymistä (Beauchamp & Thomas, 2011; Ward ym., 2011). Venla osaa
luoda vuorovaikutustaitojensa avulla ammattimaisen tunnesuhteen oppilaisiin, kuten Mortin ja Vertin tapaus osoittaa (Goleman, 1995). Hän pohtii sitä, onko hän
liian määräilevä ja antaako hän kaiken liian valmiina oppilaille. Hän selvittää itselleen tällä tavalla opettaja- ja oppilaskeskeisen opettamisen rajapintaa (Weimer,
2002). Hänen mielestään opettajan on pystyttävä ilmaisemaan itseään riittävän selvästi, jotta kaikki ymmärtävät häntä ja hän on valmis luomaan välittömän suhteen
oppilaisiin. Venlan opettamiseen liittyvä itsetunto opetusharjoittelun alussa on korkealla tasolla, mikä johtuu hänen aikaisemmasta kokemuksestaan opettajana (Mruk,
2006). Hänen opettamiseen liittyvä itsetuntonsa laskee harjoitustuntien alettua,
koska ne eivät etene hänen uskomustensa mukaisesti (Neff & Vonk, 2009). Hänen
kuvansa omasta itsestään opettajana on todellisuutta positiivisempi (Crocker &
Park, 2004; Neff, 2011). Opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto on Venlalla koko harjoittelun ajan korkealla tasolla.
6.5

Daniel: Oman aineenhallintansa kautta opettamista
tarkastelevan opettajaopiskelijan tarina
”Oi jos vain voisi käyttää yliopistomatematiikkaa …”

Aloitan Danielin tarinan kertomalla taustatietoja hänen suorittamistaan opinnoista.
Hänen pääaineensa on fysiikka, sivuaineina hänellä ovat matematiikka, kemia ja
tietotekniikka. Daniel on edellisen perusteella tietopuolisesti hyvin valmistautunut
opetusharjoitteluun, ja hänellä ei siltä osin ole ongelmia harjoittelun suorittamisessa.
Daniel pitää ensimmäisen opetustuokionsa seitsemännen luokan fysiikan kurssilla yhdessä muiden pienryhmäläistensä kanssa. Heidän ohjaajansa on Ilmari.
Ensimmäinen opetustuokio meni nopeasti. Itse asiassa se kesti vain muutaman
minuutin, koska aikataulumme petti ihan täysin. Hermostuttikin vielä. No, kaikkeen tottuu. (Daniel, 21.9.2005)
Danielin kommentti hermostuneisuudestaan ”Hermostuttikin vielä. No, kaikkeen
tottuu” osoittaa tässä, että hän tuntee hermostuneisuutta, mutta ei jännitystä aloit-
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taessaan ensimmäistä opetustuokiotaan. Hermostuneisuus johtuu siitä, että harjoitustuntiin suunniteltu aikataulu ei pitänyt. Hänellä on uskomus (Pajares, 1992;
Stenberg, 2010), että tällaisia tilanteita voi hallita niihin tottumisella (Goleman,
1995). Daniel saa samanaikaisopetuksesta kokemuksen, ettei se toimi koska ajoitus
epäonnistui (Davis, Dieker, Pearl & Kirkpatrik, 2012; Mavropalias & Anastasiou,
2016).
Toisen opetustuokionsa Daniel pitää samalle seitsemännen luokan fysiikan
ryhmälle kuin edellä yhdessä samojen opettajaopiskelijoiden kanssa.
Oppilastyön ohjeiden antamiseen pitää kiinnittää huomiota ja pitää oppilaat
hiljaa paikallaan, kunnes työohjeet on kokonaan annettu.
On huomattavasti luottavaisempi olo kuin ensimmäisen tuokion jälkeen. Silti
pitää kiinnittää enemmän huomiota luokan haltuun ottamiseen, joka onnistui
Helmiltä paljon paremmin kuin minulta. (Daniel, 22.9.2005)
Lause ”Oppilastyön ohjeiden antamiseen pitää kiinnittää huomiota ja pitää oppilaat
hiljaa paikallaan, kunnes työohjeet on kokonaan annettu” osoittaa, että Daniel on
havainnut ohjeiden antamisen olevan tärkeää oppilastöiden ohjaamisessa. Edellisen opetustuokion pettymyksen jälkeen Daniel pääsee ohjaamaan yläasteen fysiikan tunnilla oppilaskeskeistä työskentelyä (Weimer, 2002). Kommentti ”On huomattavasti luottavaisempi olo kuin ensimmäisen tuokion jälkeen” osoittaa tässä
kohden, että Danielin opettamiseen liittyvä itsetunto on kohoamassa (Mruk, 2006;
Neff & Vonk, 2009; Norem-Hebeisen, 1976). Danielin ajatukset toisen opettajaopiskelijan Helmin pitämästä opetustuokiosta ”Silti pitää kiinnittää enemmän huomiota luokan haltuun ottamiseen, joka onnistui Helmiltä paljon paremmin kuin minulta” osoittaa tässä, että Helmin tapa käsitellä seitsemäsluokkalaisia toimii Danielille mallina, jonka hän haluaa omaksua itselleen. Samalla kommentti osoittaa,
että Danielin opettamiseen liittyvä itsetunto ei ole korkealla tasolla. Daniel käyttää
luokan hallinnasta tässä termiä luokan haltuunotto, joka ei tarkoita välttämättä
opettajakeskeistä vallankäyttöä, vaan oppilaiden mielenkiinnon kohdistamista siihen, mitä on tulossa (Weimer, 2002). Daniel on tullut opetusharjoittelussaan rajapinnalle, jossa perinteisestä fysiikan yliopisto-opiskelijasta on muotoutumassa tutkivaan oppimiseen suuntautunut fysiikan opettaja (Kang, Bianchini & Kelly, 2013;
ks. myös Nivalainen, Asikainen & Hirvonen, 2013).
Daniel pohtii seuravassa lukion fysiikan ensimmäisen kurssin oppilastyötä ja
suhdettaan toiseen opettajaopiskelijaan Uskoon.
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Pidämme Uskon kanssa puokkiin lukion pakollisen fysiikan tunnin aiheesta tiheys. Tunti rakentuu oppilastyön ympärille. Tunnin suunnittelu Uskon kanssa
on helppoa, meillä on samanlaiset näkemykset aiheesta. Yksin olisi sikäli vielä
helpompaa, ettei tarvitsisi edes neuvotella osioiden kestoista, mutta varmaan
mukavampi pitää vielä vain osa tunnista. (Daniel, 22.9.2005)
Danielin teksti ”Tunnin suunnittelu Uskon kanssa on helppoa, meillä on samanlaiset näkemykset aiheesta” osoittaa tässä, että samalla tavalla ajattelevan kanssa on
helppo tehdä yhteistyötä. Yksin opettaminen olisi Danielin uskomuksen mukaan
kuitenkin paras vaihtoehto, koska aineen opettaminen tapahtuu silloin omaehtoisesti eikä tarvitse ottaa huomioon toisen tapaa opettaa. Hänen uskomuksensa samanaikaisopetuksesta tai ainakin harjoittelussa käytetyn tiimityöskentelymallin
toimivuudesta pysyy ennallaan (Davis ym., 2012; Mavropalias & Anastasiou,
2016).
Daniel kuvaa lukion fysiikan tunnin toteutumista ja omaa osuuttaan siinä.
Opettajan rooli tuntuu luontevalta ja opiskelijat toimivat hyvin ohjeiden mukaan. Työtunnilla on hyvä, kun voi mennä luokkaan seuraamaan oppilaita. Tiheyksien määritykset onnistuivat, mutta vähän meni aika silti tiukalle, jäi tekemistä seuraavallekin tunnille. (Daniel, 10.10.2005)
Lause ”Opettajan rooli tuntuu luontevalta ja opiskelijat toimivat hyvin ohjeitten
mukaan” osoittaa tässä, että Daniel on saanut oppilastöiden ohjaamisen toimimaan.
Kommentti siitä, että hyvä, kun työtunnilla voi mennä seuraamaan opiskelijoiden
työskentelyä, kertoo puolestaan siitä, että hän suhtautuu oppilaskontaktiin positiivisesti ja haluaa tehdä havaintoja heidän työskentelystään. Daniel löytää oppilaskeskeisen työskentelyn edut (Weimer, 2002), oppilaat tutkivat ilmiötä tekemällä
mittauksia ja opettaja voi seurailla tilannetta ja antaa neuvoja tarvittaessa (Paris &
Combs, 2006). Ajoitus vielä hieman epäonnistuu, mutta muuten tilanne toimii. Danielin opettamiseen liittyvän itsetunnon kohoamista kuvaa hänen lauseensa ”Opettajan rooli tuntuu luontevalta” (Neff & Vonk, 2009).
Danielin pitää ensimmäisen kokonaisen fysiikan oppituntinsa lukion syventävällä pyörimistä ja gravitaatiota käsittelevällä kurssilla.
Pienen tauon jälkeen palaan opettajan rooliin. Ensimmäinen kokonaan oma
tunti meni mielestäni hyvin. Kulma- ja ratasuureiden yhteyttä perustelin vähän
kuvaajan avulla. Mielestäni on tärkeää antaa edes nk plausability argument,
jos asiaa ei tarkkaan voida johtaa eli perustella vähäsen niin, että opiskelijoille
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jää sellainen kuva, että ehkä se meneekin niin. Oi jos vain voisi käyttää yliopistomatematiikkaa …
Opiskelijat eivät ole kauhean aktiivisesti mukana, mutta tekevät tehtäviä ja
töitä kiltisti ja osaavat ihan hyvin.
Pitää kiinnittää huomiota siihen, että antaa opiskelijoiden itse tehdä asioita
tunnilla eikä vaan luennoi, mikä voisi olla sinänsä mukavaa. (Daniel,
11.11.2005)
Danielin toteamukset ”palaan opettajan rooliin” ja ”Ensimmäinen kokonaan oma
tunti meni mielestäni hyvin” osoittavat, että Danielille ammatti-identiteetti on tässä
kohtaa hänen uskomuksensa mukaan rooli, johon hän palaa vapaa-ajaltaan tavallisen elämän roolistaan. Hänen uskomuksensa mukaan oppitunti tässä roolissa meni
hyvin. Erittely omasta toiminnastaan ”Kulma- ja ratasuureiden yhteyttä perustelin
vähän kuvaajan avulla” ja ”Mielestäni on tärkeää antaa edes nk plausability argument, jos asiaa ei tarkkaan voida johtaa eli perustella vähäsen niin, että opiskelijoille jää sellainen kuva, että ehkä se meneekin niin” sekä ”Oi jos vain voisi käyttää
yliopistomatematiikkaa” osoittaa tässä, että hän lähestyy opetustilannetta opettamansa aineen, fysiikan kautta ja haluaisi hyödyntää kaikkea sitä matemaattista koneistoa, jota hän yliopisto-opiskelussaan on oppinut (de Vries ym., 2014). Hänen
opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetuntonsa on korkealla tasolla. Daniel
huomaa, etteivät lukiolaiset ole kovin aktiivisesti mukana, vaikka tekevätkin töitä
hyvin ja osaavat hyvin. Hän reflektoi tilannetta (van Manen, 1991) ja muistaa edellisen tunnin työskentelyn tiheyden parissa. Havainto ”Pitää kiinnittää huomiota siihen, että antaa opiskelijoiden itse tehdä asioita tunnilla eikä vaan luennoi, mikä
voisi olla sinänsä mukavaa” osoittaa tässä selvästi, että hänen uskomuksensa opettamisesta on kohdannut ristiriidan (Lutovac & Kaasila, 2014). Daniel on uskomuksessaan kahden asian rajapinnalla. Hän on siirtymässä oman toimintansa reflektoinnista oppilaiden toiminnan refelektointiin, ja toisaalta näyttää olevan tapahtumassa
käänne (Bruner, 2001) opettajakeskeisestä ajattelusta oppilaskeskeiseen ajatteluun.
Danielilla on ristiriita oman mukavuutensa ja opiskelijoiden tekemisen ja oppimisen välillä (Lutovac & Kaasila, 2014). Hän päättää asettua opiskelijoiden oppimisen puolelle omaa mukavuudenhaluaan vastaan ja ottaa vastuun oppilaiden oppimisesta (Mruk, 2006; Neff & Vonk, 2009).
Daniel jatkaa opetusharjoitteluaan pitäen lukion fysiikan oppitunnin samalle
lukion fysiikan ryhmälle kuin edellisenkin harjoitustuntinsa. Oppitunnin aiheena
on hitausmomentti ja pyörimisenergia.
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Mielelläni olisin opettanut samalla tai jälkeen tai jopa ennen tätä pyörimismäärää, koska ilman sitä mahdollisia oppilastöitä on vähän. Pyöriteltiin sitten
tikkuja ja vanteita, joissa on painoja kiinni ja jotka joku muu ausku oli ystävällisesti kasannut. Fysiikkaa on mukava opettaa, kun jollain tavalla tietää,
mihin kukin asia liittyy ja tuntee oikeasti osaavansa kaiken, mitä kurssilla käydään. (Daniel, 14.11.2005)
Teksti ”Mielelläni olisin opettanut samalla tai jälkeen tai jopa ennen tämän pyörimismäärän, koska ilman sitä mahdollisia oppilastöitä on vähän” osoittaa tässä, että
hän ajattelee oppilaskeskeisesti ja haluaisi jopa muuttaa kurssisuunnitelmaa niin,
että voisi teettää oppilastöitä (Weimer, 2002). Kommentti fysiikan opettamisen mukavuudesta ”Fysiikkaa on mukava opettaa, kun jollain tavalla tietää, mihin kukin
asia liittyy ja tuntee oikeasti osaavansa kaiken, mitä kurssilla käydään” on tässä
osoitus fysiikan merkityksestä aineena hänelle itselleen ja siitä, että siihen liittyvä
aineen osaaminen on hänen opettamisensa perusta (de Vries ym., 2014). Hänen
opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetuntonsa on korkealla tasolla.
Danielin viimeinen harjoitustunti Ilmarin ohjauksessa on lukion fysiikan tunti
samalle ryhmälle kuin edellä. Tunnin kulku herättää hänessä ristiriitaisia ajatuksia.
Tällä erää viimeinen fysiikan tunti oli pelkkää harjoitustehtävien tekoa. Kun
itse tykkään olla äänessä ja opettaa, on tällainen vähän turhauttavaa, mutta
oppimisen kannalta varmasti hyvin olennaista. Näin fysiikan tuntien jälkeen on
sellainen olo, että voisin vaikka saman tien mennä opettamaan fysiikkaa lukioon tai peruskouluun. Saas nähdä miltä matematiikka sitten tuntuu. (Daniel,
16.11.2005)
Lause ”Kun itse tykkään olla äänessä ja opettaa, on tällainen vähän turhauttavaa,
mutta oppimisen kannalta varmasti hyvin olennaista” osoittaa tässä, että Danielin
uskomuksessa on edelleen vahvana opettajakeskeisyys, mutta oppimisen kannalta
oppilaskeskeinen toiminta on olennaista (Weimer, 2002). Hän on uskomuksessaan
edelleen kahden asian rajapinnalla, oman mukavuutensa ja opiskelijoiden oppimisen. Toteamus pidettyjen fysiikan tuntien jälkeisestä olotilasta ”Näin fysiikan tuntien jälkeen on sellainen olo, että voisin vaikka saman tien mennä opettamaan fysiikkaa lukioon tai peruskouluun” osoittaa tässä, että hänen aineen osaamiseen perustuva itsetuntonsa on korkealla tasolla (Crocker & Park, 2004; Neff, 2011). Opetettavan aineen osaamiseen liittyvän itsetunnon vaikutuksesta hänen opettamiseen
liittyvä itsetuntonsakin on tässä harjoittelun vaiheessa korkealla tasolla (Pajares,
1992; Stenberg, 2010).
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Seuraavassa ohjaaja vaihtuu Ilmarista Virpiin ja harjoiteltava aine fysiikasta
matematiikkaan. Daniel kertaa lukion pitkän oppimäärän analyysikurssin oppitunnilla aikaisemmin opiskeltuja asioita.
Matematiikka on ihan kamalaa, kun ei voi pitää demoja. Matematiikassakin
varmaan pitäisi käydä asiaa vähän yhdessä läpi ja laskettaa oppilailla paljon.
Tässä vaiheessa vaan ei ole hajuakaan siitä, millaista vauhtia oppilaat tehtäviä tekevät. (Daniel, 1.12.2005)
Lause ”Matematiikka on ihan kamalaa, kun ei voi pitää demoja” osoittaa tässä, että
Danielin uskomus matematiikan opettamisesta on tiedostamattomien tunteiden tasolla (Goleman, 1995). Toisaalta hän kaipaa fysiikan opetukseen liittynyttä oppilaskeskeistä työskentelyä (Weimer, 2002). Daniel on huomannut opetusharjoittelun
aikana, miten tärkeää on aktivoida oppilaat mukaan työskentelyyn (Estes, 2004).
Hänen uskomuksensa mukaan matematiikan opetuksessa oppitunti etenee opettajakeskeisesti teoriaa opiskelemalla ja sitten oppilaskeskeisesti harjoittelemalla
opiskeltua teoriaa (Schuh, 2004). Danielin opettamiseen liittyvä itsetunto laskee
hänen siirtyessään harjoittelemaan matematiikkaa.
Seuraava lukion matematiikan analyysikurssin tunti tuo Danielin reflektoitavaksi matematiikan opettamiseen liittyviä asioita.
Yritin havainnollistaa raja-arvon ε-δ -määritelmää, mutta ehkä se oli turhaa.
Voisi koodata pikkuisen tietokoneohjelman, jolla tämä kävisi näppärästi. Pannaan korvan taakse. Joskus omalla kurssilla voisi luoda myös historiallisen
katsauksen raja-arvoon, joka on varmasti yksi viime vuosisatojen merkittävimpiä matemaattisia ideoita. Edelleen haluan itse puhua liikaa. Pitää kiinnittää
huomiota siihen, että antaa oppilaiden itse laskea. (Daniel, 7.12.2005)
Danielin reflektiivinen kommentti ”Yritin havainnollistaa raja-arvon ε-δ -määritelmää, mutta ehkä se oli turhaa” osoittaa tässä ilmiselvästi, että Daniel aloittaa lukion
matematiikan harjoitustuntinsa lähestymällä opetettavaa asiaa oppiainelähtöisesti
(de Vries ym., 2014). Hän yrittää motivoida lukiolaisia osoittamalla, miten hieno
oppiaine matematiikka on ja pohtii miten sitä voisi vielä konkretisoida ohjelmoinnin avulla. Toisena motivointina hän haluaisi käyttää historiallista katsausta opiskeltavan teorian kehittymisestä (Goleman, 1995). Danielin oppimispäiväkirjaansa
kirjoittama komentti ”Edelleen haluan itse puhua liikaa. Pitää kiinnittää huomiota
siihen, että antaa oppilaiden itse laskea” osoittaa tässä, että Daniel on havainnut
opettamiseensa liittyvän ongelman. Hän herää todellisuuteen reflektoinnissaan
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(van Manen, 1991) ja palaa oppilaskeskeisyyden opiskelijoille tuomaan etuun: oppilaat, kun he laskevat itse, he samalla oppivat (Schuh, 2004).
Danielin viimeinen lukion pitkän oppimäärän matematiikan harjoitustunti.
Tunti oli ihan samanlainen kuin aiemmatkin, olenpas tylsä. Peruskursseilla
voisi olla mukavampi opettaa, kun asiat eivät olisi entuudestaan tuttuja. Nyt
tuntuu, että opiskelijoillekaan ei ole ihan selvää, mitä uutta asiassa on tai sitten
vain luulen niin. (Daniel, 13.12.2005)
Danielin turhautunut pohdinta omasta opettamisestaan ”Tunti oli ihan samanlainen
kuin aiemmatkin, olenpas tylsä” osoittaa tässä selvästi, että hän tunnistaa oman tilanteensa. Hän tarkastelee opettamista edelleen lähtien omasta mukavuuden tunteestaan (Goleman, 1995): ”Peruskursseilla voisi olla mukavampi opettaa, kun asiat
eivät olisi entuudestaan tuttuja.” Hänellä on tässä kohden uskomus, että opiskelijoille pitäisi olla selvää, mikä on uutta: ”Nyt tuntuu, että opiskelijoillekaan ei ole
ihan selvää, mitä uutta asiassa on tai sitten vain luulen niin.” Danielin opettamiseen
liittyvä itsetunto kohtaa matematiikan tunneilla ongelmia. Hän ei pysty käyttämään
hyväkseen opetettavan aineen osaamistaan, joten lukion tunnista jää hänen mielestään opiskelijoille epäselvä kuva (Mruk, 2006).
Daniel aloittaa opetusharjoitteluun liittyvän viimeisen jakson. Syventävä 2 alkaa, ja ohjaaksi tulee Pekka. Pekalla on pääaineenaan fysiikkaa opiskelevalle Danielille tarjottavana lukion fysiikan syventävä sähkön kurssi. Syventävä 2:ssa opettajaopiskelijat vastaavat koko kurssin suunnittelusta ja arvioinnista. Danielin parina
fysiikan kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa on Usko.
Aloitimme Uskon kanssa sähköopin kurssin. Kurssi oli helppo suunnitella,
koska näkemykset Uskon kanssa olivat hyvin samanlaiset ja sisällöt eri tunneille saatiin helposti eroteltua. Monen opettajan pitämät tunnit ovat tunnetusti
hieman kaoottisia, mutta hyvin silti meni. Eka tunnin ideana oli vain tutustua
sähköisiin ilmiöihin, mikä tietysti onnistu(nee) parhaiten demojen kautta. (Daniel, 8.2.2006)
Danielin päätelmät Uskon kanssa suunnittelusta ”Kurssi oli helppo suunnitella,
koska näkemykset Uskon kanssa olivat hyvin samanlaiset ja sisällöt eri tunneille
saatiin helposti eroteltua” osoittaa tässä, että Danielin ja Uskon yhteistyö on toimivaa Syventävä harjoittelu 2:n aikana.”Eka tunnin ideana oli vain tutustua sähköisiin
ilmiöihin, mikä tietysti onnistu(nee) parhaiten demojen kautta” osoittaa tässä sen,
että Danielin uskomuksen mukaan oppilastöiden ja opettajan demonstraatioiden tekeminen liittyvät oleellisesti fysiikan oppimiseen. Hän on omaksunut oppilastöihin
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liittyvän oppilaskeskeisyyden (Weimer, 2002) omien tuntiensa perustaksi. Hän
ajattelee oppilaskeskeisyyttä tässä vaiheessa jo opiskelijan oppimisen kannalta, joten kyseessä on muutos hänen uskomuksessaan (Bruner, 2001). Havainto siitä,
että ”Monen opettajan pitämät tunnit ovat tunnetusti hieman kaoottisia, mutta hyvin
silti meni” osoittaa tässä, ettei Daniel uskomus yhteisopettajuudesta ole muuttunut.
Danielin ja Uskon samanaikaisopetus toimii, mutta siinä ei huomioida opiskelijoiden tarpeita (Davis ym., 2012; Mavropalias & Anastasiou, 2016).
Danielin ja Uskon opettama lukion fysiikan syventävä sähkö kurssi jatkuu.
Resistiivisyys ja vastusten kytkennät hurahtivat taas oppilastöiden merkeissä.
Töihin saa varata tosissaan aikaa, mutta aina pitää olla täyteohjelmaa varalla.
(Daniel, 14.2.2006)
Danielin kommentti siitä, miten ”Resistiivisyys ja vastusten kytkennät hurahtivat
taas oppilastöiden merkeissä”, osoittaa tässä sen, että aika kuluu nopeasti oppilastöitä tehdessä. Toisaalta Danielin ajatus, että ”Töihin saa varata tosissaan aikaa,
mutta aina pitää olla täyteohjelmaa varalla”, osoittaa tässä sen, että hänellä on uskomus oppilaskeskeisen toiminnan vievän aikaa joltakin muulta toiminnalta, kuten
opettajakeskeiseltä opettamiselta (Weimer, 2002).
Opetusharjoittelun tuntien vähäisyys yhtä kurssia opetettaessa tulee esiin Danielin kommentissa.
Tuntuu vähän pöllöltä, että oli lähes kaksi viikkoa taukoa ja nyt on taas viikko.
Oikeana opettajana varmaan aika harvinaista. (Daniel, 14.3.2006)
Kommentti opettamisen tauoista ”Tuntuu vähän pöllöltä, että oli lähes kaksi viikkoa taukoa ja nyt on taas viikko. Oikeana opettajana varmaan aika harvinaista.”
osoittaa tässä, että Danielilla on realistinen uskomus tulevasta opettajantyöstään
verrattuna opettajaopiskelijan työhön. Oppitunteja on viikossa huomattavasti
enemmän kuin nyt (Goleman, 1995; Pajares, 1992).
Syventävä fysiikan sähkökurssi jatkuu tutustumisella kondensaattoriin.
Kapasitanssin suora mittaaminen yleismittarilla toimi ihan hyvin. Pienen ryhmän tapauksessa olisi voinut tietysti ottaa kaikki pois tuoleista katsomaan mittauksia. Lopputunti olikin sitten aikamoinen teoriapläjäys. Voisi ehkä joskus
rakentaa rullattava kondensaattori paperista ja alumiinifoliosta, niin reaalikondensaattorien rakenteesta olisi jokin esimerkki. (Daniel, 22.3.2006)
Omaa opettamista kommentoiva teksti ”Kapasitanssin suora mittaaminen yleismittarilla toimi ihan hyvin. Pienen ryhmän tapauksessa olisi voinut tietysti ottaa kaikki
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pois tuoleista katsomaan mittauksia” osoittaa tässä, että Daniel ei oman uskomuksensa mukaan aktivoi opiskelijoita riittävästi. Danielin viittaus tunnin etenemiseen ”Lopputunti olikin sitten aikamoinen teoriapläjäys …” osoittaa tässä, että Daniel tuntee huonoa omaatuntoa siitä, etteivät opiskelijat pääse tekemään mitään
koko tunnin aikana (Goleman, 1995). Hän pohtii aineen opettamisen kannalta sitä,
miten voisi rakentaa reaalikondensaattorin, niin olisi jokin esimerkki teorian joukossa (van Manen, 1991).
Danielin viimeinen oppitunti kahdeksan opiskelijan lukion syventävän fysiikan kurssin ryhmälle.
Lasketin vanhoja Yo-tehtäviä. Laskin ensin potentiometrikytkennän taululla,
mikä oli varmaan ihan tarpeen, sillä koko piirrosmerkki oli opiskelijoille outo.
Tämän jälkeen annoin laskettavaksi vanhan Yo-tehtävän, joka osoittautui todella vaativaksi. Kukaan ei tainnut saada sitä laskettua ja tunti meni yliajalle.
Pitäisi aina, aina, aina määrätä joku aika kauanko tehtävää tehdään. Tympeää,
kun viimeinen tunti oli tämmöinen. (Daniel, 30.3.2006)
Danielin kommentti pitämästään tunnista ”Pitäisi aina, aina, aina määrätä joku aika
kauanko tehtävää tehdään. Tympeää, kun viimeinen tunti oli tämmöinen” osoittaa
tässä kohtaa sen, että hän on edelleen opettajakeskeisen oppitunnin kannattaja,
vaikka opiskelijat laskivatkin tehtäviä itsenäisesti. Hänellä on uskomus, että aikataulun pettämiseen voi vaikuttaa vain opettajan toimilla (Weimar, 2002). Loppukommentti ”Tympeää, kun viimeinen tunti oli tämmöinen” osoittaa tässä opettajajohtoisuuden epäonnistumisen vaikutukset Danieliin tunteen tasolla (Goleman,
1995).
Danielin viimeinen merkintä oppimispäiväkirjaansa opetusharjoittelun päättyessä:
Kokeiden korjaus ja arvostelu meni aika helposti, olimme Uskon kanssa samoilla linjoilla. Kokeen suunnittelukin oli sujuvaa. Kaiken kaikkiaan jäi ihan
hyvä fiilis ja uskon siihen, että joskus vielä osaan opettaa. (Daniel, 30.3.2006)
Kommentti opetusharjoittelun päättyessä ”Kaiken kaikkiaan jäi ihan hyvä fiilis ja
uskon siihen, että joskus vielä osaan opettaa” osoittaa tässä kohtaa, että Danielin
opettamiseen liittyvä itsetunto on edelleen alhaisella tasolla, mutta hänellä on uskomus, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa hän osaa opettaa (Mruk, 2006).
Kommentti sisältää ammatti-identiteetin muotoutumisen kannalta tärkeän reflektion, joka antaa Danielille toivoa tulevaisuuteen (Markus & Nurius, 1986). Tämän
tulevaisuuteen suuntautuneen reflektion avulla Daniel pyrkii kaventamaan eroa
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senhetkisen ammatti-identiteettinsä ja ideaalin ammatti-identiteettinsä välillä (Lutovac & Kaasila, 2014). Kommenttiin sisältyy myötätuntoa itseä kohtaan. Opettaminen on vaikea asia, mutta Daniel aikoo ottaa vastuun ammatti-identiteettinsä kehittämisestä (Neff & Vonk, 2009).
Daniel ei kerro oppimispäiväkirjassaan mitään ohjaajalta tai toisilta opettajaopiskelijoilta saamastaan palautteesta. Ilmeisesti hän on kuitenkin saanut ohjausta
esimerkiksi oppilastöiden sisällyttämisestä oppitunteihin ja niiden ohjaamisesta,
koska osaa hyödyntää niitä harjoitustunneillaan.
Yhteenveto
Daniel on pettynyt ja hieman hermostunut ensimmäiseen opetustuokionsa jälkeen,
koska aikataulutus ei toiminut (Goleman, 1995) samanaikaisopetuksen suunnittelussa tapahtuneen epäonnistumisen takia (Davis ym., 2012; Mavropalias & Anastasiou, 2016). Seuraava opetustuokio menee jo paljon paremmin, kun hän pääsee ohjaamaan oppilastyötä yläasteen seitsemännen luokan fysiikan oppitunnilla. Tämä
on hänen ensimmäinen kokemuksensa oppilaskeskeisestä työskentelystä (Schuh,
2004; Weimer, 2002). Seuraavalla lukion kaikille pakollisen fysiikan oppitunnilla
Daniel saa jatkaa oppilaskeskeisen menetelmän käyttöä. Oppilastyön ohjaaminen
isommalle ryhmälle on Danielin mukaan toimivaa, koska silloin hän pääsee opiskelijoiden joukkoon seuraamaan heidän työskentelyään (Estes, 2004; Polly & Hannafin, 2011). Hän reflektoi työskentelytilannetta (Lee, 2005; van Manen, 1991) ja
päätyy ajatukseen, että opiskelijoiden pitää saada itse tutkia ilmiöitä ja hänen pitää
jättää opettajakeskeinen luennoiminen vähemmälle (Bruner, 2001; Kang ym., 2013;
ks. myös Nivalainen ym., 2013). Hänen uskomuksensa opettajakeskeisestä opiskelusta alkaa muuttua oppilaskeskeiseen suuntaan (Weimer, 2002). Samanaikaisopetus ei Danielin uskomuksen mukaan ole hyvä ratkaisu, koska ajoitus ei yhdessä
pidetyllä oppitunnilla toimi. Hän haluaa mieluiten pitää oppitunnit itsenäisesti,
koska silloin ei tarvitse ottaa huomioon muiden opettajaopiskelijoiden uskomuksia
oppituntien pitämisestä. Uskon kanssa samanaikaisopetus toimii, koska heidän uskomuksensa opetuksesta ja opetettavasta aineesta ovat samanlaisia (Davis ym.,
2012; Mavropalias & Anastasiou, 2016).
Fysiikan opettaminen sujuu Danielin mielestä hyvin ja oman uskomuksensa
mukaan hän olisi valmis siirtymään opettajaksi lukioon tai yläasteelle jo ennen Syventävä 2 harjoittelua. Hänen vahva fysiikan opettamiseen liittyvä itsetuntonsa perustuu hänen opetettavan aineen osaamiseensa (Neff & Vonk, 2009). Hänellä näyttää olevan uskomus, että opettaminen perustuu vain hyvälle opetettavan aineen
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osaamiselle (de Vries ym., 2014). Matematiikan opettaminen on hänen mielestään
kamalaa (Goleman, 1995), koska siihen ei voi liittää oppilastöitä. Hän on siis huomannut, että oppilaskeskeisyys on opettajankin kannalta katsottuna toimiva asia
(Paris & Combs, 2006). Daniel pitää lukion matematiikan harjoitustuntinsa oppiainekeskeisesti luottaen omaan aineenhallintaansa. Hän tekee pian havainnon, että
hän itse osaa asian hyvin ja haluaisi esittää sen niin kuin itse osaa, mutta opiskelijat
eivät hallitse hänen osaamiaan matemaattisia työkaluja. Hän herää tähän todellisuuteen reflektoinnissaan (Lee, 2005; van Manen, 1991), mikä alentaa hänen matematiikan opettamiseen liittyvää itsetuntoaan. Hän antaa opiskelijoille enemmän
aikaa omatoimiseen oppilaskeskeiseen laskemiseen (Schuh, 2004). Ohjaajalta tai
toisilta opettajaopiskelijoilta saamastaan palautteesta Daniel ei kerro mitään.
Danielin ammatti-identiteettiin liittyvä reflektointi (Lee, 2005; van Manen,
1991) keskittyy aluksi opetettavan aineen osaamisen pohdintaan ja tuntityöskentelyn reflektointi siihen, miten hän osoittaa osaamisensa yläasteen oppilaille ja lukion
opiskelijoille. Schussler, Stooksberry ja Bercaw (2010) käyttävät tästä opetuksellisesta suuntautumisesta nimitystä älyllinen lähestymistapa. Tämän vaiheen jälkeen
reflektointi kääntyy (Bruner, 2001) kohdistumaan oppilaskeskeiseen työskentelyyn
(Schuh, 2004; Weimer, 2002) ja lopulta siihen, miten oppilaat oppivat oppilaskeskeisen työtavan avulla. Daniel huomaa, että oppilaskeskeiset työt fysiikan oppitunnilla vapauttavat opettajan seuramaan oppilaiden työskentelyä ja tukemaan heidän
oppimistaan (Paris & Combs, 2006). Tästä opetuksellisesta suuntautumisesta käytetään nimitystä kulttuuria hyödyntävä lähestymistapa, jolloin opettajaopiskelija
ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet (Schussler ym., 2010). Matematiikan
tunneilla Daniel tuntee itsensä tylsäksi opettajaksi, mutta ei kuitenkaan reflektoi,
miten hän voisi kehittää oppituntejaan monipuolisemmiksi. Danielin opettamiseen
liittyvä itsetunto laskee matematiikan tuntien pitämisen seurauksena (Mruk, 2006).
Tunnepuolella (Goleman, 1995) ei Danielin oppimispäiväkirjamerkintöjen mukaan
tapahdu muutoksia suhtautumisessa oppilaisiin. Voi olla, että aineenhallintansa
kautta opettamista lähestyvä tuleva aineenopettaja ei ehdi muodostaa tunnesuhteita
oppilaisiinsa.
6.6

Ville: Uuteen ammattiin kouluttautuvan opettajaopiskelijan
tarina
”En tiedä mikä olisi ratkaisu kiinnostusongelmaan, mutta järjestyshäiriöt on
helpompi eliminoida”
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Aloitan Villen tarinan kertomalla, että hän on aikaisemmalta ammatiltaan kemisti
eikä hän ole opiskellut muita harjoiteltavia aineita kuin kemiaa. Hänellä on työkokemusta kemistinä, mutta ei opettajana. Ville toimii opetusharjoittelunsa alussa
seitsemännen luokan kemian oppitunnilla oppilastyöparin ohjaajana. Oppitunti on
toteutettu oppilaskeskeisen parityöskentelyn menetelmällä (Weimer, 2002).
Aluksi hankin materiaalia aiheesta elohopea, sitten työpari kokosi niistä olennaisen asian ja kirjoitti sen posterille ja esitti muulle luokalle. Mitä opin? Ensiksi opin sen, että seiskaluokkalaiset ovat villejä. Toiseksi, osa oppilaista on
hyvinkin rohkeita ja he kysyvät mitä mieleen juolahtaa. Jos oppimisen kannalta
ei haittaa, voi oppilaitten kanssa jutellakin. Oikeastaan on itse vedettävä raja,
mitä kertoo ja mitä ei. Tuntia pitäessä on aina pidettävä mielessä, mikä on
oppimisen kannalta olennaista ja mikä ei. Itse työskentely sujui ongelmitta.
Oppilaat löysivät olennaisen tiedon nopeasti. Toisaalta he helposti yrittivät
laittaa sellaista tietoa, mistä he eivät ymmärtäneet mitään. Opin myös sen,
millä tasolla seiskaluokkalaiset liikkuvat tiedon suhteen … on aloitettava konkretiasta. (Ville, 21.9.2005)
Villen kuvaus seitsemäsluokkalaisista ”ovat villejä … osa oppilaista on hyvinkin
rohkeita … kysyvät mitä mieleen juolahtaa” ja siitä, miten heidän kanssaan voi
toimia ”voi oppilaitten kanssa jutellakin … on itse vedettävä raja, mitä kertoo ja
mitä ei”, osoittaa tässä, millaisia hänen uskomuksensa mukaan oppilaat ovat ja miten opettajan on toimittava heidän kanssaan (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Hän
lähestyy opettamista ja oppilaita opettajaopiskelijana, joka yrittää laittaa itselleen
muistiin yksityiskohtia tunneista ja koota siten itselleen ohjeistuksen siitä, mitä
kannattaa tehdä selviytyäkseen opettajana. Tässä kohtaa Ville oppii kokemuksistaan, miten oppilaat toimivat ja käyttäytyvät eri tilanteissa ”Ensiksi opin sen, että …”
Hän reflektoi näitä kokemuksiaan ja oppii, miten opettajaopiskelijana ja tulevana
opettajana pitää toimia vastaavanlaisissa tilanteissa (Argyris & Schön, 1981; Mezirow, 2000). Näin kokemus siirtyy hiljaiseksi tiedoksi (Polanyi, 1966/1983; Toom,
2006). Uskomus, että ”on aina pidettävä mielessä, mikä on oppimisen kannalta
olennaista ja mikä ei”, osoittaa tässä, että Villen pyrkimyksenä on pelkistää opetus
oppimisen kannalta olennaiseen. Hänellä on tässä kaksijakoinen uskomus oppilaiden kyvystä löytää itse tuo olennainen: ”löysivät olennaisen tiedon nopeasti”
ja ”yrittivät laittaa sellaista tietoa, mistä he eivät ymmärtäneet mitään”. Ville pelkistää tässä myös sen, millä tasolla seitsemäsluokkalaiset liikkuvat tiedon suh-
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teen: ”… on aloitettava konkretiasta.” Hän käyttää tässä opilaskeskeiseksi tarkoitetussa työskentelyssä opettajakeskeisiä menetelmiä (Weimer, 2002), mikä osoittaa
sen, ettei hän ymmärrä oppilaskeskeisyyttä ja sen merkitystä opiskelussa.
Ville jatkaa pohtimistaan oppilaan ja opettajan välisestä suhteesta ja siitä, miten
läheiseksi suhde opettajan ja oppilaan välille voi hänen uskomuksensa mukaan
muodostua.
Tänään pohditutti paljon se, kuinka paljon voin olla kaveri oppilaitten kanssa.
Toisaalta tekisi mieli jutella, toisaalta mietin oppimista. Lähdetään siitä, että
ääripäät eivät ole hyviä. Ääripäät voivat olla seuraavanlaisia: tunneilla pelkästään jutellaan eivätkä oppilaat tee tehtäviä. Tunneilla pelkästään luetaan
eikä oppilas-opettaja -suhde kehity kovinkaan pitkälle. Ainoastaan osa oppilaista luo suhteen opettajaan, osa ei. No jaa. Ehkä hyvä tapa olisi jutellessa
paremmin kysellä oppilailta eikä vain vastailla. Ehkä itse asiassa osa oppilaista ei luokaan suhdetta, mutta se taitaa olla luonnollista. Pääasia on, että
aktiivisemmat oppilaat saa hallintaan. Muut seuraavat. (Ville, 21.9.2005)
Villen reflektointi ”kuinka paljon voi olla kaveri oppilaiden kanssa. Toisaalta tekisi
mieli jutella, toisaalta mietin oppimista” osoittaa tässä sen, että hänen uskomuksensa mukaan hyvä opettajaoppilas -suhde ja oppiminen ovat ristiriidassa keskenään. Hän päättelee, että hänen kuvailemansa ”ääripäät eivät ole hyviä”. Toimiva
opettajaoppilas -suhde on hänen uskomuksensa mukaan jossain näiden ääripäiden
välissä. Hänen kommenttinsa ”Ainoastaan osa oppilaista luo suhteen opettajaan,
osa ei” kuvaa tässä hänen uskomustaan oppilaan ja opettajan välisen suhteen muodostumisesta (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Ajatus ”Pääasia on, että aktiivisemmat oppilaat saa hallintaan. Muut seuraavat” osoittaa tässä sen, miten Ville toteuttaa
oppitunnillaan vallankäytössään opettajakeskeistä uskomustaan (Weimer, 2002).
Aktiivinen oppilas näyttää Villen uskomuksen mukaan olevan sama kuin häiritsevä
oppilas. Edellisen ammatin käytänteet soveltuvat huonosti opettajan ammattiin
(Powers, 2002).
Seuraavaksi Ville reflektoi opettajan toimenpiteitä opetusryhmän aktivoimiseksi.
… jos haluaa kiinnittää oppilaitten huomion, on oltava fyysisesti esillä ja fyysisesti aktiivinen. Mitä lähempänä, sitä enemmän se vaikuttaa oppilaisiin. Ja
mitä aktiivisempi, sitä enemmän se vaikuttaa. Myös katsekontakti vaikuttaa.
(Ville, 21.9.2005)
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Havainto ”… jos haluaa kiinnittää oppilaiden huomion, on oltava fyysisesti esillä
ja fyysisesti aktiivinen” osoittaa tässä sen, että Villellä on uskomus opettajan aktiivisuuden ja oppilaiden aktivoinnin välisestä riippuvuudesta. Tässä kohtaa paljastuu
myös hänen uskomuksensa opettajan ja opetusryhmän välisestä fyysisestä etäisyydestä: ”Mitä lähempänä, sitä enemmän se vaikuttaa oppilaisiin.” Opettajakeskeisyys vaatii opettajan aktiivista läsnäoloa (Weimer, 2002) ja puuttumista tilanteisiin.
Hänellä on uskomus, että katsekontakti oppilaisiin tai oppilaaseen vaikuttaa rauhoittavasti (Pajares, 1992; Stenberg, 2010; vrt. Hammersley, 1990). Oppilaiden aktivointiin ja kurinpitoon liittyvät asiat voivat muodostua ammattia vaihtavalle ongelmallisiksi (Powers, 2002).
Ville seuraa yläasteen kahdeksannen luokan matematiikan oppituntia ja reflektoi opettajan toimintaa opettajakeskeiseen opetukseen liittyvän uskomuksensa
kautta.
Aloitetaan tehtävälistan kierrätyksellä. Oppilaat laskevat taululle. Opettaja
kiertää luokassa tarkistamassa onko tehtäviä tehty. T: 65, 72, 80. Yhdelle tehtävälle ratkaisu kalvolla. Suunnikkaasta päästään kätevästi kolmioon, kun
puolitetaan suunnikas ja aletaan miettiä niitten sivuja ja pinta-aloja. Voitaisiin
tehdä paperikuviosarja suorakulmio – suunnikas – kolmio. Teoria käydään
taululla ja liidulla. Kerrotaan pinta-alan laskukaava ja käydään esimerkki. Sitten itsenäistä laskemista. Opettaja kiertelee. Laskuesimerkin voisi käydä saneluna esim. seuraavasti: piirtäkää suunnikkaan kanta, joka on pituudeltaan
esim. 6 ruutua, korkeudeksi tulee esim. 3 ruutua. Mikä on suunnikkaan pintaala? Piirrä viiva nurkasta nurkkaan. Mitä saat? Paljonko yhden kuvion pintaala on? (Ville, 20.2.2006)
Tässä kohtaa lähes koko viittaus ”Aloitetaan tehtävälistan kierrätyksellä … aletaan
miettiä sivuja ja pinta-aloja … Teoria käydään taululla … sitten itsenäistä laskemista” kuvaa opettajakeskeisen matematiikan tunnin etenemistä (Weimer, 2002).
Ville reflektoi tuntitilannetta ja esittää tässä oman ehdotuksensa: ”Voitaisiin tehdä
paperikuviosarja suorakulmio – suunnikas – kolmio.” Hän pohtii, miten laskuesimerkkiä voisi kehittää ongelmalähtöisempään suuntaan.
Ville kuvaa omaa toimintaansa kahdeksannen luokan matematiikan oppitunnilla.
Tänään yritin ottaa hommaa hallintaan siten, että siirsin pahimpia kihisijöitä
erilleen ja homma kuulemma toimi. Itse en ehtinyt kiinnittää huomiota asiaan.
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Lisäksi takavarikoin yhden iltasanoman. Lisäksi olisi pitänyt kiinnittää huomiota enemmän musan kuuntelijoihin. Ei riitä todellakaan se, että tyyppi painaa musan pois päältä. Laitteet on takavarikoitava. Mun on ennakoitava mahdollisimman paljon noita ”vaara”tilanteita. Jos ennakoi, ratkaisut ongelmiin
tulee nopeasti. Esimerkiksi 8E on rauhaton, koska oppilaita ei kiinnosta ja porukka muodostaa jengejä. En tiedä mikä olisi ratkaisu kiinnostusongelmaan,
mutta järjestyshäiriöt on helpompi eliminoida. (Ville, 21.2.2006)
Villen kommentti pitämästään oppitunnista ja siitä, miten hän yritti ”ottaa hommaa
hallintaan siten, että siirsin pahimpia kihisijöitä erilleen”, osoittaa, että hän on tässä
valmis opettajakeskeisiin valtaa käyttäviin toimenpiteisiin (Weimer, 2002). Saamansa palaute ”ja homma kuulemma toimi” kohottaa tässä hänen opettamiseen liittyvää itsetuntoansa (Mruk, 2006). Villen pohdinta ”En tiedä mikä olisi ratkaisu
kiinnostusongelmaan, mutta järjestyshäiriöt on helpompi eliminoida” osoittaa tässä,
ettei hän ole kyennyt aktivoimaan oppilaita oppitunneillaan, mutta järjestyksen pito
häneltä onnistuu (de Vries ym., 2014). Tässä kohtaa oppilaat muodostuvat Villelle
ammatinvaihtajana haasteeksi heidän opiskeluunsa liittyvän motivaation puuttumisen vuoksi (Powers, 2002). Hänen opettamiseen liittyvä itsetuntonsa oppitunnin
järjestykseen liittyvissä asioissa on hyvä, mutta oppilaiden aktivoiminen tuottaa
vaikeuksia (Neff & Vonk, 2009).
Villen saama palaute pitämästään kahdeksannen luokan matematiikan oppitunnista ja hänen kuvauksensa tunnista sisältävät yhden ristiriidan.
Oppitunti tänään meni palautteen mukaan muuten hyvin, mutta oppilaat kuulemma vie mua. Saattaapi olla totta. (Ville, 21.2.2006)
Villen kuvaus saamastaan palautteesta, miten ”oppilaat kuulemma vie mua”, osoittaa tässä, että hänen edellä esiintulleet kurinpidolliset suunnitelmansa eivät tuntia
seuranneiden toisten opettajaopiskelijoiden mukaan toimi. Villen kommentti saamastaan palautteesta ”Saattaapi olla totta” osoittaa tässä palautteen Villen käsityksen mukaan jossain määrin todellisuutta vastaavaksi. Ville ei kerro oppimispäiväkirjassaan toisilta opettajaopiskelijoilta tai ohjaajiltaan saamistaan palautteista tämän enempää, joten tuntien etenemisen havainnointi on Villen omien kuvausten
varassa.
Usein tuntuu siltä, että kysymykset ovat liian helppoja, minkä takia oppilaat
eivät (ainakaan lukiossa) ala vastaamaan niihin. Ehkä kasiluokkalaisille ei voi
tehdä liian helppoja kysymyksiä? Tänään kiinnitin huomiota siihen, että miten
paljon opettaja puhuu. Jos opettaja puhuu paljon ja kohtuullisen hiljaisella
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äänellä, homma ei todellakaan toimi. Ehkä olisi asian ymmärtämisen varmentamiseksi hyvä kysellä oppilailta mahdollisimman paljon kysymyksiä. Jos jotkut eivät seuraa opetusta, heidät on otettava jollakin tavalla mukaan. Se, miten
mukaan ottaminen tapahtuu, riippuu tilanteen ”vakavuudesta”. Joskus riittää,
että antaa huomiota, ääritapauksessa oppilas täytyy ottaa luokan eteen laskemaan joku lasku. Kun oppilaat laskevat itsenäisesti, on hyvä kierrellä koko
ajan luokassa ja neuvoa oppilaita. Sen olen jo oppinut, etteivät oppilaat kysele
kovinkaan paljon vapaaehtoisesti, ainakaan pojat. Sen takia on mentävä aina
erikseen kysymään. Kun sitten menee seuraamaan, miten oppilaat laskevat,
saa joskus tuta, ettei opea kaivata. Niissä tilanteissa ei kannata säikkyä, vaan
pysyä tiukasti paikallaan ja vaatia niiltä mitä muiltakin. Varsinkin teinitytöt
usein sanoo, ettei tartte tuijottaa, kun laskee tai yrittää laskea. Ehkä niissä tilanteissa kannatta sanoo vain sori tai jotain. (Ville, 22.2.2006)
Villen reflektio ”Usein tuntuu siltä, että kysymykset ovat liian helppoja, minkä takia oppilaat eivät (ainakaan lukiossa) ala vastaamaan niihin” osoittaa tässä Villellä
olevan uskomuksen, että kysymysten helppous aiheuttaa sen, ettei niihin saa vastausta (Hammersley, 1990). Seuraavaksi Ville pohtii opettajan puheen määrää oppitunnilla: ”Jos opettaja puhuu paljon ja kohtuullisen hiljaisella äänellä, homma ei
todellakaan toimi.” Tämä pohdinta osoittaa, että Villen uskomuksen mukaan opettajajohtoisessa työskentelyssä tarvitaan ääntä sen erilaisissa vivahteissaan (Weimer,
2002). Oppilaiden aktivoimiseen Villellä on mietittynä ratkaisu: ”Joskus riittää, että
antaa huomiota, ääritapauksessa oppilas täytyy ottaa luokan eteen laskemaan joku
lasku.” Tämä ratkaisu viittaa Villen uskomukseen vallankäytön toimivuudesta
opettajakeskeisessä työskentelyssä (Weimer, 2002). Ville on valmis käyttämään
taulutyöskentelyä rangaistuksena niille oppilaille, joita ei muuten saa aktivoitua. ”Sen olen jo oppinut, etteivät oppilaat kysele kovinkaan paljon vapaaehtoisesti,
ainakaan pojat” osoittaa tässä Villellä olevan uskomuksen, etteivät pojat kysele.
Villellä on myös toinen oppilaan sukupuoleen liittyvä uskomus, jota tässä kuvaa
sitaatti: ”Varsinkin teinitytöt usein sanoo, ettei tartte tuijottaa, kun laskee tai yrittää
laskea.” Villen tekstistä voi vetää sen johtopäätöksen, että hän on saanut opetusharjoittelun aikana vahvistusta näille sukupuoleen liittyville uskomuksilleen (Pajares,
1992; Stenberg, 2010). Ville on rakentanut itselleen mallin opettajakeskeisen tunnin pitämisestä. Tämän mallin avulla oppilasryhmä saadaan toimimaan opettajan
vallankäytön seurauksena kuin rasvattu kone (Schuh, 2004). Villen opettamiseen
liittyvä itsetunto on kohonnut järjestyksen pidon onnistumisen seurauksena (Mruk,
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2006). Hän ei vertaa omia toimiaan muiden opettajaopiskelijoiden toimiin, vaan
pohtii asioita itsenäisesti (Norem-Hebeisen, 1976).
Ville reflektoi seuraavassa tekstilainauksessa toisen opettajaopiskelijan Raijan
pitämää lukion kemian oppituntia. Oppitunnin aiheena ovat kemialliset sidokset.
Kemian suurryhmä ~30 oppilasta. Tavallista kyselymenetelmää. Luokassa jonkin verran puheensorinaa. Kalvoesitys. Opettajan rooli näkyvä. Kaipaisin kokretiaa. Jokin demo … Taulumuistiinpanot siistit. Tässäkin auttaisi nimien tietäminen. Olisi kiva saada piirros taululle sidoksista. Kuvat jäisivät mieleen.
Pohdintaan saisi käyttää paljon aikaa, eikä ohittaa uutta asiaa teknisenä suorituksena. Tunnin lopuksi voisi pitää pienen testin, jossa kuvataan sidoksia ja
joka heijastettaisiin kalvolle, kuvaisi jotain sidoksen ominaisuutta ja oppilaat
miettisivät oikeaa vastausta. Jotain tunnille, joka saisi oppilaat ajattelemaan
ja pohtimaan … ehkä ongelmalähtöinen lähestymistapa. (Ville, 22.2.2006)
”Jotain tunnille, joka saisi oppilaat ajattelemaan ja pohtimaan … ehkä ongelmalähtöinen lähestymistapa” osoittaa tässä sen, ettei Ville kirjaa pelkästään tunnin tapahtumia, vaan hän reflektoi niitä ja miettii, miten parantaisi oppituntia (van Manen,
1991). Ville analysoi Raijan pitämää tuntia: ”tavallista kyselymenetelmää, luokassa
puheensorinaa, kalvoesitys, opettajan rooli näkyvä, konkretiaa lisää, demo, taulumuistiinpanot, nimien muistaminen, pohdintaan enemmän aikaa, opettajajohtoinen
tunti.” Ville tarkastelee tässä kohtaa Raijan tuntia itselleen rakentamansa opettajakeskeisen oppitunnin mallin avulla. Ville haluaisi oppitunnille jotain, joka saisi oppilaat ajattelemaan ja pohtimaan, ja löytää ratkaisuksi ongelmalähtöisen lähestymistavan (van Manen, 1991). Hän löytää ratkaisuksi oppilaskeskeisen menetelmän
oppitunnin pitämiseen (Weimer, 2002). Kyseessä on muutos hänen uskomuksessaan (Bruner, 2001) opettajakeskeisestä oppitunnin pitämisestä.
Ville seuraa toisen opettajaopiskelijan Helmin pitämää kahdeksannen luokan
kemian tuntia, jota hän seuraavassa reflektoi.
Helmin opettaessa syntyy hälyä, kun pari tulee myöhästyneenä. Äänen korotus
auttaa asiaa. Läksyt tarkistetaan siten, että opettaja kiertelee ja tarkistaa avonaiset vihkot. Merkitäänkö muistiin tulokset? Muistiinpanoissa esiintyvät muuten reaktioyhtälöt … Oppilailta tulee tylyä kommenttia: milloin saadaan tosimies opettajaksi? Jopas sinnikäs ope. Oppilaat eivät ymmärrä miksi muodostuu happo + metalli → suola + vety tai miksi happo + emäs → suola + vesi?
Tämän tilanteen voi ennalta ehkäistä varautumalla tilanteeseen. Miksi, miksi.
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Havainnollistamista. Oppilaat eivät pidä siitä, että lähdetään selittämään laajasti, perusteista lähtien. Miksi? Pitääkö yrittää selittää mahdollisimman lyhyesti? Suoritettiin demo: opettaja valitsee assistentin, joka laittaa kolviin vettä,
muut kerääntyvät ympärille ja seuraavat lämpötilan nousua kolvissa, kun kaadetaan rikkihappoa veteen. (Ville, 23.2.2006)
Kommentti ”Tämän tilanteen voi ennalta ehkäistä varautumalla tilanteeseen” kertoo tässä Villen uskomuksesta välttää ongelmia etukäteen varautumalla niihin. Näin
hiljainen tieto palautuu käytännöksi (Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006). Ville analysoi tarkasti toisen opettajaopiskelijan pitämää oppituntia. Hän tekee itselleen retorisia kysymyksiä ja punnitsee eri ratkaisuvaihtoehtoja (van Manen, 1991). Ville
ei kerro oppitunnilla tehdyn oppilaskeskeisen työn sujumisesta, mutta havaitsee,
että oppilaat eivät ymmärrä suolan muodostumisen reaktioita. Ville on eräällä tavalla piilottanut tähän kirjoittamansa tekstin kohtaan kritiikin oppilaskeskeistä
työskentelyä kohtaan (Weimer, 2002). Laaja selittäminen ei vie tilannetta haluttuun
suuntaan, jos oppilaita ei ole havahdutettu ennen työn tekemistä, mihin heidän pitää
kiinnittää huomiota. ”Havainnollistaminen” on Villen käyttämä termi, mutta hän ei
kerro, mitä hän sillä tarkoittaa.
Ville miettii tulevia harjoitustuntejaan ja erittelee tavoitteitaan opetusharjoittelussa.
Opettajan pitää olla aito, itsevarma, selkeä, reipas. Hyvä aineenhallinta tuo
itsevarmuuden. Kun tehtävät on laskenut perinpohjaisesti läpi ja miettinyt jokaisen tehtävän kohdalla, miten tämän opetan … on lähdettävä liikkeelle mahdollisimman konkreettisesti. Selitysten on oltava mahdollisimman lyhyitä. On
tehtävä mahdollisimman paljon kysymyksiä. Entäs sitten uuden asian opettaminen kaikille? On pysähdyttävä asioitten kohdalle ja käytettävä aikaa. Tietysti
sillä edellytyksellä, että luokassa on työrauha. Tuo asioitten ihmettely ja ilmiön
konkretisointi onnistuu nimenomaan kemiassa ja fysiikassa. Ydinasiaa voisi lähestyä esimerkkien avulla monesta suunnasta, monesta näkökulmasta. (Ville,
27.2.2006)
Villen teksti ”Opettajan pitää olla aito, itsevarma, selkeä, reipas” kuvaa tässä hänen
uskomustaan hyvästä opettajasta. Villellä on tämänhetkisen ammatti-identiteetin ja
ideaalin ammatti-identiteetin välillä jännite. Tämä jännite voi olla lähtökohtana
opettajaopiskelijan identiteettityöhön (Lutovac & Kaasila, 2014). Kommentti ”Hyvä aineenhallinta tuo itsevarmuuden” osoittaa tässä, että Villen uskomuksen mukaan hyvä itsetunto liittyy läheisesti myös aineenhallintaan (de Vries
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ym., 2014). Villen ideaalin opettajan osaaminen jakautuu pedagogiseen osaamiseen
ja opetettavan aineen osaamiseen. Tämä opettajaideaali on hänen tavoitteenaan
opetusharjoittelussa. Opettajana Ville esittää itselleen kysymyksen ”miten tämän
opetan” ja vastaa ”On pysähdyttävä asioitten kohdalle ja käytettävä aikaa” ja palaa
oppimisen mahdollisuuteen ”sillä edellytyksellä, että luokassa on työrauha”. Villen
tähän mennessä esiin tuoman uskomuksen mukaan opettajakeskeiset menetelmät
takaavat työrauhan opetusryhmässä (Weimer, 2002). Villen uskomuksen mukaan ”asioitten ihmettely ja konkretisointi” onnituvat kemian ja fysiikan oppitunneilla.
Ville pitää harjoitustunnin lukion kemian ryhmälle. Tunti on työtunti, joka toteutetaan oppilaskeskeisesti työskentelemällä. Kemian ryhmä on kooltaan suuri, yli
kolmekymmentä opiskelijaa.
Työssä määritettiin kideveden osuus kuparisulfaatin massasta. Työ meni suurin
piirtein hyvin, alussa oppilaat kuuntelivat tarkkaavaisesti juttua kidevedestä
siihen asti, kun erehdyin sanomaan, että jakaudutaan kolmen ryhmiin. Luokka
alkoi välittömästi liikehtiä eikä viesti enää mennyt perille kovin hyvin. Siispä
kirjoitin ohjeita taululle. Oppilaat tekivät niin kauan töitä kunnolla, kun riitti
oikeita hommia. Komento hölleni sen jälkeen, kun tulokset oli laskettu. Jos olisi
halunnut, että oppilaat todella tekevät töitä loppuun asti, olisi pitänyt määrätietoisesti kierrellä ja katsella tilannetta. Erityisesti luokan johtavampia oppilaita olisi pitänyt tarkkailla ja ohjata. Tärkeintä olisi ollut pitää komento käsissä koko ajan. Ennen oppituntia on opeteltava oppilaiden nimet. Lopuksi oppilaat lähtivät lähes omatoimisesti pois, mikä oli aika törkeää. Siihen olisi pitänyt puuttua epäröimättä. Tavallaan hyväksyin asian, koska en ottanut heti
naruja käsiin. Sosiaalisessa mielessä oppilaita ei pidä pelätä. Itse ryhmä oli
tosi hauska ja luokassa on monia oppilaita, jotka ovat sosiaalisia ja eivätkä
epäröineet kysyä. Kaiken kaikkiaan hyvä henki. Mut vielä lopuksi voisi, että
tehtävänannossa voisi olla toivomisen varaa. Lisäksi en saa väistyä ristiriitatilanteissa. (Ville, 15.3.2006)
Villen teksti ”oppilaat kuuntelivat … siihen asti, kun erehdyin sanomaan, että jakaudutaan kolmen ryhmiin” osoittaa tässä, että hän yrittää aloittaa oppilaskeskeistä
työskentelyä opettajakeskeisesti (Weimer, 2002). ”Oppilaat tekivät niin kauan töitä
kunnolla, kun riitti oikeita hommia” kuvaa tässä sitä, miten hyvin oppilaskeskeisyys toimii eikä tarvita erityistä opettajakeskeistä kurin ylläpitoa. ”Jos olisi halunnut … olisi pitänyt määrätietoisesti kierrellä … luokan johtavampia oppilaita olisi
pitänyt tarkkailla …” osoittaa tässä sen, että Villellä on välineet opettajajohtoisen
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työskentelyn valvontaan. Oppilaiden omatoimista poistumista luokasta Ville pitää
törkeänä, ja ”Siihen olisi pitänyt puuttua …”. Hän syyttää itseään, ettei puuttunut
asiaan silloin, kun siihen olisi pitänyt ”en saa väistyä ristiriitatilanteissa.” Villen
oppitunnin aikainen toiminta osoittaa, että hänellä on uskomus siitä, miten opettajakeskeinen oppitunti etenee. Hänellä ei ole muodostunut uskomusta oppilaskeskeisestä opiskelusta.
Ville seuraa opetusharjoittelun lopussa toisen opettajaopiskelijan Petrin lukion
fysiikan tuntia.
Opetustyyli on aika lailla jutteleva ja opettajakeskeinen. Tulee mieleen, että
ehkä olisi hyvä virittää jonkinlaista keskustelua luokassa, vaikka perinteisellä
kyselymenetelmällä. Tuli vaan äskeisestä tunnistani mieleen … Että oppilailla
todella olisi mielenkiintoista tekemistä … Petri pitää kohtuullisen monipuolista
tuntia … Itsestäni aina tuntuu, että oppilaat pölisevät tunnilla aina … Siksi
taidankin panostaa ensi tunnilla tunnin kunnolliseen rytmitykseen … teorian
paasauksen lisäksi havainnollistava piirtoheitinesitys, demo luokan edessä, kyselypainotteinen ongelman tarkastelu, itsenäisen työn osio … teoriatehtävä,
jota kukaan ei takuulla ole vielä ratkaissut … käytännön esimerkki tai pieni
tarina ei ikinä ole pahitteeksi. Itse ainakin kuuntelen korvat höröllä muitten
kokemuksia … oma kokemus hydroskooppisesta aineesta … ehkä demoa ei
kannattaisi ohittaa kovinkaan nopeasti, vaan kysyä mitä oppilaat ennustaisivat
tapahtuvan … aloitetaan helpoilla johdattelevilla kysymyksillä, joihin periaatteessa jokainen osaa vastata. ”Väännetään rautalangasta”, pieni oma innostus ei haittaisi. Pitäisi kytkeä taas kerran esiteltävä asia harrastuksiin tai jokapäiväisiin ilmiöihin. Ehkäpä oma kidevesiesitykseni voisi liittyä maantiesuolaan ja sen käyttöön. Tai tarinani. Mikan sateenkaari – esitys saa porukan hereille. Hän kysyy, moniko oppilaista on nähnyt sivusateenkaaren. Heti luokka
aktivoituu ja pari tyttöä tivaa, mikä se sellainen on. Kun kysytään ihan huumorilla, että onko sateenkaaren päässä aarre ja siitä päästään ympyränmuotoisiin sateenkaariin, kaikki ovat mukana. Ihan jees tunnelma. Luokan saa aktiiviseksi myös kahdella muulla tavalla. Jos sattuu sanomaan sanan ylioppilaskirjoitukset tai ottaa puheeksi minkä tahansa arvosteltavan suoritteen saa
kaikki takuulla kuuntelemaan. (Ville, 15.3.2006)
Lauseellaan ”Opetustyyli on aika lailla jutteleva ja opettajakeskeinen” Ville osoittaa tässä, että hänellä on uskomus siitä, mitä opettajakeskeisyys tarkoittaa. Hän kuitenkin käyttäisi opettajakeskeisiä menetelmiä ”… virittää jonkinlaista keskustelua … perinteisellä kyselymenetelmällä” korjatakseen opettajaopiskelijakaverinsa
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oppituntia. Omaa tulevaa oppituntia miettiessään hän panostaisi ”tunnin kunnolliseen rytmitykseen … havainnollistava piirtoheitinesitys, demo luokan edessä, kyselypainotteinen ongelman tarkastelu”, jotka kaikki tässä liittyvät opettajakeskeiseen opiskeluun. Ainoastaan ”itsenäisen työn osio” sisältää tässä kohden mahdollisuuden oppilaskeskeisyyteen (Schuh, 2004). Ville miettii myös opetettavien ilmiöiden liittämistä käytäntöön ”Pitäisi kytkeä taas kerran esiteltävä asia harrastuksiin
tai jokapäiväisiin ilmiöihin” ja miettii omaa oppituntiaan: ”Ehkäpä oma kidevesiesitykseni voisi liittyä maantiesuolaan ja sen käyttöön.” Petrin kysymys lukio-opiskelijoille ”moniko oppilaista on nähnyt sivusateenkaaren” saa Villen tarkkailemaan
reaktioita luokassa: ”luokka aktivoituu ja pari tyttöä tivaa, mikä se sellainen on.”
Ville tuo loppukommentissaan esille uskomuksensa opiskelijoiden aktivoinnista ja
motivoinnista ”… sanan ylioppilaskirjoitukset tai ottaa puheeksi minkä tahansa arvosteltavan suoritteen …” ja osoittaa tässä samalla vahvan uskomuksensa opettajakeskeisyyteen (Weimer, 2002).
Yhteenveto
Ville on opettajaopiskelija, jonka kemian aineen osaaminen on hyvällä tasolla. Hän
tukeutuu oppituntien pidossa omaan tietämykseensä opetettavasta aineesta. Oppituntiharjoittelua aloittaessaan hänellä on uskomus, että opettajakeskeinen tunnin
pitäminen toimii, kunhan hän opettelee harjoittelun aikana tarvittavat taidot hallita
oppitunnilla eteen tulevia tilanteita (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Uskomuksensa
tukena hänellä on omat koulukokemuksensa opettajista ja heidän työstään (Ahonen,
Pyhältö, Pietarinen & Soini, 2014; Korthagen & Vasalos, 2005). Hän reflektoi kaikkia niitä tilanteita luokassa, joista hänelle oman uskomuksensa mukaan voi olla
tulevassa työssään hyötyä (van Manen, 1991). Tällä tavalla hän kerryttää omaa hiljaista tietoaan (Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006). Opettajakeskeisyys vaatii toimiakseen opettajan aktiivista osallistumista oppitunnin kulkuun. Villen uskomuksen
mukaan katsekontakti oppilaisiin on tärkeä, opettajan on kierreltävä luokassa valvomassa oppilaiden työskentelyä, käytettävä riittävästi ääntään, muistettava oppilaiden nimet konfliktitilanteiden varalta ja varauduttava kaikkeen mahdolliseen.
Ville havaitsee, että oppilaskeskeisellä toiminnalla on etuja, koska silloin oppimisvastuu saadaan siirrettyä oppilaalle (Weimer, 2002). Hän pitää oppilaskeskeisen
harjoitustunnin opetusharjoittelunsa lopussa, mutta tämä kokemus ei riitä muuttamaan hänen uskomustaan opettajakeskeisyyden toimivuudesta.
Ville kertoo oppimispäiväkirjassaan ohjaajaltaan ja toisilta opettajaopiskelijoilta saamastaan palautteesta vain yhdessä kohti. Tämä hänen kommenttinsa liittyy
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hänen saamaansa palautteeseen, jonka mukaan oppilaat vievät häntä tunnin pidon
aikana. Tämän Ville myöntää pitävän ainakin osin paikkansa. Oman palautteenantonsa toisille opettajaopiskelijoille hän perustaa tuntien tarkkaan havainnointiin ja
reflektointiin (van Manen, 1991). Hän antaa palautetta havaitsemistaan tunnin yksityiskohdista, jotka eivät hänen mukaansa toimineet (Mansvelder-Longayroux
ym., 2007). Hän reflektoi ongelmalähtöisen menetelmän käytön mahdollisuutta,
jotta oppilaat ja opiskelijat saataisiin pohtimaan asioita omakohtaisesti (Weimer,
2002). Oppilaskeskeisyys näyttää olevan Villen tavoitteena, mutta hän ei ole vahvan opettajakeskeisen uskomuksensa takia päässyt siinä toteutuksen tasolle (Bruner,
2001).
Ammatti-identiteetin reflektioon liittyvä komponentti on Villellä opetusharjoittelun alkaessa hyvin kehittynyt. Hän reflektoi kaikkea oppitunnilla tapahtuvaa
rakentaessaan omaa opettamiseen liittyvää malliaan (van Manen, 1991). Reflektointi kohdistuu opettajan tekemiseen ja siihen, miten se vaikuttaa tunnin etenemiseen. Hänen uskomuksensa mukaan opettajan roolin on oppitunneilla oltava näkyvä, eikä oma innostus ole hänen mukaansa haitaksi. Reflektointi kääntyy vähitellen kohdistumaan oppilaisiin ja heidän toimintaansa (Bruner, 2001). Tunteen tasolla Villen opetusharjoittelun alkua häiritsee hänen uskomuksensa yläasteen seitsemännen luokan oppilaista villeinä ja rohkeina kysymään kaikkea mahdollista
(Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Hän pohtii reflektoinnissaan paljon luokan hallintaan liittyviä asioita ja omaksuu itselleen aiempaa positiivisemman suhtautumisen
oppilaisiin. Lukiolaisia hän ei ajattele tunteen tasolla, vaan hänellä on uskomus,
että nämä ovat tiedon vastaanottajia ja prosessoijia. Oppiminen liittyy Villen uskomuksen mukaan läheisesti opettamiseen, joten hän hakee konkretiaa oppitunneille.
On ”väännettävä rautalangasta” ja kytkettävä asia oppilaiden harrastuksiin tai kokemuksiin jokapäiväisistä ilmiöistä.
Villen itsetunto on opetusharjoittelun alusta lähtien opetettavan aineen osaamisen suhteen korkealla tasolla. Villen opettamiseen liittyvä itsetunto on jakautunut
osatekijöihin, joista oppilaiden hallintaan liittyvä itsetunto kohoaa opetusharjoittelun aikana (Mruk, 2006). Hän lähestyy opetettavia asioita opetettavan aineen näkökulmasta, joten järjestyksen ylläpitäminen on tärkeää asioiden opiskelun ja oppimisen kannalta. Toisena opettamiseen liittyvänä itsetunnon osatekijänä Ville pohtii
oppilaiden motivointia ja vaikuttamista, mutta hän ei opetusharjoittelun aikana saa
niitä vietyä oppitunnin tasolle asti (Pendergast, Garvis & Keogh, 2011). Hänellä on
edelliseen ammattiinsa liityvä ekspertin identiteetti ja tulevaan opettajan ammattiin
liittyvä noviisin identiteetti, joista hänen pitää rakentaa itselleen uusi ammatti-identiteetti (Powers, 2002).
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7

Opettajaopiskelijoiden tarinoiden vertailu

Luvussa 6 juonensin valitsemani kuuden opettajaopiskelijan tarinat heidän oppimispäiväkirjamerkintöjensä pohjalta. Tein jokaisen opettajaopiskelijan tarinasta
yhteenvedon heidän tärkeimmistä kokemuksistaan opetusharjoittelunsa ajalta. Suoritettujen yhteenvetojen avulla vertailen seuraavaksi näitä kuutta opettajaopiskelijaa keskenään ja etsin, mitä yhteistä ja mitä toisistaan eroavaa opetusharjoittelun
tarjoamat kokemukset ovat heille antaneet. Muutokset opettajaopiskelijan itsetunnossa, reflektoinnin kohteissa, uskomuksissa oppilaista ja opettamisesta sekä tunteiden käsittely kertovat ammatti-identiteetissä tapahtuneesta kehityksestä. Tarkastelen myös sitä, millainen merkitys ohjaajalla on opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymisessä.
7.1

Opettajaopiskelijan itsetunnossa opetusharjoittelun aikana
tapahtuneet muutokset

Hannelen opettamiseen liittyvä itsetunto oli opetusharjoittelun alkaessa heikko.
Tämä oli seurausta hänen jännittämisestään. Sosiaalisen arvostelun uhka ja tilanteen hallitsemattomuus sekä sosiaalisen identiteetin säilyttämisen ja suojelemisen
tarve olivat mahdollisia tekijöitä, jotka aiheuttivat jännittämistä (Dikerson & Kemeny, 2004; Miller, Chen & Zhou, 2007). Hannelen opettamiseen liittyvä itsetunto
kohosi opetusharjoittelun aikana jännittämisen siirtyessä taustalle (Barrera ym.,
2010; Mruk, 2006; Ward ym., 2011). Hannele ei enää häkeltynyt virheistään tunneillaan. Opettamiseen liittyvän itsetunnon kohoaminen oli Hannelella huomattavinta verrattaessa kaikkia kuutta opettajaopiskelijaa toisiinsa. Hänen itsetuntonsa
kohoaminen näkyi myös koulun ulkopuolisissa esiintymistilanteissa (Patton ym.,
2004). Hannelen oppiaineen osaamiseen liittyvä itsetunto oli koko opetusharjoittelun ajan korkealla tasolla.
Esterin opettamiseen liittyvä itsetunto oli korkealla tasolla opetusharjoittelun
alkaessa. Ohjaajan antama ”luontainen opettaja” -palaute kohotti Esterin opettamiseen liittyvää itsetuntoa. Esteri oli havainnut opetettavan aineen osaamisen heikkoutensa, joten ohjaajan antama palaute pudotti lisää hänen aineen opettamiseen
liittyvää itsetuntoaan. Esterillä oli suuria opettamiseen liittyviä haasteita. Esterin
opettamiseen ja oppiaineen osaamiseen liittyvä itsetunto kehittyivät eri suuntaan
kuin Hannelen. Esteri sai opetusharjoittelunsa aikana negatiivisia avainkokemuksia.
Negatiiviset avainkokemukset liittyvät yleensä epävarmuuteen ja omiin tunteisiin
sopivuudesta opettajan ammattiin. Nämä tunteet voivat liittyä esimerkiksi luokan
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hallintaan (Goleman, 1995). Adaptiivisuus eli asioiden omaksuminen käytännön
kokemuksia reflektoiden ei Esterillä kehittynyt opetusharjoittelun aikana (Wetzel
ym., 2015). Esterin opettamiseen liittyvä itsetunto heikkeni törmäyksissä opetusharjoittelussa esiin tulleiden realiteettien kanssa (Crocker & Park, 2004; Patton ym.,
2004).
Myös Elinan opettamiseen liittyvä itsetunto laski opetusharjoittelun alun jännittämisen myötä. Syynä jännittämiseen olivat samankaltaiset työrauhan ylläpitämiseen liittyvät uskomukset kuin Hannelella. Uskomukset kemian opettamiseen sisältyvistä vaaroista ja fysiikan käsitteiden ymmärtämisen ja havainnollistamisen
vaikeudesta laskivat Elinan oppiaineen osaamiseen liittyvää itsetuntoa. Verrattaessa muihin viiteen opettajaopiskelijaan Elinan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto
laski huomattavimmin. Opetusharjoittelun aikainen ammatti-identiteettiin liittyvä
kriisi alensi myös hänen opettamiseen liittyvää itsetuntoaan (Patton ym., 2004).
Tällainen kriisitilanne voi liittyä esimerkiksi opettajaopiskelijan käsitykseen identiteetistään tai oletukseen identiteetin jatkuvuudesta. Jatkuvuuden vaatimus liittyy
ammatti-identiteetin kehittymiseen menneisyyden kokemusten ja tulevaisuuteen
liittyvien uskomusten rajapinnassa (van Rijswijk ym., 2016). Elinan opettamiseen
ja opetettavan aineen osaamiseen liittyvässä itsetunnossa tapahtuneet muutokset
olivat samankaltaisia kuin edellä Esterin itsetunnon muutokset. Esteri oli kuitenkin
voimakastahtoisempi persoona kuin Elina, joten Esteri kapinoi järjestelmää vastaan.
Elinan opettamiseen liittyvä itsetunto pysyi alhaisella tasolla koko opetusharjoittelun ajan, koska hänen epävarmuutensa ammatti-identiteetistään ei hävinnyt missään vaiheessa opetusharjoittelua.
Venlan opettamiseen liittyvä itsetunto ja oppiaineen osaamiseen liittyvä itsetunto olivat korkealla tasolla opetusharjoittelun alkaessa. Venlan opettamiseen liittyvän itsetunnon korkea taso lienee johtunut hänen ennen opetusharjoittelua tekemistään opettajan sijaisuuksista. Opetusharjoittelu tarjosi Venlalle tilanteita ja kokemuksia, joissa hän havaitsi, että hänellä oli kehitettävää omassa toiminnassaan
opettajana. Mortin ja Vertin tapauksessa hän joutui pohtimaan uskomustaan itsestään opettajana ja havaitsi olevansa liian ohjaava. Venlan pitämät oppitunnit eivät
edenneet hänen uskomustensa mukaisesti, joten hänen vahva opettamiseen liittyvä
itsetuntonsa laski (Neff & Vonk, 2009).
Danielin oppiaineen osaamiseen liittyvä itsetunto oli opetusharjoittelun alkaessa korkealla tasolla. Tämä tuli esiin sekä fysiikan että matematiikan opettamisessa. Hän havaitsi opetusharjoittelun aikana, ettei opetettavan aineen osaaminen
pelkästään riitä, vaan pitää huolehtia myös siitä, että oppilaat oppivat. Danielin oppiaineen osaamiseen liittyvä itsetunto pysyi koko opetusharjoittelun ajan korkealla
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tasolla sekä fysiikassa että matematiikassa. Hänen opettamiseen liittyvä itsetuntonsa oli korkealla fysiikan opetuksessa, mutta matematiikan opetuksessa se pysyi
alhaalla. Tätä tilannetta kuvaa hänen toteamuksensa opetusharjoittelun loppuessa: ”Kaiken kaikkiaan jäi ihan hyvä fiilis ja uskon siihen, että joskus vielä osaan
opettaa.” Danielille jäi opetusharjoittelusta positiivinen uskomus (Markus & Nurius, 1986) oman opetustaidon paranemisesta, joten hänen opettamiseen liittyvä itsetuntonsa on kohoamassa.
Villen oppiaineen osaamiseen liittyvä itsetunto oli opetusharjoittelun alussa
vahva. Tässä suhteessa hän on Danielin kaltainen. Hänen uskomuksensa mukaan
opetettavan aineen osaamiseen liittyvä hyvä itsetunto antaa opettajalle itsevarmuutta ja vaikuttaa sitä kautta opettamiseen liittyvään itsetuntoon sitä kohottavasti.
Villen opettamiseen liittyvä itsetunto oli tämän uskomuksen takia korkealla tasolla
ennen opetusharjoittelun alkua, mutta laski harjoittelussa saatujen kokemusten seurauksena. Uranvaihtajana hänellä oli oman alansa asiantuntijana aineen osaamiseen
liittyvä hyvä itsetunto. Opettamiseen liittyvää itsetuntoa laski se, etteivät aikaisemman työn käytänteet soveltuneet sellaisenaan opettajan työhön (Powers, 2002).
Kuudesta opettajaopiskelijasta Esterin ja Elinan opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto laski muiden opetettavan aineen osaamiseen liittyvän itsetunnon pysyessä korkealla tasolla. Opettamiseen liittyvä itsetunto kohosi vain Hannelella muiden opettamiseen liittyvän itsetunnon pysyessä samana tai laskiessa. Villen opettamiseen liittyvä itsetunto parani opetusharjoittelun loppua kohden.
7.2

Opettajaopiskelijan reflektion kohteen muutos
opetusharjoittelussa

Hannele reflektoi opetusharjoittelunsa alussa jännittämistään ja omaa toimintaansa
ja niiden seurauksia opettamisessa. Jännittämisestä vapautumisen seurauksena hänen reflektointinsa laajeni koskemaan oppilaita ja toisia opettajaopiskelijoita (Lee,
2005; van Manen, 1991; ks. myös Moore-Russo & Wilsey, 2014; Shoffner, 2009).
Opetusharjoittelun päättyessä Hannele oli laajentanut reflektointiaan koskemaan
koko persoonassaan tapahtunutta muutosta. Hän oli rohkeampi esiintyjä muuallakin kuin oppitunneilla.
Esteri reflektoi omia oppituntejaan opetusharjoittelun alussa, mutta hänen reflektointinsa oli pääosin hänen pitämiensä oppituntien kuvausta. Syvällisemmin hän
reflektoi oman opetettavan aineen osaamisensa puutteellisuutta. Esterin reflektointi
oli myös tarkkaa toisten opettajaopiskelijoiden tuntien analysointia. Hän löysi seuraamistaan oppitunneista ne avainkohdat, jotka erityisesti vaikuttivat oppituntien
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etenemiseen. Esteri oli Hanneleen verrattuna yksityiskohtiin paneutuva ja oppitunnista virheitä etsivä pikkutarkka ”kunnon” palautetta antava opettajaopiskelija. Hän
ei halunnut osallistua reflektiiviseen pohdiskeluun ja erilaisten vaihtoehtojen tarkasteluun, vaan halusi palautetta, joka ratkaisee opettamiseen liittyviä ongelmia
(Bronkhorst ym., 2014; ks. myös Eraut, 2000; Whyte & Classen, 2012). Esteri reflektoi kriittisesti ohjaajan toimintaa ja asetti itsensä ohjaussuhteen kriisiytyessä ohjaajan yläpuolelle. Hän erottui tässä suhteessa muista viidestä tässä tutkimuksessa
esillä olevasta opettajaopiskelijasta. Oppilaan toiminnan ja oppimisen reflektoinnissa Esteri kohdensi huomionsa luokassa vallitsevan työrauhan edistämiseen.
Elinalle oppilas ja hänen oppimisensa olivat opetusharjoittelun alussa etäisiä.
Tässä suhteessa hänen reflektointinsa oli Hannelen kanssa samantyyppistä. Elinan
reflektoinnin kohteina olivat oma toiminta luokassa ja sen seuraukset. Hänen reflektointinsa oli laajempaa itsensä tarkkailua kuin Hannelen jännittämiseen keskittynyt oman toiminnan reflektointi. Ammatti-identiteettinsä kehittymisessä Elinan
kohtaama kriisi suuntasi hänen reflektointinsa hetkellisesti itseensä opettajana,
mutta opetusharjoittelun kuluessa myös oppilas ja hänen oppimisensa tulivat reflektoinnin kohteiksi. Epävarmuus omasta ammatti-identiteetistään ja vastuun kantamisesta oppilaista jäi Elinan reflektoinnissa päällimmäiseksi opetusharjoittelun
päättyessä (Lee, 2005; van Manen, 1991).
Venla hyötyi opettajan sijaisuuksissa saamistaan kokemuksista, joten reflektoinnin kohteina olivat heti opetusharjoittelun alusta alkaen toisten opettajaopiskelijoiden ja normaalikoulun opettajien pitämät oppitunnit sekä oppilaiden ja opiskelijoiden toiminta tunneilla (Lee, 2005; van Manen, 1991). Toisten opettajaopiskelijoiden tuntien reflektoinnillaan hän edisti opetusharjoittelun alusta alkaen heidän
ammatti-identiteettinsä kehittymistä. Tässä suhteessa hän poikkesi muista opettajaopiskelijoista, jotka keskittyivät opetusharjoittelun alkuvaiheessa oman toimintansa reflektointiin. Oman toiminnan reflektointi ei opetusharjoittelun alkaessa painottunut Venlan kohdalla aivan yhtä paljon kuin Hannelella ja Elinalla. Hän kuitenkin teki havaintoja omista puutteistaan suhtautumisessaan oppilaiden oppimiseen ja oppilastöiden ohjaamiseen ja reflektoi siten oman toimintansa seurauksia.
Danielin reflektointi oli aluksi hänen opetettavan aineen osaamiseensa kohdistuvaa reflektointia. Hän erosi tässä suhteessa Hannelesta ja Elinasta, jotka olivat
reflektoinnissaan keskittyneet itselleen ominaiseen haasteeseen. Daniel reflektoi
omaa opetustaan matematiikan tunneilla ja oli uskomuksensa mukaan tylsä opettaja.
Reflektointi ei kuitenkaan johtanut opetuksen muuttumiseen vaihtelevammaksi.
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Ville oli Danielin tavoin opettamansa aineen kautta opetustilannetta reflektoiva
opettajaopiskelija. Hänen reflektointinsa kohdistui opetusharjoittelun alussa oppilaiden toimintaan oppitunneilla. Hänellä oli uskomuksia yläasteen oppilaista villeinä mutta toisaalta rohkeina kysymään kaikenlaista. Tässä suhteessa hän oli Hannelen tyyppinen opettajaopiskelija, mutta Hannelen uskomukset yläasteen oppilaista harjoittelun alkaessa olivat negatiivisempia. Aikaisemmasta kemistin ammatistaan opettajan ammattiin kouluttautuvana Ville keskittyi reflektoimaan niitä tilanteita, joissa oppilaat toimivat hänen edellä mainittujen uskomustensa mukaisesti
ja hän yritti ehkäistä ongelmia oppitunneillaan (Powers, 2002). Tässä suhteessa hän
toimi eri tavalla kuin muut viisi opettajaopiskelijaa, jotka tulivat opetustilanteisiin
uskomuksista vapaampina ja reflektoivat jälkeenpäin oppitunnilla saamiaan kokemuksia. Villen reflektion kohde muuttui oppilaiden toiminnasta opettajan rooliin ja
sen näkyvyyteen oppitunnilla (Bruner, 2001). Villen reflektointi kohdistui myös
oppilaiden motivointiin, johon hän löysi ratkaisuksi konkretisoinnin ja ongelmalähtöisten menetelmien käytön opetuksessa. Ammatinvaihtajat, kuten Ville, saattavat olla urautuneita edellisen työnsä käytänteisiin, joten muutokset saattavat tuottaa
heille vaikeuksia. Oppilaat saattavat muodostua ammatinvaihtajille haasteeksi heidän oppimiseensa liittyvän motivaation ja kurin puuttumisen vuoksi (Powers,
2002).
Opettajaopiskelijoiden reflektointi kohdistui opetusharjoittelun alussa pääosin
oman toiminnan reflektointiin poikkeuksena Esteri, joka reflektoi alusta alkaen
kriittisesti toisia opettajaopiskelijoita, sekä Venla, joka reflektoi heitä rakentavasti.
Opetusharjoittelun edetessä mukaan tulivat toisten opettajaopiskelijoiden toiminnan reflektointi ja oppilaiden toiminnan reflektointi poikkeuksena Esteri, joka reflektoi ohjaajansa toimintaa kriittisesti.
7.3

Tunteiden käsittely

Hannelelle jännittäminen oli opetusharjoittelun alkuvaiheessa kokonaisvaltainen ja
pitempikestoinen ja sillä tavalla häntä häiritsevä tunne. Hannelen kanssa samankaltaista jännittämistä koki opetusharjoittelunsa alussa myös Esteri, joskin Esterin jännittäminen oli intensiivisempää. Elinalla oli harjoittelun alkaessa samantyyppistä
jännittämistä kuin Esterillä. Elinan jännittäminen kohdistui hänen omaan kykyynsä
pitää yllä työrauhaa luokassa (Hascher & Hagenauer, 2016). Harjoitteluun ja ennen
kaikkea palautteen saamiseen ja sen sisältöön kohdistuvat odotukset voivat olla
moninaisia (Beck & Kosnik, 2002). Negatiivisiksi koettujen tunteiden peittäminen
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ja piilottaminen ovat opettajaopiskelijalle yleinen tapa selvitä vaikeita tunteita sisältävistä tilanteista (Taxer & Frenzel, 2015). Opettamiseen liittyvien tunteiden reflektointi johtaa oman ammatti-identiteetin syvällisempään tuntemiseen (Zembylas,
2003) ja siten ammatti-identiteetin kehittymiseen (Yuan & Lee, 2016). Esteri ja
Elina vapautuivat jännittämisestään ensimmäisen pitämänsä oppitunnin aikana,
mutta Hannelelle vapautuminen oli pitempiaikainen prosessi. Vapautumisprosessin
aikana Hannele alkoi havaita toisten opettajaopiskelijoiden ja oppilaiden tunteita ja
pääsi siten heidän tunnemaailmaansa sisälle (Goleman, 1995; ks. myös Mayer &
Salovey, 1997; Salovey & Pizzarro, 2003). Elina suhtautui alkavaan opetusharjoitteluunsa luottavaisesti ja innostuneesti, joten jännittäminen ei ollut hänelle ongelma.
Esteri järkyttyi ensimmäisen opetusharjoittelun ohjaajansa antamasta loppupalautteesta. Ohjaaja kertoi, ettei Esterin opetettavan aineen osaaminen ollut sillä tasolla, joka tarvitaan oppiaineen opettamiseen. Esteri oli itse jo ennen asiasta saamaansa palautetta reflektoinut opetettavan aineen osaamiseen liittyviä vaikeuksiaan, mutta silti ohjaajan palaute tuli hänelle yllätyksenä. Esterin opetusharjoittelu
päättyi koko järjestelmää vastaan kohdistuneeksi tunteenpurkaukseksi, jossa hän
piti koko opettajankoulutusjärjestelmää ainakin itselleen sopimattomana. Esteri ei
osannut käsitellä tilanteessa turhautuneisuuttaan, vihaansa ja ärtyneisyyttään (Yuan
& Lee, 2016).
Elina kävi tässä tutkimuksessa käsitellyistä kuudesta opettajaopiskelijasta läpi
vaikeimman prosessin opetusharjoittelunsa aikana. Hän yritti selvittää itselleen
omia mahdollisuuksiaan opettajan ammattiin. Kyllästyneisyyden vaiheessaan Elina
esitti itselleen kysymyksen: ”Mitenkähän sitten jaksan, kun olen opettajana ja päivässä voi olla enemmän pidettäviä tunteja kuin mitä nyt viikossa?” Hänen uskomuksensa opettajan työstä ja opetusharjoittelussa kohdatut tilanteet eivät näytä
kohtaavan niin, että niistä muotoutuisi jatkumo. Hän ei saanut tukea ohjaajaltaan
tunnetasolla. Opetusharjoitteluun liittyvä tunnekomponentti on koko opetusharjoittelun ajan läsnä ja muodostaa jatkumon tulevaan opettajan työhön (Bullough Jr &
Young, 2002). Niinpä Elina jäi opetusharjoittelunsa päättyessä edelleen pohtimaan
omaa ammatti-identiteettiään ja soveltuvuuttaan opettajan työhön (Lutovac & Kaasila, 2014).
Venla, Daniel ja Ville eivät oppimispäiväkirjoissaan kertoneet kovin paljon
opetusharjoittelun aikaisista tunteistaan. Venla kertoi hermostuneisuudestaan pitäessään omaa tuntiaan. Hänen hermostuneisuutensa johtui siitä, että hän pelkäsi ajan
loppuvan kesken eikä hän siten kerennyt tehdä kaikkea, mitä oli suunnitellut pitämälleen oppitunnille. Lisäksi Venla närkästyi opettajaopiskelijatoverilleen Villelle,
koska hänen uskomuksensa mukaan Ville ei huolehtinut riittävästi opiskelijoiden
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työskentelystä ja oppimisesta lukion kemian oppitunnilla. Daniel piti itseään tylsänä lukion matematiikan tunnin pitäjänä, ja Ville sanoi opettajan innostuneisuuden
oppitunneilla vaikuttavan positiivisesti ilmapiiriin oppilasryhmässä. Daniel pettyi
opetusharjoittelun alkuvaiheessa pidetyn oppitunnin yhteissuuunnitteluun, koska
aikataulu petti pahasti. Hän halusi suunnitella tuntinsa itsenäisesti, jolloin toisten
opettajaopiskelijoiden osuutta ei tarvitsisi ottaa huomioon. Omien tunteiden kuvaaminen ei ollut näille kolmelle opetettavan aineen osaamista korostavalle opettajaopiskelijalle tyypillistä (Goleman, 1995; ks. myös Mayer & Salovey, 1997; Salovey
& Pizzarro, 2003).
7.4

Oppilaisiin liittyvien uskomusten muutos

Hannelella ja Villellä oli opetusharjoittelun alussa negatiivisia uskomuksia yläasteen oppilaista (Pajares, 1992; Stenberg, 2010). Hannelella oli uskomus, että vain
tytöt olivat aktiivisia ryhmätöitä tehtäessä. Hannelelle oli ilmeisesti oman kouluaikansa kokemusten perusteella muodostunut tällainen uskomus. Villen uskomuksen
mukaan seitsemäsuokkalaiset olivat villejä, teinitytöt eivät halunneet opettajaa lähelleen ja pojat eivät kyselleet vapaaehtoisesti mitään. Ville korosti Hannelen ja
Esterin tavoin kurin välttämättömyyttä oppitunneilla työrauhaongelmien poistamiseksi. Villellä oli uskomus oppilaiden passiivisuudesta, minkä vuoksi hän halusi
aktivoida passiivisia oppilaita konkretisoimalla opetettavaa asiaa ja tuomalla tunneilleen ongelmanratkaisuun kannustavia menetelmiä. Hannelen uskomukset oppilaista muuttuivat, kun hänen jännittämisensä siirtyi taka-alalle ja hän havaitsi heidän tekevän innokkaasti töitä kemian oppitunnilla ja osallistuvan aktiivisesti ja itsenäisesti matematiikan oppitunnilla toteutettuun oppilaskeskeiseen projektityöhön.
Hannele havaitsi yllätyksekseen oppilaiden sitoutumisen projektityöhön heidän palauttaessaan Hannelen uskomusten vastaisesti työnsä heti seuraavalla oppitunnilla.
Hannelen uskomus yläasteen oppilaista muuttui. Oppilailla ei ollutkaan mitään
opettajaopiskelijoita vastaan, vaan he olivat yhteistyöhaluisia ja hänelle opettajana
apua tarjoavia. Villen uskomus oppilaista ei muutu positiivisempaan suuntaan opetusharjoittelun edetessä, vaikka hän pääsi vuorovaikutukseen heidän kanssaan
(Bruner, 2001).
Esterille oppilaat olivat kurinpidon kohteita johtuen hänen uskomuksestaan
opettajakeskeisen menetelmän paremmuudesta. Esterin uskomuksen mukaan hiljaa
oleva oppilas oppii, ja sen takia hän pyrki oppitunnilla täydelliseen hiljaisuuteen.
Esterin uskomukset oppilaista eivät muuttuneet opetusharjoittelun aikana.
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Elina viittasi oppimispäiväkirjassaan lukio-opiskeluun liittyvään ongelmaan.
Elinan uskomuksen mukaan lukion kurssimuotoisuuden vuoksi opiskelijaryhmät
muodostuivat aina koostumukseltaan erilaisiksi, joten sosiaalinen kontakti opiskelijoiden välillä jäi pinnalliseksi. Elinalla oli tähän liittyen myös uskomus, että opettajalle oli haastavaa luoda sosiaalisia kontakteja opiskelijoiden välille (Goleman,
1995; van Manen, 1991; ks. myös Lee, 2005; Mayer & Salovey, 1997). Elina kertoi
oppilaiden aiheeseen liittymättömistä kokeiluista fysiikan oppitunnilla ja tunsi,
ettei osannut suhtautua niihin oikealla tavalla. Saman oppitunnin päätteeksi hän tuli
paljastaneeksi negatiivisen uskomuksensa oppilaista. Hänen uskomuksensa mukaan oppilaat halusivat päästä tunnilta ennen kellonsoittoa, mikäli se vain oli mahdollista. Opetusharjoittelunsa lopuksi Elina kertoi pitäneensä oppilasryhmästä,
jonka oppimisesta hän huolehti Syventävä harjoittelu 2:n ajan. Opetusharjoitteluun
liittyvien kokemustensa perusteella hän valitsisi tulevaisuudessa yläasteen opettajan tehtävät. Tämä osoittaa, että Elina on kokenut yläasteen oppilaat positiivisina
sekä yksilöinä että opetusryhmänä (Nespor, 1987; Pajares, 1992; Richardson, 2003;
Stenberg, 2010).
Venla pyrki muodostamaan ammattimaisen ja asiallisen suhteen yläasteen oppilaisiin. Tässä häntä auttoivat hänen aikaisemmat ennen opetusharjoittelua saamansa opettamiseen liittyvät kokemuksensa. Hän havaitsi oppilaiden motivaation
alhaisuuden (Goleman, 1995) ja päätteli syynä olevan tehtävien helppouden. Venla
ei kerro uskomustensa muutoksista oppilaita kohtaan, joten voi olettaa, ettei muutoksia tapahtunut opetusharjoittelun aikana.
Daniel ei kertonut opetusharjoittelunsa alussa oppilaista mitään. Hänen ensimmäisessä kommentissaan, joka voidaan tulkita oppilaita koskevaksi, Daniel käytti
termiä luokan haltuunotto. Termi ei tarkoita välttämättä opettajakeskeistä vallankäyttöä, vaan oppilaiden mielenkiinnon kohdistamista siihen, mitä oli tulossa (Goleman, 1995). Daniel koki oppilastöitä sisältävät oppitunnit positiivisina, koska silloin hän voi mennä seuraamaan oppilaiden työskentelyä ja pääsi kontaktiin heidän
kanssaan. Danielin tavoitteena oli antaa opiskelijoiden itse tutkia asioita oppitunnilla ja vähentää omaa luennoimistaan.
Puolella opettajaopiskelijoista uskomukset ylästeen oppilaista muuttuivat positiiviseen suuntaan, mutta toisella puolella ei muutosta tapahtunut lainkaan. Opettajaopiskelijat eivät kertoneet lukio-opiskelijoita koskevista uskomuksistaan lukuun ottamatta Elinaa, joka koki sosiaalisten suhteiden muodostamisen opettajana
haastavaksi. Lukiolaisten passiivisuus tuli esiin useamman opettajaopiskelijan oppimispäiväkirjoissa.
150

7.5

Opettamiseen liittyvien uskomusten muutos

Hannelella oli opetusharjoittelun alkaessa negatiivisia uskomuksia oppilaskeskeisistä opetusmenetelmistä. Hänen uskomuksensa mukaan näitä opetusmenetelmiä
käytettäessä kaikki eivät työskennelleet ja vain tytöt olivat aktiivisia. Hannelen uskomus oppilaiden oppimisesta kytkeytyi kiinteästi häneen itseensä opettajana ja
hänen kykyynsä pitää kuria luokassa. Hän opettajana sääteli oppimistapahtumaa
jakamalla opettajakeskeisesti tietoa oppilailleen (Weimer, 2002). Hannele yllättyi
positiivisesti oppilaskeskeisyyden vaikutuksista kurin ylläpitämiseen ja sen tarpeellisuuteen. Hannelen uskomus itsestään opettajana muuttui opettajakeskeisestä
kurinpitäjästä oppilaskeskeisemmäksi.
Esterin uskomus opettamisesta ei muuttunut opetusharjoittelun aikana. Hänen
uskomuksensa mukaan opettajakeskeinen opettaminen oli hänen kannaltaan paras
menetelmä. Hänen opettajakeskeisyydestään oli seurauksena uskomus, että kurin
ylläpito luokassa oli oppimisen kannalta ratkaiseva tekijä. Esteri kohdisti huomionsa siihen, miten oppilaat saatiin kuuntelemaan eikä siihen, miten ja mitä he oppivat. Esterille opettajakeskeisyydestä oli muodostunut niin vahva uskomus, ettei
hän kokenut oppilaskeskeisyyttä käyttökelpoiseksi opettamisen malliksi. Hän havaitsi harjoitustunnillaan oppilaskeskeisyyden hyvät puolet esimerkiksi eriyttämisessä, mutta hän halusi pitää ohjat omissa käsissään eikä luottanut oppilaiden omatoimisen toiminnan kautta tapahtuvaan oppimiseen.
Elina piti oppilaskeskeisyyttä ongelmallisena, koska se aiheutti hänen uskomuksensa mukaan ison haasteen opettajalle. Haasteellista hänen uskomuksensa
mukaan oli sosiaalisten suhteiden muokkaaminen opetusryhmässä sellaisiksi, että
syntyisi vapautunutta vuorovaikutusta ja keskustelua oppilaiden kesken. Oppilastöiden ohjaaminen fysiikassa ja kemiassa haastoi hänen uskomuksensa opettajakeskeisyydestä. Elinalla oli työrauhan ylläpitämiseen liittyvä uskomus opettajan työstä
opettajakeskeisenä toimintana (Korthagen & Vasalos, 2005; Pajares, 1992; Weimer,
2002). Elina seurasi harjoittelunsa aikana useita oppilaskeskeisellä menetelmällä
toteutettuja oppitunteja (Weimer, 2002), mutta ne eivät saaneet häntä vakuuttuneeksi menetelmän eduista. Elina reflektoi opettajakeskeisesti oppilaskeskeisen oppitunnin tapahtumia. Hän tunnisti reflektoinnissaan tämän ristiriidan, joten hänelle
oli syntynyt tämänhetkisen ammatti-identiteetin ja ideaalin ammatti-identiteetin
välille jännite (Lutovac & Kaasila, 2014), mutta se ei johtanut muutokseen hänen
uskomuksessaan. Elina huomasi oppilaskeskeisyyden hyödyt oppitunnin ja oppilasryhmän hallinnassa, mutta hänen uskomuksensa mukaan tällaisten tuntien suunnittelu oli opettajalle haasteellista (Estes, 2004), joten opettajakeskeinen oppitunti
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oli helpompi toteuttaa (Pajares, 1992; Richardson, 2003; Stenberg, 2010). Elinan
opettamiseen liittyvät uskomukset eivät muuttuneet. Hän toteutti harjoitustuntinsa
perinteisen opettajakeskeisesti.
Venla pohti jo opetusharjoittelun alussa kriittisesti omaa opettajakeskeistä uskomustaan. Hän asetti itselleen kysymyksen, oliko hän liian määräävä ja antoiko
hän valmiita ratkaisuja oppilaille, kun heidän olisi itse pitänyt ottaa selvää asioista
(Korthagen & Vasalos, 2005; Lee, 2005; van Manen, 1991; Walkington, 2005).
Venlan oppimiskäsitys oli konstruktivistinen, joten hän pyrki opetuksessaan saamaan selville sen, mitä oppilaat entuudestaan tiesivät opetettavasta asiasta. Hänen
lähestymistapansa opettamiseen oli pääosin opettajakeskeinen (Weimer, 2002), johon sisältyi oppilaskeskeisiä osuuksia (Schuh, 2004). Oppitunnin oppilaskeskeisyys asetti hänet tilanteeseen, jossa hän joutui kyseenalaistamaan oman uskomuksensa opettajakeskeisyydestä (Lutovac & Kaasila, 2014; Meijer ym., 2011). Venla
oppi opetusharjoittelun aikana ohjaamaan oppilaskeskeistä työskentelyä kemian
tunneilla, mutta matematiikan tunneilla hän toteutti uskomustaan opettajakeskeisestä opiskelusta (Korthagen & Vasalos, 2005; Pajares, 1992; Richardson, 2003;
Stenberg, 2010).
Daniel lähestyi oppimista opetettavan aineen näkökulmasta ja piti oppilastöitä
toimivana opetusmenetelmänä. Niitä ohjatessaan hän pääsi oppilaiden keskelle ja
siten lähemmäksi oppijoita. Oppilaiden piti hänen mukaansa päästä itse tutkimaan
fysiikan ilmiöitä ja hänen piti opettajana vähentää luennoimista (Bruner, 2001;
Kang ym., 2013; Nivalainen ym., 2013). Daniel toteutti fysiikan oppituntejaan oppilaskeskeisesti, mutta matematiikan oppitunneillaan hän käytti opettajakeskeisiä
menetelmiä. Daniel siirtyi reflektoinnissaan opettajakeskeisyyden ja oppilaskeskeisyyden rajapinnalle ja huomasi fysiikassa tehtyjen oppilastöiden positiivisen merkityksen oppijalle. Tähän hän päätyi harjoittelussa saamiensa kokemusten perusteella (Toom, Husu & Patrikainen, 2015).
Villellä oli uskomus opettajakeskeisen opettamisen toimivuudesta, kunhan hän
vain löytäisi oikeat ratkaisut kurinpidon ja motivoinnin ongelmiin (Powers, 2002).
Villellä oli uskomus, että asioiden konkretisointi ja havainnollistaminen tukivat oppimista ja ne motivoivat oppilaita. Ongelmalähtöisyydellä hän pyrki tähän samaan
tavoitteeseen, koska silloin oppilaat pohtisivat asioita omakohtaisesti. Oppilaskeskeisyys näytti olevan Villen uskomuksessa mukana, mutta hän ei opetusharjoittelun
aikana ehtinyt sitä sisäistää ja panna käytäntöön (Weimer, 2002). Opettajakeskeisyys oli hänen opetusmenetelmänsä opetusharjoittelun päättyessä.
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Opettajakeskeiset uskomukset painottuivat kaikkien kuuden opettajaopiskelijan tarinoissa. Syynä tähän olivat heidän kouluaikaset kokemuksensa omien opettajiensa toteuttamista oppitunneista (Ahonen ym., 2014; Korthagen & Vasalos,
2005; Lutovac & Kaasila, 2014). Kaikki kuusi opettajaopiskelijaa saivat kokemuksia oppilaskeskeisistä menetelmistä opetusharjoittelun aikana joko teettäessään oppitunneillaan fysiikan ja kemian oppilastöitä tai projektitöitä matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. He pääsivät seuraamaan oppilaskeskeisiä oppitunteja myös
muiden oppiaineiden kuten, biologian ja uskonnon, oppitunneilla. Vain Hannele
siirtyi selvästi oppilaskeskeiseksi opetuksessaan. Esteri, Elina ja Ville pitäytyivät
opettajakeskeisyydessä sekä matematiikan että fysiikan ja kemian opetuksessaan.
Venlan ja Danielin oppilaskeskeisyys toteutui fysiikan ja kemian oppitunneilla,
mutta matematiikan oppitunnit he toteuttivat opettajakeskeisesti.
Tutkimusaineiston kerääminen ja sen tulkinta tapahtuivat perusopetuksen ja
lukion vuonna 2005 voimassa olleiden opetussuunnitelmien kontekstissa. Perusopetuksessa matematiikan opetuksen tuli opetussuunnitelman perusteiden mukaan
kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua ja sen tuli ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja niihin (Opetushallitus,
2004). Perusopetuksen matematiikan opetussuunnitelman perusteet eivät sisällä
oppilaskeskeisyyttä kuin implisiittisesti. Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelman perusteiden mukaan opiskelun lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot luonnonilmiöstä sekä kokeellisuus (Opetushallitus, 2004). Oppilaan
aikaisempien tietojen hyödyntäminen ja kokeellisuus merkitsevät oppilaskeskeisyyden painottumista fysiikan ja kemian opiskelussa. Lukion 2005 voimassa olleessa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteiden mukaan matematiikan opetustilanteet tuli järjestää siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä
(Opetushallitus, 2003). Tämä mahdollistaa opiskelijakeskeisen opiskelun opettajan
järjestämänä. Fysiikan opiskelulle on luonteenomaista kokeellisuus riippuen aihepiiristä, opetuksen vaiheesta ja välineistä. Kemian opetukselle on tyypillistä kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti (Opetushallitus, 2003). Kemian ja fysiikan opiskelu sisälsi opiskelijakeskeistä toimintaa erilaisten luonnonilmiöiden kokeellisena tutkimisena.
Opetusharjoittelunsa aikana 2005–2006 opettajaopiskelijat toteuttivat oppitunteja oppilas- ja opiskelijakeskeisellä menetelmällä fysiikassa ja kemiassa, joten
opetusharjoittelu näissä aineissa oli monipuolista ja ennakoi jo perusasteen vuoden
2016 opetussuunnitelman sisältämiä painotuksia. Opetussuunnitelman perusteiden
mukaan toiminnallisuus ja konkretia ovat keskeinen osa matematiikan opettamista
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ja oppimista. Fysiikan ja kemian opetuksessa lähtökohtana ovat luonnosta tehdyt
havainnot ja tutkimukset (Opetushallitus, 2014). Lukion 2016 opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman perusteiden mukaan matematiikan opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee
käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen (Opetushallitus, 2015).
7.6

Opetusharjoittelun ohjaajan merkitys opettajaopiskelijan
ammatti-identiteetin kehittymisessä

Opetusharjoittelun ohjaaja vastaa harjoittelun toteutumisesta luokkatilanteessa
sekä antaa opettajaopiskelijalle kaiken mahdollisen tuen hänen suunnitellessaan ja
toteuttaessaan oppitunteja. Hannele sai ohjaajaltaan opetusharjoittelun alussa emotionaalista tukea hänen kohdatessaan jännittämiseen liittyviä haasteita. Ohjaajan
antama tuki kohotti Hannelen opettamiseen liittyvää itsetuntoa, ja hän tunsi olonsa
varmemmaksi luokan edessä. Hannele toteutti aluksi ohjaajan antamia opettamiseen liittyviä ohjeita kritiikittömästi, mutta opetusharjoittelun edetessä hänestä kehittyi ohjaajan antamia ohjeita kriittisesti tarkasteleva opettajaopiskelija. Hannelen
uskomus itsestä opettajana koheni tämän prosessin aikana. Suhde ohjaajaan säilyi
koko ajan positiivisena eikä ristiriitatilanteita syntynyt. Hannele oppi opetusharjoittelun aikana tarkastelemaan opetettavia asioita eri näkökulmista, joten hän löysi
oppitunnin toteuttamiseen monia vaihtoehtoja, joista hän opettajana valitsi oppilaiden oppimiselle ja hänelle itselleen sopivan vaihtoehdon (Richter ym., 2013;
Snoeck & Struyf, 2012). Tämä lähestymistapa antoi mahdollisuuden tehdä muutoksia oppitunnin kulkuun sen etenemisen aikana eikä ainoastaan toteuttaa kirjaimellisesti tehtyä tuntisuunnitelmaa. Hannele otti kokonaisvastuun omasta opettamisestaan sekä yläkoulun oppilaiden että lukio-opiskelijoiden oppimisesta.
Esterin suhde opetusharjoittelun ohjaajaan oli opetusharjoittelun alkaessa samankaltainen kuin edellä Hannelen. Hän sai emotionaalista tukea ohjaajaltaan opetusharjoittelun alussa kokemaansa jännitykseen. Ohjaaja piti Esteriä luontaisena
opettajana, mikä kohotti Esterin uskomusta itsestään opettajana. Ohjaajan uskomukselle luontaisesta opettajasta ei ole kuitenkaan perusteita, joten Esterille ohjaajan palautteen seurauksena syntynyt uskomus itsestään opettajana oli epärealistinen.
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Ihmisen persoonallisuus on vakaa läpi nuoruuden eikä se sisällä piirteitä, jotka voisi
liittää kykyyn opettaa. Kenestä tahansa voi tulla loistava opettaja (Ripski, LoCasale-Crouch & Decker, 2011; Wiens & Ruday, 2014). Ohjaajan havaitsema Esterin
opetettavan aineen osaamisen puutteellisuus yllätti Esterin, vaikka hän oli sitä reflektoinut itsekin. Ensimmäisen ohjaajan antaman palautteen vaikutuksesta Esterin
aineen osaamiseen liittyvä itsetunto laski.
Siirtyessään perusharjoittelusta Syventävä harjoittelu 1:een Esteri sai uuden
ohjaajan. Esteri odotti uudelta ohjaajalta ”kunnon” palautetta, jossa kiinnitetään
huomiota yksittäisiin virheisiin ja annettaan tarkkoja parannusehdotuksia. Esterillä
oli uskomus, että hyvän palautteen pitää olla virheitä etsivää ja niitä korjaavaa (Pajares, 1992). Esteri takertui saamaansa palautteeseen ja halusi sen avulla parantaa
omaa ja toisten opettajaopiskelijoiden opettamista. Tässä suhteessa Esteri eroaa
Hannelesta, joka pyrki vapautumaan ja itsenäistymään ohjaajastaan. Esterillä oli
uskomus, että kurin pitäminen luokassa on kaiken opettamisen ja oppimisen perusta (Pajares, 1992; Richardson, 2003; Stenberg, 2010), ja ohjaajalla oli hiljainen
tieto, että oppilaat saadaan motivoitua kuuntelemaan ja oppimaan aineen monipuolisen hallinnan ja opetusmenetelmien vaihtelevuuden avulla. Tämä praktinen hiljainen tieto (Polanyi, 1966/1983; Toom, 2006) ei siirtynyt Esterille hänen opetusharjoittelussa saamiensa kokemusten kautta osaksi hänen käyttöteoriaansa (Argyris
& Schön, 1981). Ohjaajan mukautumiskyky opettajaopiskelijan tilanteeseen olisi
auttanut Esteriä ulos tästä hänen lukkiutuneesta tilanteestaan (van Ginkel ym.,
2016).
On mahdollista, että Esteri ei sisäistänyt ohjaajan ja ohjattavan rooleja, jolloin
harjoittelusta saadut kokemukset eivät tukeneet hänen ammatti-identiteettinsä kehittymistä (Ambrosetti ym., 2014). Sekä opetusharjoittelun ohjaajan että opettajaopiskelijan odotukset olivat keskenään ristiriidassa, jolloin oppimisympäristöstä ei
muodostunut opettajaopiskelijan odotusten mukainen (Rajuan ym., 2007). Reflektiivinen pohtiminen ja erilaisten vaihtoehtojen punnitseminen eivät sopineet Esterille. Esteri halusi palautetta, jossa suoraan kerrotaan, miten hänen pitää toimia,
jotta tulos oppitunnilla olisi hyvä. Narratiivinen kokemusten siirtäminen ohjaajalta
opettajaopiskelijalle (Matthew & Stenberg, 2009) ei hänen kohdallaan toiminut.
Elinalla oli vahva uskomus, että ohjaaja on häntä tukeva ja ymmärtävä persoona. Hän sai ohjaajaltaan yksityiskohtaista palautetta tuntiensa tapahtumista, ja
hän pyrki saamansa palautteen avulla rakentamaan itselleen toimintamalleja tunneilleen. Tässä suhteessa hän muistuttaa opettajaopiskelijana Esteriä ja Villeä. Ohjaajan ja Elinan välinen ohjaussuhde ei kehity siinä määrin luottavaiseksi, että Elina
olisi kertonut ohjaajalleen harjoittelutilanteensa kriisiytymisestä (Yuan & Lee,
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2016). Aineiston perusteella näyttää siltä, että Elina pohtii tilannettaan yksin (Cain,
2009). Opetusharjoittelun ohjaajan olisi pitänyt tällaisissa tilanteissa pystyä virittäytymään tulevan opettajapersoonan ainutlaatuisiin ominaisuuksiin (Ripski ym.,
2011). Opetusharjoittelun ohjaajalta vaaditaan tällöin herkkyyttä havaita opettajaopiskelijan tilanne (van Ginkel ym., 2016) ja kykyä tukea häntä tunnetasolla. Elina
eroaa opettajaopiskelijana Esteristä, joka on voimakastahtoisempi ja tuo omat ajatuksensa esille.
Venlan aikaisemmasta opettajakokemuksesta oli hänelle hyötyä, koska hän kykeni opetusharjoittelunsa alusta lähtien tarkastelemaan omien opetusharjoittelua
edeltävien kokemustensa kautta ohjaajiensa ja toisten opettajaopiskelijoiden pitämiä oppitunteja. Hän pystyi miettimään vaihtoehtoisia strategioita tunneille eikä
ottanut ohjaajan antamia malleja kritiikittömästi vastaan. Ohjaajalla ei ole Venlan
tarinassa sellaista merkittävää osaa kuin Hannelen, Esterin ja Elinan tarinoissa, eikä
hän kerro ohjaajalta saamastaan avusta ja tuesta. Daniel oli Venlan tavoin ohjaajasta
riippumaton opettajaopiskelija. Hän käytti tunneillaan ohjaajalta saamiansa malleja,
mutta ei kerro saamastaan palautteesta ja tuesta. Ohjaaja oli siis hänen harjoittelunsa kannalta katsottuna taustavaikuttaja. Ville oli Danielin tavoin opetettavan aineen kautta opettamista ja oppimista tarkasteleva opettajaopiskelija. Hänellä oli aikaisempaa työkokemusta, mutta ei opettajakokemusta. Ville ei kerro ohjaajastaan
ja häneltä saamastaan tuesta ja ohjauksesta. Saamastaan palautteesta hän kertoi tutkimusaineistossa vain muutamalla sanalla.
Opetusharjoittelun päättyessä Syventävä harjoittelu 2:n lopussa opettajaopiskelijat täyttivät kyselykaavakkeen. Kyselyssä oli harjoittelun toteutumiseen liittyviä kysymyksiä asteikolla samaa mieltä, täysin eri mieltä. Taulukossa 2 olen esittänyt yhteenvedon siitä, miten opettajaopiskelijat ovat kokeneet saamansa ohjauksen.
Taulukon mukaan ohjaus on ollut pääosin riittävää (83 %), se on koettu positiivisena (71 %) ja yhteistyö ohjaajan kanssa on ollut toimivaa (81 %). Mielenkiintoista
on havaita, että taulukon 2 antama informaatio ohjauksesta on positiivisempaa kuin
tähän tutkimukseen valittujen kuuden opettajaopiskelijan kokemukset osoittavat.
Huomattavaa on myös se, että opettajaopiskelijoille harjoittelun lopussa tehdyssä
kyselyssä otetaan ohjaajan toimintaan enemmän kantaa kuin tämän tutkimuksen
aineistossa.
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Taulukko 2. Kokemus ohjauksesta Syventävä harjoittelu 2:n päättyessä.
Väittämät 1

n

Sain ohjaajalta tarvittavan tuen

58

28 (48 %) 20 (35 %)

Koin palautteen positiivisena
Yhteistyö ohjaajan kanssa toimi
1

1

2

3

4

5

5 (9 %)

3 (5 %)

2 (3 %)

58

26 (45 %) 15 (26 %) 13 (23 %) 2 (3 %)

2 (3 %)

58

25 (43 %) 22 (38 %)

4 (7 %)

4 (7 %)

3 (5 %)

Asteikko: 1 = samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä

7.7

Yhteenveto kuuden opettajaopiskelijan tarinoiden vertailusta

Taulukoon 3 olen kerännyt yhteenvedon edellisten alalukujen 7.1–7.6 kuuden opettajaopiskelijan tarinoiden vertailusta. Esterin ja Venlan opettamiseen liittyvä hyvä
itsetunto laski opetusharjoittelun aikana. Hannelella, Danielilla ja Villellä kävi
päinvastoin. Elinalla opettamiseen liittyvä itsetunto pysyi matalana koko opetusharjoittelun ajan. Aineen osaamiseen liittyvän itsetunnon suhteen ei harjoittelun aikana tapahtunut muutoksia, olipa osaaminen hyvää kuten Hannelella, Venlalla, Danielilla ja Villellä tai heikompaa kuten Esterillä ja Elinalla. Reflektoinnin kohde
muuttui itsestä enemmän oppilaisiin Hannelella, Elinalla ja Danielilla. Esterillä ja
Venlalla ei tapahtunut muutosta reflektoinnin kohteessa, vaan he reflektoivat muita
opettajaopiskelijoita ja oppilaita koko harjoittelunsa ajan. Villen kohdalla reflektoinnin muutos tapahtui niin, että alussa se kohdistui oppilaisiin ja myöhemmin
myös opettajien rooliin ja toimintaan. Uskomukset oppilaista eivät muuttuneet Esterin, Venlan ja Villen kohdalla. Hannelen, Elinan ja Danielin kohdalla uskomukset
oppilaista muuttuivat positiivisempaan suuntaan. Opettamisessa muutos opettajakeskeisyydestä oppilaskeskeisyyteen tapahtui Hannelen, Venlan, Danielin ja osittain Villen kohdalla. Esterin ja Elinan uskomukset ja käytänteet pysyivät opettajakeskeisinä. Hannele ja Elina kokivat ohjaajan toiminnan positiivisena. Esteri koki
ohjaajan toiminnan aluksi positiivisena, mutta ohjaajan vaihdos ja saadun palautteen muuttuminen pohtivammaksi muutti tilanteen negatiiviseksi. Venla, Daniel ja
Ville eivät ota kantaa ohjaajan toimintaan.
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Ville

Daniel

Venla

Elina

Esteri

Hannele

Opettajaopiskelija

Ei muutu
Korkealla
Ei muutu

Alhaalla
Kohoaa

Alhaalla Mat

Korkealla

Alhaalla

Ei muutu

Laskee

Kohoaa Fys

Korkealla

Ei muutu

Ei muutu

Korkealla

Alhaalla

Ei muutu

Laskee

Alhaalla

Alhaalla

Ei muutu

Korkealla

Korkealla

avoimia

kateus Tottuminen

opettajana

rooliin ja toimintaan

laimeita

Oppilaista, opettajan Tunteenilmaisut

Oppilaisiin

Ei muutu

ammatillinen suhde

ohjaajan merkitys

Opetusharjoittelun

konkretisointi,
ongelmalähtöisyys

Ei muutu

Opettajakeskeisyys,

oppilastöissä

oppilaskeskeisyyteen

Opettajakeskeisyys

uskomuksiaan

opettajakeskeisiä

Kyseenalaistaa omia

Ei muutu

Opettajakeskeisyys

Ei muutu

Opettajakeskeisyys

oppilaskeskeisyyteen

toiminnasta

Ei kerro ohjaajan

toiminnasta

Ei kerro ohjaajan

toiminnasta

Ei kerro ohjaajan

puhkeavaa kriisiä

huomaa

ohjaaja ei

lähestyttävä,

Helposti

törmäys

takertuminen,

tuki,

Emotionaalinen

itsenäisyys

kriittisyys,

tuki, malli,

Opettajakeskeisyydestä Emotionaalinen

sosiaalisia

Villejä, rohkeita

omatoimisuuteen

haltuunotosta

Tylsä matematiikan Ryhmän

muuten hillittyä

Minästä

tunteenpurkaus

Ei muutu

Asiallinen,

Positiivisia ja

riittämättömyys,

Yksi

haastavia

Sosiaaliset suhteet

Ei muutu

Kurinpito, kuuntelu

omatoimisiksi

Opettaminen

Uskomusten muuttuminen

Kurittomista

Oppilaat

kyllästyneisyys,

oppilaat, minä

Opettajaopiskelijat,

oppilaisiin

Epävarmuus,

tunteitaan

Minästä

negatiivisia

Ei muutu

Ei osaa käsitellä

hallintaan

peittämisestä sen

Jännittämisen

Tunteiden käsittely

ohjaaja, oppilaat

Opettajaopiskelijat,

oppilaisiin

Minästä

muuttuminen

osaaminen
Alhaalla

kohteen

Reflektoinnin

Aineen

Kohoaa

Opettaminen

Itsetunnon muutokset

Taulukko 3. Yhteenveto opettajaopiskelijoiden tarinoiden vertailusta.

8

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Garratt ja Hodkinson (1998) kritisoivat laadulliseen tutkimukseen ennalta asetettuja tutkimuksen laatuun kohdistettuja kriteerejä, koska ne ohjaavat tutkimusta annettujen kriteerien suuntaan. Ennalta asetetut tutkimuksen laatuun kohdistuvat kriteerit voivat rajoittaa tutkimusta, ja ne voivat määrittää sen, millaista tutkimusta
voidaan tehdä ja millaista ei (Garrat & Hodkinson, 1998). Pattonin (1990) mukaan
naturalistinen kvalitatiivinen tutkimus on todellisen elämän tilanteisiin kohdistuvaa
tutkimusta, jolla ei ole ennalta määriteltyä etenemisreittiä, vaan tarkoituksena on
ymmärtää ilmiöitä niiden luonnollisessa tilassaan. Denzinin ja Lincolnin (2013)
mukaan kvalitatiivisia menetelmiä käyttävät tutkijat tutkivat asioita ja ilmiöitä niiden luonnollisessa ympäristössä yrittäen ymmärtää ja tulkita niitä ihmisten niille
antamien merkitysten avulla.
8.1

Narratiivisen tutkimuksen laadun kriteerejä

Narratiivinen tutkimus kuuluu laadullisen tutkimuksen kenttään. Connellyn ja
Clandininin (1990) mukaan narratiivisen tutkimuksen laatu perustuu muille kriteereille kuin validiteetti, reliabiliteetti ja yleistettävyys. Jokaisen tutkijan on löydettävä tutkimukseensa parhaiten sopivat kriteerit. Sopivia kriteerejä voivat olla esimerkiksi totuudenkaltaisuus (verisimilitude) ja siirrettävyys (transferability) (Connelly & Clandinin, 1990). Filosofi Karl Popper (1962, s. 235) toi totuudenkaltaisuuden käsitteen tieteeseen. Popperin mukaan kahden teorian totuutta ja epätotuutta
voidaan verrata niiden totuudenkaltaisuuden perusteella. Se teoria, jolla on suurempi totuussisältö, mutta pienempi tai yhtä suuri epätotuussisältö on totuudenkaltaisempi. Popperin mukaan totuudenkaltaisuuden käsite on tärkeä silloin, kun kyseessä on teoria, joka on parhaimmillaankin totuuden approksimaatio. Tämä on
Popperin mukaan usein tilanne sosiaalitieteissä. Brunerin (1991, s. 4) mukaan narratiivinen tutkimus voi pyrkiä kohti totuudenkaltaisuutta, joten tarinoita ei voi sanoa tosiksi tai epätosiksi kokeellisten tulosten tai loogisen päättelyn perusteella.
Brunerin (1991, s. 13) mukaan narratiivin totuudellisuutta voidaan arvioida sen totuudenkaltaisuuden ei sen verifioinnin perusteella (ks. myös Mishler, 1990). Lincoln ja Guba (1985) esittivät laadulliseen tutkimukseen siirrettävyyden käsitettä
yleistettävyyden käsitteen korvaajaksi. Heidän mukaansa yleistettävyys ei ota huomioon tutkimuksen kontekstisidonnaisuutta. Siirrettävyyden aste on suoraan verrannollinen lähtö- ja kohdekontekstien samanlaisuuden asteen kanssa. Tutkijan on
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siis annettava riittävästi tietoa tutkimuskontekstista, jotta lukija voi tehdä päätöksiä
siirrettävyydestä omaan kontekstiinsa.
Tutkimuksessani totuudenkaltaisuus opettajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjateksteissä näyttää olevan hyvä, koska voin rinnastaa niitä omiin kokemuksiini ohjaajana useiden kymmenien vuosien ajalta. Opettajaopiskelijoiden kertomukset
omista kokemuksistaan opetusharjoittelussa ovat heidän omaa reflektiotaan tapahtumista. Kuuden opettajaopiskelijan tarinoita muodostaessani olen pyrkinyt siihen,
että ne antaisivat mahdollisimman autenttisen kuvan opettajaopiskelijoiden kokemuksista.
Siirrettävyys vastaavanlaisiin tilanteisiin on tämän tutkimusraportin lukijan
vastuulla. Olen pyrkinyt helpottamaan lukijan tilannetta kertomalla mahdollisimman paljon niistä olosuhteista, joissa opettajaopiskelijat opetusharjoitteluaan tekevät. Olen kuvannut opetusharjoittelukontekstin niin tarkkaan kuin se on mahdollista. Opetusharjoittelun ohjaajan ja vertaisryhmän merkitystä opettajaopiskelijan
ammatti-identiteetin kehittymiseen olen tarkastellut oppimispäiväkirjoista esiin
tulleiden tilanteiden mukaan. Näiden antamieni tietojen perusteella raportin lukija
löytää yhtenevyyksiä omiin vastaaviin tilanteisiinsa ja voi tulkita tapahtumia
omassa työssään.
Connellyn ja Clandininin (1990) mukaan tasapaino yksityiskohtien kertomisen
ja kokonaisuuden välillä on tärkeää, toisaalta on tuotava esiin konkreettisia kokemukseen liittyviä yksityiskohtia ja toisaalta rakennettava luontevaa tarinaa. Narratiivisen tutkimuksen käyttökelpoisuus voi olla yksi osoitus sen laadusta. Loh (2013)
viittaa Eisneriin (1998) ja luettelee kolme narratiivisen tutkimuksen käyttökelpoisuutta osoittavaa kriteeriä. Ensiksikin tutkimus auttaa ymmärtämään tilannetta,
joka muuten jäisi arvoitukselliseksi ja hämmentäväksi, toiseksi tutkimus tarjoaa
kuvauksia ja tulkintaa, jotka tuovat esiin uutta tietoa tutkittavasta asiasta, ja kolmanneksi tutkimus syventää ja leventää kokemusta ja auttaa siten ymmärtämään
tutkittavaa asiaa. Josselsonin (2011) mukaan narratiivinen materiaali on tulkittavissa monella eri tavalla kuten itse todellisuuskin. Narratiivisessa tutkimuksessa
totuus käsitetään epistemologisesti suhteelliseksi ja moniselitteiseksi. Polkinghornen (1995) mukaan tarinan uskottavuuden arviointi riippuu kootun tiedon tarkkuudesta ja rakennetun juonen uskottavuudesta. Rakennetun juonen tarkkuus on
monimutkainen asia. Juonen ja todellisen kokemuksen välille jää aina aukkoja, joten samasta tietojen joukosta voidaan rakentaa useita erilaisia tarinoita. Tutkijan
suorittaman analyysin tuloksena syntynyttä tarinaa arvioitaessa otetaan huomioon
tarinan tilannesidonnaisuus, kontekstuaalisuus ja sen rakentamiseen käytettyjen
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tietojen koherenttisuuden selittävä voima. Kirjallisuuteen ja elämäntarinoihin liittyvistä narratiivisista tutkimuksista saamiinsa kokemuksiin viitaten Lieblich ja kollegat (1998) ottavat esille neljä kriteeriä, jotka ovat avuksi narratiivisten tutkimusten arvioinnissa. Ensinnäkin narratiivisen tutkimuksen laajuus (width), joka tarkoittaa kerätyn todistusaineiston kattavuutta. Toiseksi koherenssi (coherence), joka kuvaa sitä tapaa, miten tulkinnan eri osat muodostavat kokonaisen ja merkityksellisen
kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Kolmanneksi tutkimuksen tarkkanäköisyys (insightfulness), joka kuvaa rakennettujen tarinoiden esittämisen ja analyysin innovatiivisuutta ja omaperäisyyttä. Neljänneksi kitsaus (parsimony), joka kuvaa analyysin
suorittamista mahdollisimman vähällä käsitejoukolla, sen tyylikkyyttä tai esteettistä ilmiasua.
Tutkimukseni kohteena on matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteetti ja sen kehittyminen heidän opetusharjoittelunsa aikana 2005–
2006. Keräämäni aineisto kattaa lähes koko kyseessä olevan opettajaopiskelijajoukon. Tästä aineistosta olen valinnut kuusi opettajaopiskelijaa tutkimukseni aineistoksi. Näiden kuuden tutkimusaineistoon valitsemani opettajaopiskelijan tarinat sisältävät tietoa heidän ammatti-identiteettinsä kehittymisestä ja antavat siten koherentin kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Rakentamissani opettajaopiskelijoiden tarinoissa pyrin esittämään ne käänteet, jotka kuvasivat niitä harjoitteluun liittyviä kokemuksia, jotka muuttivat tarinan suuntaa. Lopulliseen tarinaan päädyin käyttämällä mahdollsimman vähän käsitteitä.
Kuuden opettajaopiskelijan tarinoita rakentaessani olen pyrkinyt tasapainoon
yksityiskohtien kertomisen ja kokonaisuuden rakentumisen välillä ja jättänyt käyttämättä opettajaopiskelijan oppimispäiväkirjan tekstikohtia, jotka eivät mielestäni
lisänneet tarinan informaatiosisältöä tai joissa oli samanlaisten kokemusten toistoa.
Opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin muutokseen liittyviä kohtia olen painottanut rakentamissani tarinoissa. Tutkimukseni käyttökelpoisuuden mittaavat ne henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita opetusharjoittelun käytänteistä ja niiden aiheuttamista muutoksista opettajaopiskelijan ammatti-identiteetissä. Rakentamieni kuuden opettajaopiskelijan tarinan uskottavuus jää lukijan arvioitavaksi. Olen pyrkinyt
esityksessäni uskottaviin tarinoihin, joilla on alku, juoni ja loppuratkaisu. Mishlerin
(1990) mukaan tutkimuksen laatu varmentuu sosiaalisen diskurssin myötä.
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on Mishlerin (1990) mukaan olennaista se, missä määrin voidaan luottaa niihin käsitteisiin, menetelmiin ja tutkimuksessa tehtyihin päätelmiin tai tutkimustraditioon, joihin tutkimukseen liittyvä teoria
ja sen tulokset perustuvat. Tutkimuksen laatua tarkastaeltaessa kiinnitetään huo161

miota toimiin, joiden avulla väitteitä esitetään ja arvioidaan sekä miten niitä vertaillaan muuhun alan tieteelliseen tutkimukseen. Käsitteiden tasolla olen tässä tutkimuksessani pyrkinyt mahdollisimman pieneen käsitteiden määrään ja käsitteisiin,
joita on käytetty jo aikaisemmin kansainvälisessä kirjallisuudessa.
8.2

Tutkimusaineiston arviointi

Tutkimukseni kohteena on opettajaopiskelijoiden opetusharjoitteluun liittyvät kokemukset, joten yksi tapa kerätä aineistoa on käyttää opettajaopiskelijoiden kirjoittamia oppimispäiväkirjoja, joissa he kuvaavat omia kokemuksiaan. Polkinghornen
(2005) mukaan kokemusta ei voi suoraan havainnoida, joten siitä saatava tieto riippuu opettajaopiskelijan kyvystä reflektoida omaa kokemustaan.
Opetusharjoittelun alkaessa syksyllä 2005 esittelin opettajaopiskelijoille aikomukseni tutkia opetusharjoittelua heidän pitämiensä oppimispäiväkirjojen avulla.
Samassa yhteydessä ilmoitin heille oppimispäiväkirjatekstien käytöstä opetusharjoittelun kehittämiseen (ks. Liite 1). Se, etteivät kaikki opettajaopiskelijat pitäneet
opetusharjoittelunsa aikana oppimispäiväkirjaa saattoi johtua siitä, etteivät he halunneet tehdä ylimääräistä työtä opetusharjoittelunsa aikana tai esittää ajatuksiaan
omalla nimellään. Tutkimukseeni osallistujien määrää olisi voinut lisätä anonyymiys.
Lieblichin ja kollegojen (1998) mukaan narratiivisen tutkimuksen kohteena on
yleensä yksi tai muutamia tapauksia. Lalin, Suton & Ungarin (2012) mukaan tutkimukseen osallistujien määrän kasvattaminen ei välttämättä lisää löydösten laatua.
Tehtäväni oli siis Connellyn ja Clandininin (1990) mukaisesti tutkia keräämääni
aineistoa ja löytää siitä analysoitavaksi tutkimuksen kannalta sopivia tapauksia. Lukiessani aineistoa mielenkiintoni kohdistui kuuteen opettajaopiskelijaan, joiden oppimispäiväkirjoista rakensin kustakin oman tarinansa. Pattonin (1990) mukaan
kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineiston koko ei ole tutkimuksen kannalta ratkaiseva tekijä, vaan se mitä aineistosta halutaan saada esille. Nämä tutkimukseni kannalta runsaasti informaatiota sisältävät kuuden opettajaopiskelijan oppimispäiväkirjat olivat tarkoituksenmukainen valinta, koska niistä voi Polkinghornen (2005)
mukaan oppia tutkimuksen kannalta keskeisiä opettajan ammatillisen identiteetin
kehittymiseen liittyviä asioita. Clandininin ja kollegojen (2007) mukaisesti oppimispäiväkirjojen voidaan sanoa olevan tiettyyn aikaan sidottuja, koska opettajaopiskelijat ovat merkinneet kuvaamiinsa tapahtumiin päivämäärät. Opettajaopiskelijat kuvaavat oppimispäiväkirjoissaan sosiaalisia suhteitaan ohjaajaan, oppilaisiin
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ja toisiin opettajaopiskelijoihin. He kuvaavat oppimispäiväkirjoissaan myös kokemuksiinsa liittyvää kontekstia.
Oppimispäiväkirja aineistona on yksipuolinen, koska siinä tulee esiin vain
opettajaopiskelijan kuvaus omista kokemuksistaan. Ammatillisen identiteetin kehittyminen tulee ulkopuolisen tarkkailijan havaittavaksi opettajaopiskelijan kokemusten kuvauksissa. Opetusharjoittelun ohjaajan kuvaukset opettajaopiskelijan toiminnasta oppitunneillaan olisivat olleet tärkeä lisä aineistossa. Strukturoitu tai
strukturoimaton opettajaopiskelijoiden haastatteleminen olisi myös tuonut tarkennusta niihin kohtiin, joita opettajaopiskelijat kokivat haastaviksi harjoittelunsa aikana. Näiden haastattelujen järjestämisen edellytyksenä olisi ollut oppimispäiväkirjoihin perehtyminen ennen haastattelua. Tällaisten haastattelujen järjestäminen
oli kyseisissä tilanteissa mahdotonta. Oppimispäiväkirjojen pitäminen omalla nimellä saattoi myös rajoittaa opettajaopiskelijoiden halua kirjoittaa kaikista opetusharjoittelun aikaisista kokemuksistaan. Anonyymi oppimispäiväkirjan pitäminen
olisi voinut lisätä tutkimukseni kannalta mielenkiintoisten kokemusten määrää.
Keräsin palautekyselyn avulla tietoa jokaisesta opetusharjoittelujaksosta nimettömänä. Näillä kyselykaavakkeilla tarkastettiin lähinnä sitä, että kaikki opettajaopiskelijat saivat samanlaista ohjausta ja eri ohjaajat käsittelivät ohjauksissaan
niihin suunniteltuja asioita. Avovastauksissa opettajaopiskelijat arvioivat omia kokemuksiaan harjoittelun eri osioissa. Syventävä 1 -harjoittelua kommentoi eräs
opettajaopiskelija seuraavasti:
Syventävä 1:ssä mukavinta oli päästä yksin suunnittelemaan ja pitämään kokonaisia tunteja. Tunneista sai enemmän ja monipuolisempaa palautetta kuin
perusharjoittelussa, mikä oli todella hyödyllistä. Oli myös opettavaista seurata
oman ryhmän jäsenten pitämiä tunteja ja harjoitella palautteenantoa. Ison
ryhmän ohjauksissa käytiin läpi hyödyllisiä asioita, vaikkakin osa esim. työtavoista oli sellaisia, ettei niitä välttämättä voi hyödyntää juuri tässä vaiheessa.
Pienen ryhmän tapaamisia ei juurikaan ollut, sillä palautekeskustelut saatiin
hyvin pidettyä heti kunkin tunnin jälkeen, mikä oli pelkästään hyvä juttu!
Omasta mielestäni sain hyvin tukea ja ohjeita tuntien suunnitteluun ja pienryhmämme toimi tukena tarvittaessa. Kaikin puolin syventävä 1:stä jäi hyvä mieli
ja paljon hyödyllisiä kokemuksia.
Syventävä 2 -harjoittelun avovastauksista esimerkkinä kaksi seuraavaa:
Mukava kokemus, opin paljon itsestäni, opettajan työstä ja oppilaista. Ohjaajan kanssa kaikki sujui todella hienosti ja sain tukea, kannustusta ja vapautta
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toteuttaa ideoita. Koko vuosi on ollut positiivinen kokemus, on hyvä lähteä töihin tämän jälkeen. KIITOS.
ja
Harjoittelussa ei oikein saanut toteuttaa omaa tyyliä opetuksessa. Oli pidettävä sellaisia tunteja kuin ohjaaja olisi itse pitänyt.
Jälkimmäisessä sitaatissa tulee esiin opettajaopiskelijan kokemus ohjaajan vallankäytöstä (Cohe ym., 2013; Patrick, 2013), jolla on ilmeisen negatiivinen merkitys
opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymiselle. Avovastaukset eivät kuitenkaan anna uutta tietoa tietyn opettajaopiskelijan kokemuksista opetusharjoittelussa, koska ne olivat anonyymejä. Päätin siis lukea ne, mutta en hyödyntänyt niitä
narratiivisessa analyysissä.
Alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaan olisin ottanut opetusharjoittelun
ohjaajat mukaan opettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kehittymisen havainnointiin. Opetusharjoittelun ohjaajat tekevät havaintoja opettajaopiskelijan toiminnasta hänen tuntinsa aikana ja kirjaavat ne. Näitä merkintöjään he sitten käyttävät
tuntia seuraavassa palautekeskustelussa. Sain näitä merkintöjä vain yhdeltä ohjaajalta omien merkintöjeni lisäksi. Tässä kohden tuli esiin sisäpiiriin kuulumiseni negatiivinen merkitys tutkimukselle. Merton (1972) korostaa sisäpiirin positiivista
merkitystä tiedon saannille, mutta sillä voi olla myös edellä kuvattuja tiedonsaantia
estäviä seurauksia. Seuraavassa esimerkki edellä mainitsemani Eevin antamasta
loppupalautteesta opettajaopiskelijalle ohjaajan vaihtuessa Syventävä harjoittelu
1:ssä.
Avoin, vapaa, REHELLINEN. Tuntien suuri hyve: tarkat matemaattiset merkinnät, puutut yksiköiden puutteisiin. Vuorovaikutus: menet oppilaiden joukkoon, kannustat hiljaisesti ja koko luokan kuullen. Persoona, joka ei jätä ketään kylmäksi. Puute: yrität tehdä matematiikan perusteista ymmärrettäviä.
Jos niitä alkaa selittää, täytyy olla varma osaamisesta. Häiritsi myös näkyvä
matematiikan vertaaminen laskentoon … huono. Luokka tykkäsi sinusta.
(14.12.2005)
Edellinen palaute ei liity niihin kuuteen opettajaopiskelijaan, jotka olen valinnut
tähän tutkimukseen, mutta kuvaa sitä, miten opetusharjoittelun kriteerejä sitoutuminen, vuorovaikutus, tavoitteellisuus sekä arviointi ja asiantuntemus käytetään
palautteen sisältöä mietittäessä.
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Opettajaopiskelijan pitämien oppituntien videointi olisi voinut olla tutkimuksen kannalta hyödyllistä. Tutkijana olisin päässyt vertaamaan opettajaopiskelijan
toimintaa oppitunnilla ja hänen oppimispäiväkirjaansa kirjoittamiaan kuvauksia
kokemuksistaan. Toisaalta tuntien videointi edellyttää opiskelijoiden suostumusta,
ja moni ei halua pitämiään oppitunteja videoitavan. Tämän vuoksi luovuin ajatuksesta kerätä tutkimustietoa videoimalla.
Aineisto on 13 vuotta sitten kerätty. Tämä on yksi tutkimukseni haaste. Toisaalta opetusharjoittelu Oulun normaalikoulun yläkoulussa ja lukiossa ei ole rakenteeltaan juurikaan muuttunut näiden vuosien aikana. Opetusharjoittelua on hieman
muutettu lisäämällä sellaisia sisältöjä, jotka on koettu opettajaopiskelijan tulevan
työn kannalta tärkeiksi. Näitä uusia sisältöjä ovat yhteisopettajuus/samanaikaisopetus liittyen kolmiportaiseen tukeen ja opetusta eheyttäviin projekteihin, oppilaiden
osallistaminen sekä opettajan työhön liittyvät eettiset kysymykset. Käsitykseni mukaan opettajaopiskelija ei ole juurikaan oman yli kolmekymmentä vuotta kestäneen
ohjaajaurani aikana muuttunut, joten ammatti-identiteetin muutosprosessi oli tärkeä 13 vuotta sitten ja on tärkeä nyt vuonna 2019. Olen peilannut saamiani tuloksia
perusasteen (Opetushallitus, 2015) ja lukion opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus, 2014). Tällä tavalla olen pyrkinyt lisäämään tutkimukseni ajankohtaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
8.3

Aineiston analysoinnin arviointi

Tutkimuksessani narratiivisen analyysin tuloksena syntyi kuusi juonellistettua tarinaa, joille olen määritellyt alun, keskikohdan ja lopun. Tarinat ovat aikaan sidottuja,
koska opettajaopiskelijat merkitsivät oppimispäiväkirjamerkintöihinsä päivämäärän. Esittelen tässä tutkimusraportissani tarinan päähenkilöt ja annan heistä riittävästi tietoa, jotta tutkimusraportin lukija kokee heidät tietyssä kontekstissa toimiviksi ainutkertaisiksi yksilöiksi. Tarinan päähenkilöt ovat opettajaopiskelijoita,
jotka toimivat heille ainutlaatuisissa olosuhteissa, ja he käsittelevät eteensä tulevia
kokemuksiaan omilla persoonallisilla tavoillaan. Polkinghornen (1995) mukaan
tutkijana en saa hylätä niitä yksityiskohtia, jotka erottavat juuri heidän tarinansa
muista samanlaisista tarinoista.
Opettajaopiskelijat ovat kirjanneet päivittäin omat kokemuksensa oppimispäiväkirjoihinsa koko opetusharjoittelunsa ajan, joten voin olettaa, että he kuvaavat
senhetkisiä uskomuksiaan ja niiden seurauksia opetusharjoittelussaan. Heillä ei siis
ole tietoa kirjoittamishetkellä siitä, miten heidän tarinansa päättyy.
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Minun tehtävänäni narratiivisena tutkijana on rakentaa opettajaopiskelijan oppimispäiväkirjassaan antamien todisteiden perusteella tulkinnallinen tarina siitä,
mitä hänelle tapahtuu hänen opetusharjoittelunsa aikana. Rakentamassani tarinassa
korostuvat opettajaopiskelijan ammatti-identiteettiin liittyvät tekijät itsetunto, reflektointi, tunteet ja uskomukset. Mishlerin (1990) mukaan tarinan rakentamisen
edetessä teoria ja analyysi ovat jatkuvassa dialektisessa vuoropuhelussa keskenään
sekä vuorovaikutuksessa aineiston kanssa. Tämän prosessin olen kuvannut avoimesti tämän tutkimusraportin luvuissa 6 ja 7.
Etsin aineistosta niitä informantteja, jotka ovat kiinnostavia tarkasteltaessa ammatti-identiteetin tekijöitä itsetuntoa, reflektointia, tunteiden käsittelyä ja uskomuksia. Tarinan kontekstina on opetusharjoittelun konteksti, jossa tarinan juoni tapahtuu. Connelly ja Clandinin (1990) käyttävät kontekstista kuvaavasti nimitystä
näyttämö.
Tulkitessani oppimispäiväkirjojen sisältämää tekstiä olen liittänyt tulkintani
teoriaan. Polkinghornen (2007) mukaan tällä tavalla kommentoitu teksti täydentää
ja selventää alkuperäisen tekstin merkitystä. Tutkimushenkilön todellisen kokemuksen merkityksen ja siitä muodostetun tarinallisen kuvauksen kytkemisessä toisiinsa on neljä rajoittavaa tekijää. Ensiksi kuvauksessa käytetty kieli voi rajoittaa
kokemuksen merkitystä, toiseksi kokemuksen reflektoinnin rajoittuneisuus voi estää havaitsemasta tiedostamattomia merkityksen tasoja, kolmanneksi ihminen voi
vastustaa tiedostettujen merkitysten täydellistä käsittelyä ja neljänneksi haastattelijalla voi olla monimutkainen merkitys syntyvälle tarinalle. Näistä neljästä rajoittavasta tekijästä kolmella ensimmäisellä voi olla merkitystä oppimispäiväkirjamuotoisessa aineiston hankinnassa. Usealle opettajaopiskelijalle oli vaikeaa kuvata kokemustaan kirjoitetussa muodossa. Oppimispäiväkirjoista useat olivat varsin niukkasanaisia, eikä niissä kuvattu omia kokemuksia tarkasti, vaan opettajaopiskelija
esitti tunnin tapahtumat luettelona. Sama ilmiö oli havaittavissa toisten opettajaopiskelijoiden oppituntien kuvauksissa, kerrottiin lyhyesti vain se, mitä tuntia pitävä opettajaopiskelija teki. Kuvauksissa ei reflektoitu tuntitapahtumien taustalla
olevia tekijöitä tai pohdittu sitä, millaisia tunteita oppituntia pitävä opettajaopiskelija mahdollisesti koki. Reflektointi oli harvalla opettajaopiskelijalla syvällistä oppitunnin tapahtumien pohtimista ja tapahtumien syy-seuraus-suhteiden arviointia.
Narratiivisen tutkimuksen tekijän täytyy esittää sellaisia aineistosta löytämiään todisteita tulkinnoilleen, jotka lukija voi hyväksyä uskottaviksi.
Polkinghornen (1995) mukaan narratiivisen analyysin tarkoitus on vastata kysymyksiin, miten ja miksi jokin tietty tulos tuli esiin. Tarinallistettu tuotos on tut166

kimukseni tulos, ja se on retrospektiivinen tai narratiivinen selitys sille, mitä tapahtui. Opettajaopiskelijoiden oppimispäiväkirjojen sisältämien kokemusten juonentaminen oli prosessina itselleni haastava. Tarinan loppuratkaisun löytäminen ei sinänsä ollut kenenkään kuuden valitsemani opettajaopiskelijan tapauksessa vaikeaa,
mutta niiden merkittävien kokemusten, tapahtumien ja käännekohtien löytäminen
oppimispäiväkirjan tekstistä, jotka johtivat lopputulokseen, oli haaste. Niiden kohtien löytäminen opettajaopiskelijan tekstistä, joissa muutos jossakin ammatti-identiteetin osatekijässä tapahtuu, oli myös haasteellista. Samoin oli tärkeää jättää tarinoista pois turhaa toistoa. Polkinghornen (1995) mukaan narratiivisen analyysin
tuloksena syntyneen tarinan uskottavuus joutuu testiin, kun selvitetään tutkimuskysymyksiin sisältyvää kysymystä, miksi näin tapahtui. Analyysissä saadun vastauksen tulee tyydyttää tutkimusraportin lukijan subjektiiviset tarpeet ymmärtää,
miten tutkittava ilmiö on saattanut tapahtua. Polkinghornen (2007) mukaan inhimillisen kokemuksen ymmärtämiseen liittyvät väitteet vaativat laadukkaita todisteita, jotka on saatu yksilön henkilökohtaisen reflektiivisen kuvauksen avulla. Näitä
henkilökohtaisia kuvauksia induktiivisesti analysoimalla saadaan esille yleistyksiä.
Narratiiveja tutkimuksissaan käyttävien tutkijoiden löytämät totuudet ovat narratiivisia totuuksia, eivät historiallisia totuuksia. Tarinallistettu teksti on todiste siitä,
mitä käsitelty asia merkitsee persoonalle henkilökohtaisesti. Se ei ole todiste siitä,
miten asiat todellisuudessa tapahtuvat. Polkinghornea (2007) soveltaen voin sanoa,
että tämän raportin tarkoituksena on vakuuttaa lukija esitettyjen väitteiden laadukkuudesta.
8.4

Tutkimuksen eettisyyden arviointi ja tutkijan positio

Hammersleyn ja Traianoun (2012) mukaan tutkimuksen eettiseen tarkasteluun liittyy huoli siitä, millaisessa suhteessa tutkimuksen eettiset ja epäeettiset puolet ovat
toisiinsa nähden. Siihen liittyy myös sen tarkasteleminen, miten tutkimuksen eettisiä ja epäeettisiä puolia pitäisi arvioida. Dentzinin ja Lincolnin (2013) mukaan tutkimuksessa saadut todisteet eivät koskaan ole moraalisesti tai eettisesti neutraaleja.
Narratiivista tutkimusta tehtäessä narratiiviseen tutkimusasetelmaan liittyvät
eettiset tarkastelut ovat Boldin (2012) mukaan seuraavat. Ensiksikin tutkijan oman
position tiedostaminen tutkimuksessa ja siitä aiheutuvat mahdolliset vaikutukset
tutkimukseen ja sen tuloksiin. Toiseksi tutkijan suorittama tutkimuskontekstin tarkasteleminen ja se, miten tutkimukseen osallistujat kohdataan tässä kontekstissa.
Kolmanneksi tutkijan selvitys siitä, miten hän on saanut tutkimushenkilöiltä suos167

tumuksen tutkimukseen osallistumisesta. Neljänneksi tutkijan tutkimuksessaan tarvitseman tiedon kerääminen ja raportointi. Viidenneksi, miten tutkija suunnittelee
ja toteuttaa tutkimuksen niin, että rehellisyys, laatu ja läpinäkyvyys tulevat taatuiksi.
Kuudenneksi, miten tutkija estää tai minimoi tutkimuksen siihen osallistujille aiheuttamat haitat, varmistaa tutkimukseen osallistujien vapaaehtoisuuden ja tutkimuksen riippumattomuuden. Seitsemänneksi, miten tutkija huomioi omien arvojensa vaikutuksen tutkimukseen ja kenen ääni kuuluu tutkimuksessa. Aineiston tulkintaan sisältyy mahdollisia vääristymiä. Tutkijan on otettava huomioon se, että
tutkimuksella voi olla vaikutuksia tutkittaviin varsinaisen tutkimuksen jälkeen. Josselsonin (1996) mukaan tutkija tulkitsee kokoamaansa tutkimusmateriaalia aina
oman merkityshorisonttinsa kautta, mikä voi aiheutta vääristymiä tutkimustuloksiin.
Tarkastelen seuraavaksi Boldin (2012) mukaisesti omaa positiotani tutkimusasetelmassa, tutkimuskontekstia ja opettajaopiskelijoiden sijoittumista siihen, tutkimuksen kohteiden rekrytointia ja aineiston keräämistä heiltä.
Lincolnin ja Guban (1985, s. 192) mukaan tutkijaa voidaan laadullisessa tutkimuksessa pitää tutkimusvälineenä, joten hänen toiminnastaan pitää antaa tietoa,
miten hän on vaikuttanut tiedon keräämiseen sen analysointiin ja tulkintaan. Hänen
osuuttaan ei pidä yli- eikä aliarvioida, vaan pyrkiä kertomaan kaikki ne asiat, jotka
vaikuttavat tutkimukseen (ks. myös Patton, 2002, s. 566).
Tutkijana tutkin omaa työtäni opetusharjoittelun ohjaajana, josta minulla on yli
kolmenkymmenen vuoden kokemus. Pitkä työkokemukseni voi olla haitta, koska
sen seurauksena työskentely tutkijana voi olla sellaista, että en huomaa kaikkia
opetusharjoittelun vaikutuksia opettajaopiskelijoiden kokemuksissa. Herkkyyteni
opettajaopiskelijan kohtaamiin ongelmiin on voinut hävitä, mutta toisaalta hankimani kokemus auttaa minua ennakoimaan tulevia tilanteita ja opetusharjoittelussa
kohtaamieni ongelmien selvittely tapahtuu rutiininomaisesti. Kokemukseni voi kaventaa näkökulmaani, mutta samalla se syventää ja kohdentaa ajatteluani harjoittelun kannalta tärkeisiin kohtiin.
Tutkimukseni yhtenä erikoispiirteenä on se, että tutkijana olen osallisena tutkimusasetelmassa tutkiessani omaa työtäni. Olen opetusharjoittelun ohjaajana kahdessa roolissa: olen opettajaopiskelijoihin nähden ulkopuolinen, mutta opetusharjoittelun ohjaajiin nähden sisäpiiriin kuuluva. Merton (1972) lähestyy sisäpiiriin
kuuluvan ulkopuolisen dilemmaa tiedon saannin näkökulmasta. Hän päättelee, että
sisäpiiriin kuuluva tutkija saa ryhmän sisäistä tietoa, jonka saavuttamiseen ulkopuolisella ei ole madollisuutta. Sisäpiirillä voi joissain tapauksissa olla jopa monopoli siihen tietoon, jota se omaa ja hallitsee. Lievemmässä muodossaan sisäpiiri on
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etuoikeutettu saamaan tiettyä tietoa, mutta ulkopuolisetkin yksilöt tai ryhmät voivat
sitä saada haltuunsa. Oman työni tutkijana minulla on mahdollisuus kuulla tietoa
toisilta ohjaajilta niistä opettajaopiskelijoista, jotka ovat seuraavaksi tulossa ohjattavikseni. Opettajaopiskelijat eivät siten pääse aloittamaan ”puhtaalta pöydältä”
tullessaan minun ohjattavikseni. Toimiessani matemaattisten aineiden opetusharjoittelun koordinaattorina minulle syntyy kokonaisvaltainen näkemys kaikista
opettajaopiskelijoista ja heidän harjoittelustaan. Adlerin ja Adlerin (1987, s. 31, 61,
73) mukaan kaikkeen ihmisen keräämään tietoon vaikuttaa kerääjän subjektiivisuus,
ja jopa objektiivisimpaankin tutkimusmetodiin vaikuttaa ihmisen kyky tulkita asioita monella eri tavalla. Tutkittavaan sisäpiiriin kuuluminen vaatii tutkijalta erilaisten roolien omaksumista eri tilanteissa. Tällöin työtoverin, avustajan ja tutkijan
roolit voivat sekoittua, jolloin pitää löytää eri rooleille toimiva yhdistelmä. Täydellinen tutkittavan ryhmän jäsenyys saattaa johtaa ryhmän jäseneksi uppoutumiseen,
jolloin tutkijan identiteetti voi jakautua. Tutkijan yrittäessä pitää yllä sekä jäsenen
roolia että tutkijan näkökulmaa voi seurauksena olla roolien välinen konflikti. Tutkimusaineiston keräämisvaiheessa vaikutukseni on merkittävä, koska opettajaopiskelijat tiesivät palauttavansa oppimispäiväkirjansa minulle. Myös aineiston analysointiin liittyvään tulkintaan kokemukseni ohjaajana vaikuttaa merkittävästi. Omat
uskomukseni opettamisesta vaikuttavat käsityksiini opettajaopiskelijan toiminnasta
hänen pitämillään oppitunneilla, ja samat uskomukset vaikuttavat myös tulkitessani
hänen kirjoittamiaan tekstejä.
Taylor (2011) on tutkimuksessaan pohtinut sisäpiirissä tapahtuviin tutkimuksiin liittyviä tekijöitä. Hänen mukaansa sisäpiirin informanttien haastattelut antavat
laajempaa ja syvempää tietoa tutkijalle kuin täysin ulkopuolisen suorittamat. Tulosten tulkintaan tulee tutkijan oma sisäpiirin tieto mukaan varsinkin tutkittaessa
intiimejä ilmiöitä. Haittoina voi Taylorin mukaan ilmetä eettisiä ongelmia tutkimusaineistoa kerättäessä, ja kerättyyn tietoon voi etenkin haastattelututkimuksissa
tulla mukaan vääristymiä. Tutkimuksen objektiivisuus voi kärsiä ja sisäpiirin tiedon tarkasteluun voi liittyä kyvyttömyys tarkastella asioita ulkopuolisena sen keräämisvaiheessa ja tulkinnassa. Valitessani kuutta opettajaopiskelijaa tutkimusaineistooni valintatulokseen vaikutti kuulumiseni sisäpiiriin opetusharjoittelun ohjaajana. Valitsin opettajaopiskelijat aineistoon heidän erityispiirteittensä perusteella,
mutta valintaani vaikuttivat myös omat tiedostetut ja tiedostamattomat uskomukseni opetusharjoittelun ohjaajana. Tämän vuoksi aineistoon valittujen opettajaopiskelijoiden ominaispiirteenä on myös heidän haasteellisuutensa opetusharjoittelun
ohjaajalle. Tutkimuksessani sen tulkintavaiheessa tuli vastaan ongelmia tulkites169

sani omien kollegojeni toimintaa. Eevin toiminnan tulkinta Esterin tapauksessa tuntui vaikealta. Olin tietoinen tilanteesta ja halusin aluksi tulkita ohjauksen opetusharjoittelun ohjaajan kannalta parhain päin, mutta totesin lopulta, että minun pitää
ulkoistaa tilanne ja toimia neutraalisti. Sama oli tilanne tulkitessani Esterin ja Kallen välistä konfliktitilannetta.
Omaa työtään tai siihen läheisesti liittyvää toimintaa tutkiva on Costleyn ja
kollegojen (2010) mukaan ainutlaatuisessa asemassa sekä tutkimuksen syvällisyyden, että saadun erikoistiedon vuoksi. Hänellä on oman sisäpiirin tietonsa lisäksi
mahdollisuus hyödyntää tuntemiensa ihmisten taustoja ja heistä saamaansa tietoa.
Tutkimus tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää tutkittavan järjestelmän, tässä tapauksessa opettajankoulutuksen kehittämisessä. Omaan työhön liittyvään tutkimukseen sisältyy hienotunteisuutta kollegoja kohtaan, mikä saattaa vääristää tutkimustuloksia. Oman työn tarkka tuntemus saattaa olla myös haitta, koska työ on
tullut liian tutuksi, jolloin tutkija ei huomaa siihen sisältyviä valtarakenteita. Tutkija
voi myös tulkita väärin oman vuorovaikutuksensa vanhempien ja nuorempien kollegoiden kanssa.
Tutkimuksestani on hyötyä, koska se antaa tietoa opettajaopiskelijoiden kokemuksista Oulun normaalikoulun matemaattisten aineiden opetusharjoittelussa. Tällaista tietoa ei saa tarkkailemalla opettajaopiskelijoiden pitämiä oppitunteja ja heidän toimintaansa oppitunneillaan. Tämä tutkimus valottaa aloittelevan ohjaajan Eevin tilannetta ja toisaalta kokeneemman ohjaajan Kallen toimintaa Esterin näkökulmasta. Esterin ristiriitaiset kokemukset opetusharjoittelussa ovat osin ohjaajien toiminnan erilaisuudesta johtuvia. Tutkimuksessa tulee esiin vallankäyttöön liittyviä
opettajaopiskelijan kokemuksia, josta esimerkkinä on erään opettajaopiskelijan
kommentti siitä, ettei hän saanut pitää sellaisia oppitunteja kuin olisi halunnut, vaan
tuntien piti olla sellaisia, millaisina ohjaaja olisi ne pitänyt.
Kaikki tutkimukseen osallistuvat opettajaopiskelijat ovat minulle tutkijana nimeltään tuttuja, mutta oman ohjausryhmäni opettajaopiskelijat tunnen paremmin,
koska ohjauskontakti heidän kanssaan on intensiivinen prosessi. Tästä on seurauksena se, että minä tutkijana tunnen osan opettajaopiskelijoista paremmin kuin toiset
ja tämä tieto vaikuttaa tulkintaani. Kirjoittamiensa oppimispäiväkirjojen kautta
kaikki tutkimukseen osallistuvat opettajaopiskelijat tulevat minulle tutkijana todella läheisiksi. Tutkijana pääsen mukaan heidän kokemuksiinsa ja pyrin löytämään niistä sen oleellisen, joka liittyy opetusharjoitteluun ja heidän ammatti-identiteettinsä kehittymiseen opetusharjoittelun kuluessa. Ymmärtäjän ja kanssamatkaajan roolit lienevät parhaat termit kuvaamaan omaa tilannettani tutkimuksessa.
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Tutkijana olen tietoinen, että omat kokemukseni omista opettajistani vaikuttavat opettajaopiskelijoiden ammatti-identiteettiin kohdistuviin tulkintoihini. Kokemukseni omista opettajistani ovat ajallisesti 1960-luvulta peräisin, jolloin oppilaita
käsiteltiin erilaisin menetelmin kuin nykyisen peruskoulun ja lukiokoulutuksen aikana. Kansakoulun neljännen luokan opettaja oli ensimmäinen merkittävä kokemukseni opettajasta, joka aiheutti minulle tuntemuksen, että minustakin voisi tulla
opettaja. Hänen rauhallinen esiintymisensä teki minuun unohtumattoman vaikutuksen. Keskikouluun siirryttiin kansakoulun neljännen luokan jälkeen. Keskikouluun
oli pääsykoe, jossa menestyin. Keskikouluajalta minulla on hyvinkin nöyryyttäviä
kokemuksia opettajista, ja ne saattavat vaikuttaa nykyiseen käsitykseeni ammattiidentiteetistäni ja siitä millainen kehitys opettajaopiskelijan ammatti-identiteetissä
pitäisi lähteä käyntiin opetusharjoittelun aikana. 1960-luvulla opettaja oli kurin ylläpitäjä, ja tähän käytettiin menetelmiä, joilla oli tarkoitus nöyryyttää oppilasta.
Muistissani on erityisesti oma saksan kielen opettajani, jonka opetusmenetelmät
olivat varsin erikoisia. Kielen kokeet olivat siihen aikaan joko kääntämistä suomen
kielestä saksan kieleen tai päinvastoin. Kokeen lauseet korjattiin kokeen jälkeen
vihkoon mustekynällä. Korjaaminen tehtiin kotona ja mustekynä oli sellaista tyyppiä, jonka terän kärkeä kasteltiin musteeseen ja sitten kirjoitettiin. Oma mustepulloni kaatui vihkoni päälle ja siitä syntyi suuri musteläiskä vihkoon. Saksan opettaja
esitteli musteläiskääni koko luokalle ja nolasi minut samalla täydellisesti. Nykyiseen ammatti-identiteettiini tuosta tilanteesta on kehittynyt piirre, että en tietoisesti
koskaan nolaa oppilasta. Fysiikka ja kemia tulivat mieliaineiksi keskikouluaikana,
mutta siihen ei vaikuttanut opettaja vaan molempiin aineisiin sisältynyt kokeellisuus. Olin saanut koko lapsuuteni ajan melko vapaasti kokeilla kaikenlaista ja tutkia asioita vapaasti. Olimme esimerkiksi kavereitten kanssa saaneet rakentaa oman
lautan, jolla sitten seilasimme pitkin Kiantajärven rantoja. Moottorin rakentaminen
tuohon lauttaan oli varsin ongelmallinen, kun ei sitä saatu toimimaan. Syy oli se,
ettei ikiliikkujaa voi rakentaa. Tuotahan me emme silloin tienneet, joten teimme
turhaa työtä. Lukion fysiikka ja kemia eivät tuohon aikaan sisältäneet lainkaan kokeellisuutta, joten törmäsin siihen seuraavan kerran vasta suorittaessani opetusharjoitteluani 1983–1984. Kokeellisuus sekä fysiikan että kemian opetuksessa vei minut mukanaan. Tämän takia omaan ammatti-identiteettiini tuli kokeellisuuden korostaminen sekä fysiikassa että kemiassa.
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9

Yhteenveto ja pohdinta

Tässä luvussa kiteytän aluksi päätulokseni tutkimusongelmittain ja vertailen niitä
aiempiin tutkimuksiin. Sen jälkeen pohdin tutkimusprosessia ja sen tuloksia sekä
tutkimuksen merkitystä matemaattisten aineiden opetusharjoittelulle. Lopuksi tuon
esille joitakin ideoita jatkotutkimuksen aiheiksi.
9.1

Millä tavalla opettajaopiskelijan ammatti-identiteetti kehittyi
opetusharjoittelussa?

Matemaattisten aineiden aineenopettajaksi opiskelevan opettajaopiskelijan opetettavan aineen osaamiseen liittyvä itsetunto oli lähes kaikilla tutkimukseni opettajaopiskelijoilla korkealla tasolla koko opetusharjoittelun ajan (Mruk, 2006). Poikkeuksen tästä muodostivat Esteri ja Elina, joiden aineen osaamiseen liittyvä itsetunto oli koko opetusharjoittelun ajan heikko. Tutkimukseni aineistona olleesta
kuudesta matemaattisten aineiden opettajaopiskelijasta Hannelella, Danielilla ja
Villellä aineen opettamiseen liittyvä itsetunto oli opetusharjoittelun alussa heikko,
mutta kohosi opetusharjoittelun edetessä. Esterin opettamiseen liittyvä itsetunto oli
opetusharjoittelun alussa korkealla tasolla, mutta laski harjoittelun edetessä. Elinan
opettamiseen liittyvä itsetunto vaihteli harjoitustunneittain, mutta jäi alhaiselle tasolle. Venlan opettamiseen liittyvässä itsetunto laski hieman opetusharjoittelun aikana, mutta pysyi muuten korkealla tasolla koko opetusharjoittelun ajan.
Oman toiminnan reflektointi oli opetusharjoittelun alussa vallitsevana kaikilla
opettajaopiskelijoilla (Stenberg, 2010; Walkington, 2005). Hannelella, Elinalla ja
Danielilla reflektoinnin kohde muuttui omasta toiminnasta oppilaiden toimintaan.
Esterin, Venlan ja Villen reflektointi kohdistui opetusharjoittelun alusta alkaen toisiin opettajaopiskelijoihin ja oppilaisiin oman toiminnan reflektoinnin jäädessä vähemmälle. Näistä opettajaopiskelijoista Venlalla oli opettajan työhön liittyviä aikaisempia kokemuksia. Esteri reflektoi tunteitaan, jotka liittyivät ohjaajan kielteiseen palautteeseen. Ville ei ollut tottunut aikaisemmassa ammatissaan reflektointiin.
Korthagenin (2001) mukaan reflektointikyky auttaa tulevaa opettajaa sopeutumaan
erilaisiin eteen tuleviin tilanteisiin, joihin kaikkiin heitä ei voi opettajankoulutuksessa valmentaa.
Tunteet ja niiden käsittely tulivat vahvasti esiin Hannelen, Esterin ja Elinan
oppimispäiväkirjoissa (Goleman, 1995; ks. myös Mayer & Salovey, 1997; Salovey
& Pizzarro, 2003). Hannele käsitteli omaa jännittämistään ja pyrki peittämään jän173

nittämisensä seurauksia muilta hänen pitämiään oppitunteja seuraavilta opettajaopiskelijoilta. Jännittäminen väheni hänen osaltaan opetusharjoittelun aikana. Esteri ei osannut käsitellä negatiivisia tunteitaan rakentavalla tavalla. Elinan opetusharjoittelua hallitsi epävarmuus ja jossain vaiheessa myös kyllästyneisyys. Hän
pohti tilannettaan ja uskomuksensa mukaan ajatteli tottumisen auttavan näissä tilanteissa. Daniel käsitteli opetusharjoittelunsa aikana tunteitaan hyvin vähän. Venla
kertoi Villen toiminnan aiheuttamista tunteistaan seuratessaan yhtä Villen pitämistä
harjoitustunneista ja Ville taas kertoi opetusharjoittelun aikaisista tunteistaan hyvin
laimeasti. Corcoranin ja Tomeyn (2012) mukaan sekä omien että toisten tunteiden
tulkinta ja emotionaalisen tiedon ymmärtäminen näyttävät olevan opettajaopiskelijoille heidän heikko kohtansa. DeMauron ja Jenningsin (2016) mukaan opettajaopiskelijan emotionaalinen tila vaikuttaa hänen itsetuntoonsa.
Kritiikittömästi omaksutut opettajaopiskelijoiden uskomukset voivat ohjata
heidän toimintaansa opettajina (Mezirow, 1991; Pajares, 1992). Osalla opettajaopiskelijoista uskomukset oppilaista ja opettamisesta muuttuivat opetusharjoittelun
aikana, mutta osalla ei tapahtunut minkäänlaista muutosta. Hannelella ja Danielilla
tapahtui muutos uskomuksissa oppilaista. Hannelella uskomus oppilaista muuttui
kurittomista omatoimisiksi ja Danielilla hieman lievempänä ryhmän haltuunottoa
tarvitsevista omatoimisiksi. Esterillä uskomus oppilaista kuria tarvitsevina ja hiljaiseen kuunteluun ohjattavina säilyi koko opetusharjoittelun ajan. Ville piti oppilaita villeinä, rohkeina ja sosiaalisina, eikä hänen uskomuksensa muuttunut opetusharjoittelun aikana. Elinan uskomuksen mukaan oppilaiden/opiskelijoiden väliset
sosiaaliset suhteet olivat opettajan kannalta vaikeita. Aikaisempaa opettajakokemusta omaava Venla suhtautui oppilaisiin ammatillisen asiallisesti.
Opettajaopiskelijoiden uskomus opettamisesta vaihteli opetusharjoittelun aikana. Matematiikan opettamisessa painottui opettajakeskeisyys ja fysiikan sekä kemian opettamisessa oppilaskeskeisyys. Hannelella, Danielilla ja Villellä tapahtui
muutos opettajakeskeisyydestä oppilaskeskeisyyteen päin. Venla kyseenalaisti
omaa opettajakeskeisyyttään. Esteri ja Elina säilyttivät opettajakeskeisen uskomuksensa opettamisesta koko opetusharjoittelun ajan. Stenbergin (2010) mukaan opettajaopiskelijan opettamiseen liittyvä prosessi edellyttää tietoisuutta omista arvoista,
uskomuksista ja asioiden ymmärtämisestä, jotta hän voi tehdä pedagogisesti oikeita
ratkaisuja. Tämän tietoisuuden puuttuessa uskomukset tulevat opettamisessa tärkeiksi taustavaikuttajiksi, ja ne ohjaavat siten opetusta. Esteri ja Elina eivät tulleet
riittävän tietoisiksi omista opettajakeskeisistä uskomuksistaan, joten nämä vaikuttivat heidän toteuttamiinsa oppitunteihin.
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Itseohjautuvuudella ja oman opimisen reflektoinnilla on tärkeä osa sekä lukion
että perusasteen opetussuunnitelman perusteiden sisältämässä oppimiskäsityksessä
(Opetushallitus, 2014, 2015). Oppimisen itsesäätelyssään oppilaat kykenevät säätelemään oppimisprosessiaan, he ovat motivoituneita ja aktiivisia toimijoita oppimisprosessissaan (Kramarski & Michalsky, 2009). Itsesäätelyprosessia voidaan tukea itsearvioinnilla ja vertaisarvioinnilla (Panadero, Johnsson & Strijbos, 2016).
Michalskyn (2012) mukaan itsesäätelyä tukevilla toimilla kuten oppilaskeskeisillä,
parityöskentely ja aktiivisen oppimisen menetelmillä saadaan tulokseksi korkeamman tason tieteellistä ajattelua. Tutkimukseni opettajaopiskelijat saivat kokemuksia
oppilaskeisistä työskentelymenetelmistä ja osan kohdalla uskomukset muuttuivat
oppilaskeskeiseen suuntaan. Opettajan työ on muuttunut tiedonjakajasta oppilaiden
työskentelyn ohjaajaksi erilaisten tietolähteiden parissa. Opettajaopiskelijat tarvitsevat opetusharjoitteluunsa kokemuksia siitä, miten ohjata oppilaiden oppimista.
Tämän tutkimuksen opettajaopiskelijat toimivat ohjaajina oppilaskeskeisissä projekteissa erityisesti fysiikassa ja kemiassa saaden kokemuksia myös tulevan opetussuunnitelman toteutuksesta.
9.2

Ohjaajan merkitys opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin
kehittymisessä

Opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin muodostumiseen vaikuttavina tekijöinä
tutkimusaineistosta tulivat esiin ohjaaja ja toiset opettajaopiskelijat. Kolme opettajaopiskelijaa ei maininnut mitään ohjaajasta tai hänen toimistaan eikä niiden vaikutuksesta omaan opetusharjoitteluunsa. Taulukon 2 sisältämät tulokset kuitenkin
osoittavat, että ohjaaja on antanut riittävästi tukea, hänen antamansa palaute on koettu positiivisena ja yhteistyö ohjaajan kanssa on sujunut hyvin. Hannele ja Esteri
kokivat saaneensa ohjaajalta emotionaalista tukea (Barrera ym., 2010; Hascher ym.,
2004; Richter ym., 2013). Esteri kiintyi ensimmäisen ohjaajaansa Eevin toimintamalliin niin, ettei hyväksynyt uuden ohjaajansa Kallen toimintamallia, ja päätyi siten yhteentörmäykseen hänen ja koko opettajankoulutusjärjestelmän kanssa. Esteri
myös turhautui, kun ei saanut ohjaajaltaan Kallelta suoraa palautetta (Hoffman ym.,
2015). Hannelelle kehittyi aito kriittisyys ohjaajan antamia ohjeita ja malleja kohtaan, mikä johti itsenäistymiseen ja oman opettamiseen liittyvän linjan löytymiseen.
Hän oli opettajaopiskelijana opetusharjoittelun tavoitteiden mukainen opetusharjoittelun tulos. Elina koki ohjaajansa helposti lähestyttävänä, mutta ei riittävän turvallisena, jotta hän olisi kertonut ohjaajalleen ammatti-identiteetissään tapahtuneesta kriisiytymisestä (van Ginkel ym., 2016).
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Gutin, Beamin, Henningin ja Cochranin (2014) mukaan opetusharjoittelun ohjaajia voidaan tukea heidän työssään tarkastelemalla opetusharjoittelun ohjaajan ja
ohjattavan sopivuutta toisilleen, lisäämällä ohjaukseen käytettävää aikaa sekä keskustelemalla selvästi opetusharjoittelun ohjaajan ja ohjattavan ohjaamiselle asettamista tavoitteista.
9.3

Tulosten ja tutkimusprosessin pohdintaa

Opetusharjoittelun ohjaajan merkitys opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin kehittymisessä on tässä tutkimuksessa yllättävän vähäinen Venlan, Danielin ja Villen
tapauksissa. He eivät kerro opetusharjoittelun ohjaajastaan mitään, vaikka toteuttavat opetusharjoittelussaan ohjaajan antamia ohjeita. Saattaa olla, että oppimispäiväkirjan pitäminen omalla nimellä vaikuttaa tähän tulokseen. Opetusharjoittelun
ohjaajan auktoriteettiasema opettajana voi liittyä myös siihen, ettei hänen työskentelyään haluta kommentoida. Opetusharjoittelun lopussa koko matemaattisten aineiden opiskelijajoukolle nimettömänä tehty kysely osoittaa kuitenkin opetusharjoittelun ohjaajan tärkeäksi osaksi opettajaopiskelijan harjoittelua (ks. Taulukko 2).
Pitäisikö opetusharjoittelun ohjaajan opetusharjoittelun alusta lähtien korostaa sitä,
ettei hänen tapansa opettaa ole ainoa oikea menetelmä, vaan oppimiseen ilmiönä
voidaan vaikuttaa monella eri tavalla. Opetusharjoittelun ohjaaja on tässä suhteessa
samalla tasolla opettajaopiskelijan kanssa, mutta hänellä on kokemusta omasta tavastaan opettaa. Kansainvälisissä tutkimuksissa tarkastelu on kohdennettu joko
opetusharjoittelun ohjaajan toimintaan tai ohjaukseen (Crasborn ym., 2010; Hennissen ym., 2011 ja Hudson, 2014).
Esterin tapauksessa opetusharjoittelun ohjaajan ja opettajaopiskelijan välistä
suhdetta heikentää heidän erilainen käsityksensä ohjauksesta (Bradbury & Koballa,
2008). Izadinia (2015a) on tutkimuksessaan tarkastellut opettajaopiskelijan ja opetusharjoittelun ohjaajan vuorovaikutussuhdetta opettajaopiskelijan tasolta. Hänen
mukaansa opetusharjoittelun ohjaajan pitäisi olla avoin ja ystävällinen ja antaa
opettajaopiskelijan ”käsitellä asioita omalla tavallaan” ja ”sisällyttää omia ideoitaan tekemiseensä”. Izadinia käytti aineiston kokoamisessa puolistrukturoituja
haastatteluja, havainnointia ja reflektiivisiä kirjoitelmia. Opettajaopiskelijan vapaus toteuttaa omia ideoitaan näyttäisi olevan opetusharjoittelussa opettajaopiskelijan kannalta tärkeää.
Useiden opettajaopiskelijoiden reflektion kohde opetusharjoittelun aikana
muuttuu itsensä tarkkailusta oppilaiden tarkkailuun. Poikkeuksen muodostavat Es176

teri ja Venla, joiden reflektion kohteet pysyvät koko harjoittelun ajan samoina. Esteri reflektoi toisia opettajaopiskelijoita, opetusharjoittelun ohjaajan toimintaa ja
oppilaita. Venla reflektoi toisia opettajaopiskelijoita, oppilaita ja itseään. Esteri ei
reflektoi omaa toimintaansa tai sen seurauksia. Villen reflektion kohde muuttuu oppilaiden reflektoinnista oman toiminnan reflektointiin päätyen opettajan toiminnan
reflektointiin. Opettajaopiskelijoiden reflektointitaitojen kehittämiseen pitäisi opetusharjoittelussa kiinnittää enemmän huomiota. Sähköinen oppimispäiväkirja tai
ryhmäkeskustelu netissä voisi olla tehokas väline tähän. Oman työskentelyn kriittinen reflektointi auttaa tulevaa opettajaa kehittämään omaa ammatti-identiteettiään (Mortari, 2012).
Opetusharjoittelun tavoitteita tarkasteltaessa huomio kiinnittyy myös siihen,
ettei opettajaopiskelijan opettamiseen tai aineen osaamiseen liittyvän itsetunnon tukemiseen ole tavoitteiden asettelussa kiinnitetty lainkaan huomiota. Ilmeisesti
nämä opettajaopiskelijalle hyvinkin tärkeät asiat on jätetty opetusharjoittelun ohjaajan ja toisten opettajaopiskelijoiden antaman vertaispalautteen, reflektoinnin ja
tuen varaan. Kuten tässä tutkimuksessa on havaittu, tunteiden käsittelyllä on merkittävä osuus ammatti-identiteetin kehittymisessä. Jännittämistä ilmenee lähes jokaisella opettajaopiskelijalla ja se on aivan normaalia. Opettajaopiskelijoiden joukossa saattaa kuitenkin olla yksilöitä, joille jännittäminen on pitkäaikaisempaa ja
ahdistavampaa ja häiritsee siten hänen opetusharjoitteluansa. Näille opettajaopiskelijoille pitäisi tarjota ammattimaista apua ongelmaansa.
Oppimispäiväkirjan pitäminen on tarjonnut opettajaopiskelijalle yhden tavan
purkaa rakentavasti omia kokemuksiaan ja niihin liittyviä tunteitaan. Negatiivisiksi
koettujen tunteiden käsittely on tärkeä osa ammatti-identiteetin kehittymistä. Aineistosta kohosi tässä suhteessa esiin Hannele, joka osasi käsitellä negatiiviseksi
kokemaansa jännittämistä ja siitä seuraavia tunteita, sekä Esteri, jolla oli vaikeuksia
omien pettymyksen ja vihan tunteidensa käsittelyssä. Elina käsitteli oppimispäiväkirjassaan opettajan työhön liittyviä tunteitaan, kyllästyneisyyttään, riittämättömyyttään ja kateuttaan toisten opettajaopiskelijoiden pitämistä hyvistä oppitunneista. Nämä tunteet liittyivät hänen kohdallaan ammatti-identiteetin kriisiytymiseen opetusharjoittelussa.
Matemaattisten aineiden opetusharjoittelussa toteutettu opettajaopiskelijaryhmän käyttö vertaispalautteen antajana näyttää tutkimuksen mukaan toimivan tarkoitetulla tavalla. Vertaisryhmä antaa palautetta heti opetusharjoittelun alussa harjoitellulla tavalla, ja samalla se antaa osallistujilleen kontekstin opettajaopiskelijan
ammatti-identiteetin kehittymiseen tarvittavaan identiteettityöhön. Opettajaopiske177

lijat tukevat toisiaan sekä ryhmän tapaamisissa että niiden ulkopuolella. Yksi opettajaopiskelija koki toisten opettajaopiskelijoiden pitämät tunnit ahdistavina, koska
ajatteli ettei itse kykene pitämään yhtä hyviä tunteja.
Käsillä olevaa tutkimusta aloittaessani tavoitteenani oli saada tietoa siitä, millaisena matemaattisten aineiden opettajaopiskelijat kokevat harjoittelunsa normaalikoulussa, millaisia tunteita harjoitteluun liittyy, miten opettajaopiskelijat kokevat
oppilaiden kanssa toimimisen ja millaisia tunteita siihen sisältyy. Tavoitteena oli
myös tutkia, miten matemaattisten aineiden opetusharjoitteluun kehitetty malli toimii, kun sitä tarkastelee opettajaopiskelijan näkökulmasta. Tutkimukseni päätyi
ammatti-identiteetin malliin, jonka osakomponentteja ja niiden kehittymistä matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoiden parissa tässä tutkimuksessani tarkastelen. Tämä ammatti-identiteetin malli on minulle uusi tapa käsitellä opettajaopiskelijan kehittymistä opetusharjoittelunsa aikana. Mallin soveltaminen käytäntöön antaa minulle uuden tavan tarkastella opetusharjoittelua sen kaikissa vaiheissa.
Fysiikan tutkijan koulutuksen saaneena olen tämän tutkimukseni kautta oppinut, että on muitakin menetelmiä tutkia asioita kuin luonnontieteellinen lähestymistapa. Ihmistieteisiin olin aikaisemmin soveltanut tilastollisia menetelmiä, jotka
tuntuivat silloin sopivilta. Olen tässä tutkimuksessani oppinut täysin uuden tutkimusmenetelmän, narratiivisen lähestymistavan, joka tuntuu sopivan todella hyvin
ainakin opettajaopiskelijan opetusharjoittelussa saamien kokemuksien tutkimiseen.
Minulle uutena käsitteenä tutkimuksessa tuli esiin ammatti-identiteetti ja sen määrittely. Opettajaopiskelijan ammatti-identiteetin ja sen kehittymisen tarkastelu oppimispäiväkirjatekstien avulla antoi minulle uudenlaisen kuvan niistä prosesseista,
joita opettajaopiskelijan ajattelussa tapahtuu opetusharjoittelun aikana. En ollut
päässyt niin syvälliseen reflektointiin heidän kanssaan heitä pienryhmässä ohjatessani kuin olen tässä tutkimuksessani päässyt. Yllätyin heidän vakavasta suhtautumisestaan opetusharjoitteluun sekä heidän reflektointinsa tasosta ja sen kohteista.
Olen oppinut omasta työstäni ja sen seurauksista paljon tämän tutkimukseni
parissa. Aikaisemmin ajattelin opetusharjoittelun ohjaajana osaavani opettajan tehtävät ja pyrin siirtämään tietoni näistä tehtävistä opettajaopiskelijoille ajattelematta
heidän uskomuksiaan opettamisesta ja oppimisesta sekä oppilaista. Tutkimustyöni
seurauksena minun on nöyränä todettava, että opetusharjoittelun ohjaajana edustan
vain erästä näkökulmaa opettamiseen. Ohjaukseeni on tullut mukaan uusi näkökulma, opettajaopiskelijan näkökulma, joka aukeni itselleni tutkimusta tehdessäni.
Tämän näkökulman aukenemisesta on se hyöty, että pystyn ottamaan paremmin
huomioon opettajaopiskelijan tarpeet työssäni. Opettajaopiskelija tarvitsee vapau178

den saada kokeilla omaa pedagogista ajatteluaan käytännössä ja minun on opetusharjoittelun ohjaajana kyettävä tarjoamaan hänelle hänen tarvitsemansa vapaus.
Opettajaopiskelija oppii aistimaan opetusharjoittelunsa aikana sitä pedagogista vapautta, joka häntä odottaa hänen siirtyessään työelämään. Hän saa toteuttaa opetussuunnitelman antamissa raameissa omaa opetustyötään käytännössä.
Opettajaopiskelijan harjoitteluun mukanaan tuomat erilaiset uskomukset olivat
minulle ennen tätä tutkimusta lähes tuntemattomia. Tutkimukseni aikana olen hyödyntänyt kansainvälisestä kirjallisuudesta löytämiäni tutkimuksia, joissa on käsitelty uskomuksia ja niiden vaikutuksia opettajaopiskelijan oppimiseen opetusharjoittelussa. Olen päässyt keskustelemaan ohjaamieni opettajaopiskelijoiden kanssa
heidän uskomuksistaan ja pohtimaan niiden merkitystä heidän tulkinnoilleen
omista kokemuksistaan opetusharjoittelussa. Olemme tunnistaneet noissa keskusteluissa heidän tunnistamattomia uskomuksiaan, jolloin niiden merkitys luokkatyöskentelyssä on tullut hyötykäyttöön. Opettajaopiskelijoiden ohjauksessa ja tuntien suunnittelussa on tutkimukseni seurauksena painottunut oppilaskeskeisyys ja
oppilastöiden tekeminen myös lukion puolella.
Tutkimusta tehdessäni tutustuin matemaattisten aineiden opetusharjoittelun
ohjaajien, siis työtovereideni tapaan ohjata opettajaopiskelijoita. Näkemykseni ohjaustyöstä laajeni, sillä jokainen tekee ohjaustyötä omalla persoonallaan. Samalla
näin heidän toimintansa sekä positiiviset että negatiiviset seuraukset opettajaopiskelijoiden kuvaamina. Pyrin koko tutkimuksen ajan suhtautumaan neutraalisti
opettajaopiskelijoiden välityksellä saamaani sisäpiiritietoon ohjaajakollegoistani.
Aineiston keruussa olisin voinut käyttää oppimispäiväkirjojen lisäksi ohjaajakollegojen näkemyksiä opettajaopiskelijan toiminnasta ja harjoitustuntien pitämisestä.
Tällöin näkemykset ammatti-identiteetistä ja sen kehittymisestä eivät olisi olleet
pelkästään opettajaopiskelijan näkökulmasta tarkasteltuja. Opettajaopiskelijoiden
pitämiä oppitunteja olisi tutkimuksen puitteissa voinut videoida, mutta videoinnilla
olisi ollut omat vaikutuksensa heidän suoritteisiinsa.
Omassa opetustyössäni tarinat ja tarinallisuus ovat lisääntyneet. Olen huomannut, että omia kokemuksia voi esittää tarinan muodossa sekä yläkoulun oppilaille
että lukion opiskelijoille. Tarinan kertominen ja sen perustuminen omiin kokemuksiin näyttää aiheuttavan oppilaissa opiskeltavaan asiaan keskittymistä ja kuuntelua
eri tavalla kuin käytettäessä muuta opetusmenetelmää.
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9.4

Ideoita opetusharjoittelumallin ja opetusharjoittelun
kehittämiseksi

Izadinian (2013) mukaan opetusharjoittelussa esiin tulevia haastavia tai ongelmallisia tapauksia ei juurikaan ole käsitelty tulevia matemaattisten aineiden opettajia
tarkastelevissa tutkimuksissa, vaan enemmän on tutkittu opetusharjoittelun mallikkaasti läpikäyneitä opettajaopiskelijoita. Tutkimuksessani olen tarkastellut myös
opettajaopiskelijoita, joilla on ollut vaikeuksia opetusharjoittelussaan tai jotka ovat
lukkiutuneet omiin uskomuksiinsa niin, ettei heidän ammatti-identiteettinsä ole
päässyt kehittymään.
Tämä tutkimus antaa kuvan aineenopettajakoulutukseen osallistuvan matemaattisten aineiden aineenopettajaopiskelijan kokemuksista ja siitä, miten hän oppii näiden kokemustensa avulla aineenopettajan tärkeään tehtävään vaadittavia asioita. Opetusharjoittelussa saatuja kokemuksia on vaikea tutkia muuten kuin antamalla opettajaopiskelijoiden itse kertoa niistä. Opettajaopiskelijat oppivat oppimispäiväkirjaa tehdessään opettajalle tärkeää reflektoinnin taitoa (Korthagen & Wubbels, 2001). Käsillä olevan tutkimuksen hyöty on siinä, että siinä havaittuja asioita
on voitu heti soveltaa käytäntöön. Niinpä opettajaopiskelijat velvoitettiin aineiston
keräämistä seuraavana vuonna kirjoittamaan sähköinen raportti omista kokemuksistaan jokaisen harjoitteluosion jälkeen ja reflektoimaan niissä opetusharjoittelussa saamiaan kokemuksia.
Matemaattisten aineiden aineenopettajakoulutuksessa on perinteisesti keskitytty aineen opettamisen taitojen kehittämiseen eikä niinkään ammatti-identiteetin
muotoutumiseen. Siksi esimerkiksi oppimispäiväkirjoja tai pedagogisia portfolioita
alettiin hyödyntää aineenopettajakoulutuksessa paljon myöhemmin kuin luokanopettajakoulutuksessa. Opettajajohtoinen ja opettajakeskeinen tapa opettaa matematiikkaa on painottunut etenkin lukio-opetuksessa. Yhtenä syynä tähän on ollut
opiskeltavan aineksen suuri määrä.
Ammatti-identiteetti ja sen kehittyminen sopisi hyvin opetusharjoittelun teoreettiseksi malliksi. Lukukaudella 2005–2006 käytetyssä mallissa opettajaopiskelijan toimintaa arvioitiin sitoutumisen, vuorovaikutuksen, tavoitteellisuuden ja arvioinnin sekä asiantuntemuksen käsitteiden avulla. Orientoivan harjoittelun arvioinnissa korostui sitoutuminen, perusharjoittelun arvioinnissa sitoutuminen ja vuorovaikutus, syventävä harjoittelu 1:ssä sitoutuminen, vuorovaikutus, tavoitteellisuus ja arviointi. Syventävä harjoittelu 2:n arvioinnissa kaikki neljä kriteeriä olivat
mukana. Nämä samat kriteerit ovat voimassa myös lukuvuonna 2018–2019. Ky-

180

seistä opetusharjoittelumallia kehitettäessä ammatti-identiteetti olisi tarkoituksenmukainen käsite sen takia, että se sisältää suurelta osin nykyiset opettajaopiskelijoiden arvioinnissa käytettävät osa-alueet. Ammatti-identiteettiin voisi lisätä opettajan työhön liittyvien eettisten asioiden käsittelyä käsitteen opettajan etiikka alle.
Käytössä ollutta opetusharjoittelumallia voitaisiin kehittää niin, että siihen lisätään komponentteja, joissa pohditaan syvällisemmin opettajaopiskelijoiden opettamiseen ja oppimiseen liittyviä uskomuksia, ja näiden uskomusten seurauksia heidän työskentelyynsä. Materiaalin tulisi tuoda näkyväksi opettajaopiskelijoiden uskomukset ja saada heidät pohtimaan erilaisia tapoja muuttaa näitä uskomuksia.
Opettajaopiskelijan uskomus opettajakeskeisten opetusmetodien toimivuudesta
näyttää tämän tutkimuksen mukaan olevan tällainen uskomus.
On myös tärkeää ottaa huomioon, että monet tutkijat, mm. Korthagen (2004)
on kritisoinut kompetenssiperustaisia opetusharjoittelun malleja, ja ehdottanut niiden tilalle sellaisia malleja, joissa tulevan ammatti-identiteetti on keskiössä. Näin
opettajaopiskelija pyritään kohtaamaan kokonaisuutena, ei erilaisten kompetenssien summana (ks. myös Lutovac & Kaasila, 2014).
Vuonna 2005 käytössä olleesta opetusharjoittelumallista on poistettu ns. kenttäharjoittelu, joka oli tärkeä työelämään tutustumiseen liittyvä osio. Tämän osion
palauttaminen ainakin niille, joilla ei ole aikaisempaa opettajakokemusta olisi hyödyllinen. Työelämään siirtymisen helpottamiseksi kenttäharjoittelun tukiryhmä
voisi koostua opettajaopiskelijoista ja kokeneemmista opettajista (Korhonen ym.,
2017; Uitto ym., 2016).
Opetusharjoittelumallista puuttuu myös seuraava opettajaopiskelijan kehittymisen kannalta oleellinen elementti. Yläkoulun oppilaat ja lukio-opiskelijat pääsevät harvoin antamaan palautetta opettajaopiskelijan toiminnasta oppitunneilla.
Opettajaopiskelijat pyytävät silloin tällöin opetuksensa kohteilta palautetta, mutta
tällainen toiminta ei ole säännöllistä. Opetusharjoittelumalliin pitäisi lisätä oppilailta kerättävän suullinen tai kirjallisen palautte, ja sen käsittely ohjausryhmässä.
Tällöin opettaopiskelijalle syntyisi kokemus siitä, miten oppilaat ovat kokeneet hänen toimintansa opetusryhmässä.
Opettajaopiskelijoiden opettamiseen, oppilaisiin ja kouluun liittyvien uskomusten tiedostaminen ja niiden nostaminen opettajaopiskelijan tietoisuuteen on
opetusharjoittelun ohjaajan yksi päätehtävistä opetusharjoittelun aikana (Hong,
2010; Walkington, 2005). Opettajaopiskelijan uskomusten hyödyntämiseen tai niiden muuttamiseen opetusharjoittelun aikana pitäisi löytää aktiivisia menetelmiä.
Nykyään aineenopettajaopiskelijat käsittelevät omaan kouluaikaansa liittyviä kokemuksiaan ja uskomuksiaan ja pohtivat niiden merkitystä ammatti-identiteetilleen
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sekä kasvatustieteen että ainedidaktiikan kursseilla, joilla he pitävät reflektiopäiväkirjaa. Opetusharjoittelun yhteyteen voisi sijoittaa esimerkiksi sellaisten opetukseen liittyvien konkreettisten tapausten pohtimista ryhmissä, joiden kautta opettajaopiskelijoiden uskomukset tulisivat heille näkyviksi ja he siten pääsisivät niitä
käsittelemään.
Opetusharjoittelu aiheuttaa monenlaisia tunteita, kuten tämä tutkimus osoittaa.
Tunteet itseä kohtaan, oppilaita kohtaan, toisia opettajaopiskelijoita kohtaan sekä
koko opetusharjoittelujärjestelmää kohtaan ovat osa opetusharjoittelua, ja niitä pitää oppia käsittelemään (Garner, 2010). Opetukseen liittyvät tilanteet luokassa sisältävät tunteita ja oppilaat aiheuttavat tunteita ja he pyrkivät jopa hallitsemaan tilanteita tunteiden avulla. Opetusharjoitteluun pitäisi lisätä aikaa ja menetelmiä tunteiden tunnistamiseen ja niiden käsittelyyn.
Luokanopettajakoulutuksessa on jo pitkään käytetty esimerkiksi tarinallista
kuntoutusta ja kirjallisuusterapiaa opettajaopiskelijoiden matematiikkaan kohdistuvien negatiivisten tunteiden ja uskomusten käsittelyssä. Nämä perustuvat usein
heidän kouluaikaisille kokemuksilleen (Lutovac & Kaasila, 2011). Näitä narratiivisia menetelmiä voisi soveltaa myös matemaattisten aineiden opettajakoulutuksessa tutkimuksessani havaittujen opettamiseen liittyvien negatiivisten uskomusten
ja tunteitten käsittelyyn.
Oppilaskeskeisten menetelmien merkitys on kasvanut sekä perusasteen että lukion opetussuunnitelman perusteiden myötä (Opetushallitus, 2014, 2015). Oppilaan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden huomioiminen koulutyössä edellyttävät
oppilaskeskeisempiä opetusmenetelmiä. Matemaattisten aineiden opettajaopiskelijoilla on tämän tutkimuksen mukaan uskomuksia, joiden mukaan he pitävät opettajakeskeisiä menetelmiä parempina kuin oppilaskeskeisiä. Muutosta heidän uskomuksissaan tapahtuu opetusharjoittelun aikana oppilaskeskeisempään suuntaan,
mutta kehitystä pitäisi pystyä vauhdittamaan opetusharjoittelun aikana. Saattaa olla
mahdollista, että osa opetusharjoittelun ohjaajista käyttää opetuksessaan opettajakeskeisiä menetelmiä, vaikka opetuksen voisi helposti toteuttaa oppilaskeskeisellä
työskentelyllä.
Vuosina (2005–2006) tapahtuneen tutkimusaineiston keräämisen jälkeen oppilaskeskeisiä menetelmiä on matemaattisten aineiden opetuksessa lisätty myös lukiossa. Niinpä jokaiseen kurssiin sisältyy oppilaskeskeinen projektityö, jonka arvioinnissa käytetään oppilaiden itsearviointia ja vertaisarviointia. Opettajaopiskelijoiden opettajaidentiteetin kasvu mahdollistuu Kramarskin ja Michalskyn (2009)
mukaan itsesäätelyä sisältävissä oppimisympäristöissä. Panaderon ja kollegojen
(2016) mukaan itsearvioinnilla ja vertaisarvioinnilla voidaan kehittää itsesäätelyä.
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Opetusharjoittelua tulisi kehittää niin, että opettajaopiskelijat saisivat enemmän kokemuksia perusasteen oppilaiden ja lukio-opiskelijoiden ohjaamisesta niin, että
heidän itsesäätelyyn liittyvät taitonsa kehittyisivät. Englishin ja Kitsantasin (2013)
mukaan opilaiden tulisi ottaa vastuu omasta oppimisprosessistaan asettamalla itselleen tavoitteita, tarkkailemalla omaa oppimistaan, reflektoiden ja pitäen yllä omaa
motivaatiotaan. Tämän vuoksi heidän oppimisympärisönsä pitäisi suunnitella tukemaan itsesäätelyä. Tällaisten oppimisympäristöjen suunnittelu on tulevaisuuden aineenopettajien tehtävä.
Erityisopetukseen ja kolmiportaiseen tukeen liittyvien kokemusten lisäämisestä opetusharjoitteluun on ollut hyötyä tuleville aineenopettajille. Opetusryhmässä voi olla monenlaisia tukea tarvitsevia oppilaita, joiden oppimisesta opettajan
on huolehdittava joko yksin tai yhteistyössä erityisopettajan tai avustajan kanssa.
Erityisopetukseen liittyvien opintojen lisääminen aineenopettajakoulutukseen ja
tukea tarvitsevien oppilaiden ohjauskokemukset opetusharjoittelussa auttaisivat tulevia aineenopettajia työssään.
Esterin tarina osoittaa, että osalla opetusharjoittelun ohjaajista ei näytä olevan
riittävästi valmiuksia kohdata sellaisia opiskelijoita, joiden uskomukset poikkeavat
paljon ohjaajien uskomuksista, ja jotka haluavat toimia omien uskomustensa mukaisesti. Siksi ohjaajia pitäisi kouluttaa enemmän tällaisia tilanteita varten. Tässä
tutkimuksessa on havaittu, että opettajaopiskelijoilla saattaa olla esiintymiseen liittyvää jännittämistä kuten Hannelella. Jännittäminen saattaa haitata opettajaopiskelijaa lähes koko opetusharjoittelun ajan. Opettajaopiskelija saattaa kohdata opetusharjoittelunsa aikana hyvinkin vaikeita kriisejä, kuten Elinan tarina osoittaa. Tällaisissa tilanteissa opettajaopiskelija tarvitsee emotionaalista tai muuta tukea. Opetusharjoittelun ohjaajalla tulisi olla koulutusta näiden kriisien havaitsemiseen ja välineitä kriisitilanteessa olevan opettajaopiskelijan auttamiseen.
9.5

Jatkotutkimuksen aiheita

Kokoamastani aineistosta tuli esiin myös opettajaopiskelijoiden opettajan ammattiin ja opettamiseen liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Opettajaopiskelijoiden eettisten ja moraalisten kysymysten reflektointi aineenopettajien opetusharjoittelussa voisi olla yksi jatkotutkimuksen aihe. Kasvattajan esimerkki kasvatettavalle
on johtanut kasvattajan tiettyjen hyveellisten ominaisuuksien korostamiseen. Ammatilliset hyveet, kuten kärsivällisyys, tahdikkuus ja oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä, mutta kasvattajan on niiden lisäksi omattava mielenlaatu, jonka avulla hän
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voi ajatella, tuntea ja toimia senhetkisestä pedagogisesta toiminnastaan riippumattomasti. Tällä tavoin hän on esimerkkinä yhteiskunnan omaksumista moraalisista
ja älyllisistä toimintamalleista. Samanlainen käytännöstä lähtöisin oleva teoria toimii myös kasvattajan velvollisuuksista ja kasvatustoiminnan etiikasta puhuttaessa.
Tällaisia korkeamman tason ohjeita tai normeja kutsutaan usein myös kasvatuksen
ja opettamisen moraalisiksi periaatteiksi.
Tämän käsillä olevan tutkimuksen jatkotutkimuksena voisi tutkia tässä tutkimuksessa tarkastellun kuuden opettajaopiskelijan toimimista opettajina heidän valmistumisensa jälkeen. Tiedän heidän toimivan opetustehtävissä eri puolilla pohjoista Suomea, joten voisin jatkaa tätä tutkimustani haastattelemalla heitä narratiivisesti. Heidän tarinansa jatkuisi ja antaisi tietoa matemaattisten aineiden opettajien
opetusharjoittelun vaikutuksista heidän urakehitykseensä. Ainakin Hannelen, Esterin ja Danielin tapaukset voisivat antaa merkittävää tutkimustietoa heidän uraltaan
opettajina ja tietoa heidän ammatti-identiteettinsä muutoksista opettajan työssä.
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Liite 1. Oppimispäiväkirjan ohje ja ilmoitus sen käytöstä tutkimus- ja kehittämistyöhön
Seuraavassa on epämääräinen luettelo niistä asioista, joita voit esimerkiksi pohdiskella päiväkirjassasi. Ne eivät kuitenkaan ole tarkoitettuja mitenkään rajoittaviksi
luovalle mielellesi. Tärkeintä on pohdiskella kasvuasi opettajuuteen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tuntemukseni aloittaessani harjoittelua
Tavoitteitani harjoittelussa
Ryhmätyöskentely
Ohjaaja
Ohjaus
Tuntien suunnittelu
Tuntien pitäminen
Ryhmän palaute
Ohjaajan palaute
Oma palautteeni
Miltä saamani palaute oikeastaan tuntui
Käsityksiäni oppimisesta
Käsityksiäni oppilaista
Käsityksiäni oman ryhmän auskukavereista
Työskentelyilmapiiri yleensä
Opetusmenetelmät
Oppilaan kohtaaminen
Kehittyminen opettajana
Henkilökohtainen prosessi ja muutos
Tulenko koskaan valmiiksi
Miten tulen jaksamaan tulevassa työssäni
Antaako harjoittelu valmiuksia
Opettajuus, mitä se on
Millaista opettajuus on minussa
Kurinpito vai ohjaus

Samassa yhteydessä voit myös kirjoittaa palautetta ja kehitysideoita. Tulemme
käyttämään tekstiäsi opetusharjoittelun kehittämiseen.
Matti Hasari
Matemaattisten aineiden koordinaattorit
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Liite 2. Perusharjoittelun sisältöpaperi
MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA, TIETOTEKNIIKKA
Perusharjoittelu
Koulutyöskentely syksyllä 2005, 3 op
28.8.–19.9.2005
Teema: Oma opetustyö
Tavoitteet: Opiskelija hankkii perusvalmiudet opetussuunnitelmatyöhön, opetustyön suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin. Hän saavuttaa valmiudet erilaisten oppilaiden kohtaamiseen sekä opetus- ja oppimistilanteiden hallintaan.
(Nuori elää ja kasvaa tässä koulussa, luokassa, ryhmässä, näiden aineiden tunneilla. Mitä,
miksi ja miten me heille opetamme? )
Tavoite ja osatavoitteet
Harjoittelijaryhmään tutustuminen ja toiminnan
suunnittelu

ryhmähengen luominen

ryhmän jäsenten tukeminen

yhteistyön harjoitteleminen

Toiminnat
Esimerkiksi ryhmäharjoitukset, ongelmanratkaisut, tarinat, keskustelut, yhdessä suunnittelu ja
ryhmän sekä sen jäsenten toiminnan tukeminen ja
arviointi.

Nuoren opettajan oma kasvu
Motto: Olet täällä oppiaksesi jotakin. Kukaan
muu ei voi arvata mitä, ellet pysty sitä itse tekemään. Kukaan ei voi aktivoida sinua etsimään
haluamaasi, ellet itse tunnista sitä. Kukaan muu
kuin sinä ei jaksa koko ajan huolehtia siitä,
saatko haluamasi.

Omien opettajanmallien miettiminen. Opettajan
ammattitaidon kriteeristöön tutustuminen ja oman
lähtötason arviointi. Omien tavoitteiden asettaminen.
Seurataan opetusta ja harjoitellaan ryhmissä asioiden esittämistä, toimintaohjeiden antoa ja työskentelyn ohjaamista.

Oppilaan kouluympäristöön tutustuminen

koulu, luokka ja ryhmä oppilaan kasvuympäristönä

matemaattisten aineiden opettamisen
osuus oppilaan kasvun tukemisessa

onnistumisen kokemusten merkitys
Koulutyöskentelyn harjoitteleminen

opetuksen seuraaminen

opetuksen suunnittelu

oppilaiden kanssa toimiminen

Omien mielikuvien analysointia, keskusteluja,
oppilaiden ja oppilasryhmien seuraamista.

Itsenäistä tuntien seuraamista ja mahdollisuuksien
mukaan oppilaiden avustamista tunneilla.
Seurantatunneilla joitakin tehtäviä, tarkkailua, kysymysten tekoa jne.
Ryhmä suunnittelee yhdessä opetusta
Opetustuokioita, joiden tavoitteena on jonkin taidon harjoittelu.
Palautekeskustelua ryhmäohjauksissa.

Perusharjoittelussa pitää seurata ainakin 15 oppituntia. Oman aineen tunneilla ollaan pääsääntöisesti
ohjaajan mukana seuraten ohjaajan ja oman ryhmän harjoittelijoiden antamaa opetusta. Itse
osallistutaan 5–7 tunnin suunnitteluun, toteutukseen sekä arviointiin. Lisäksi moduuliin kuuluu ohjausta ryhmissä ja henkilökohtaisesti 3–3,5 tuntia viikossa sekä omatoimista opiskelua, mikä sisältää
mm. suunnittelutehtäviä ja tuntien valmistelua. Harjoittelujakson aikana perehdytään koulun opetus- ja
koulutusteknologiaan tvt-luennolla sekä opetussuunnitelmaan ops-luennolla.
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Liite 3. Perusharjoittelun viikko-ohjelma (esimerkki)
Perusharjoittelun ryhmänohjaus, viikko 37
Ryhmänohjauksissa läsnäolo on pakollista. Koordinaattorit jakavat korvaavat tehtävät.
Anna ohjeeksi poissaolijalle laittaa sähköpostia osoitteeseen katja.leinonen@oulu.fi.
Iso
x

Oma

Työtapa
1. Tutustutaan toisiimme. Jokainen keksii vuorollaan viisi itseään kuvaavaa adjektiivia. Perustelee
valinnat.

Välineet ja materiaalit

2. Keskustellaan tavoitteista harjoitteluvuodelle ja
erityisesti perusharjoittelu jaksolle. Mitä pelkoja ja
jännityksen aiheita on ilmassa vai onko?

Perusharjoittelun tavoitepaperi

3. Jaetaan yhteenvetopaperi perusharjoittelun tavoitteista, ja käydään sanallisesti läpi harjoittelun tavoitteet ja arviointi.

- Ohje oppimispäiväkirjaan
- Vihkot
Erillinen ohje OPS-tehtävään

4. Jaetaan erillinen ohje oppimispäiväkirjan pitoon.
Oppimispäiväkirjaa pidetään koko harjoittelun
ajan, ja se palautetaan ohjaajalle keväällä syventävä harjoittelu II:n päättyessä. Harjoittelijoille jaetaan vihkot tätä tarkoitusta varten.
5. Jaetaan ohjeet OPS-tehtävään, joka palautetaan
ja käydään läpi perusharjoittelujakson viimeisellä
viikolla (viikko 42). Tehtävän palauttaminen on
edellytyksenä merkinnän saamiseen.
x
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1. Omassa ryhmässä jaetaan pidettäviä tuokioita
ja/tai tunteja (5–7 tuokiota/tuntia). Harjoittelijat
voivat osallistua perusharjoittelun aikana jonkin
pienimuotoisen (testin tai muun vastaavan) suunnitteluun ja arviointiin yhdessä ohjaajan kanssa.

Liite 4. Syventävä harjoittelu 1:n sisältöpaperi
MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA, TIETOTEKNIIKKA
Syventävä harjoittelu 1
Koulutyöskentely, 5 op
28.11.2005–27.1.2006
Teema: Kasvattava vaikuttaminen
Tavoitteet: Opiskelija harjoittelee itsenäisen vastuun ottamista opettajan työstä ja tutustuu kodin ja
koulun väliseen yhteistyöhön. Hän harjoittelee itsenäistä työskentelyä oppilaiden kanssa ja suunnittelee, toteuttaa sekä arvioi edellistä harjoittelujaksoa laajempia kokonaisuuksia.
Tavoite ja osatavoitteet
Toiminnat
Oppilaiden havainnointia jatketaan.
Nuoren kehitysvaiheeseen tutustuminen

havainnoinnin jatkaminen

positiivisen työskentelyilmapiirin luominen opetusryhmään
Opetuksen suunnittelu ja toteutus

Opettajan työhön tottuminen

Kokonaiskuvan muodostuminen opetustyöstä

Oppimiskokonaisuuksien suunnittelu

Oppilaan kehitystason huomioonottaminen opetustyössä

Erilaisten opetusmenetelmien käyttö

Oppimisympäristöt

Tuntien ja pidempienkin kokonaisuuksien suunnittelua ja toteutuksia ryhmässä ja yksin. Harjoitellaan monenlaisia työtapoja ja sovelletaan niitä
mahdollisuuksien mukaan omassa opetuksessa.

Suunnitellaan oppimateriaalin valinta tai valmisOppimateriaali ja opetusvälineet

Perehtyminen oppimateriaalin valikointus oppimisnäkemyksen perusteella. Mietitään
tiin, valmistukseen, käyttöön ja arvioinmateriaalin vaikutusta motivointiin ja oppimitiin
seen.

Perehtyminen koulun fysiikan ja kemian
välineistöön ja välineiden käytön didaktiikkaan demonstraatiokoulutuksessa
Osallistutaan kokeen laatimiseen ja korjaukseen.
Oppimisen arviointitavat: esim.
Suunnitellaan ja toteutetaan myös muita arvioin
erilaiset koetehtävät

tuntiaktiivisuus, kotitehtävät, vapaaehtoititapoja.
set tehtävät, näytetehtävät

projektit, ongelmanratkaisut, raportit, päiväkirjat

itsearviointi, toveriarviointi
Omaa pohdintaa ja ryhmäkeskusteluja.
Nuoren opettajan oma kasvu
Keskustelut ryhmäohjauksissa ja osallistuminen
Opettajan muihin tehtäviin tutustuminen:
esim.
mahdollisuuksien mukaan.

valvonnat

luokanvalvojan/ryhmänohjaajan tehtävät

koulun tilaisuudet
Syventävä harjoittelu 1:n harjoitteluun sisältyy 6–8 harjoitustuntia. Seurattavia tunteja pitäisi kertyä vähintään 18. Harjoittelujaksoon kuuluu myös ohjausta ryhmissä ja henkilökohtaisesti (3–3,5 tuntia viikossa). Lisäksi on omatoimista opiskelua, mikä sisältää mm. suunnittelutehtäviä ja tuntien valmistelua.
Ainedidaktiikka ja demonstraatiokoulutus jatkuvat erillisen ohjelman mukaan.
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Liite 5. Syventävä harjoittelu 1:n viikko-ohjelma (esimerkki)
Ryhmäohjaukset, viikko 44
Iso
x

Oma

x

Työtapa
Jaetaan OPS-tehtävän ohjeet ja muistutetaan, että
raportti syventävä harjoittelu I:stä palautetaan samaan tapaan kuin perusharjoittelussa koordinaattoreille sähköpostitse. Raportti ja OPS-tehtävä
täytyy olla palautettuna ennen merkinnän saamista.

Välineet ja materiaalit
OPS-moniste

Sovitaan työtapojen pitäjät.

Monistepohja

Annetaan kahdelle harjoittelijaparille valmisteltavaksi työtavat ensi kerran ohjausta varten (viikko
45): käsitekartta ja käsitteen opettaminen luokittelemalla. Yhteen työtapaan harjoittelijoilla aikaa käytettävissä 30 minuuttia.
Taitojen harjoittelu 3: Motivointi uuteen asiakokonaisuuteen
Etsitään muitakin tapoja aloittaa uusi asia,
kuin ”uusi asia on …
Taitojen harjoittelu 4: Vaiheiden aloitusten, lopetusten ja siirtymien hallinta, miten siirtyä edellisestä asiasta seuraavaan joustavasti. Esim. työstä
teoriaan, teoriasta harjoitustehtäviin jne.

Monisteniput

Tuntien sopiminen. Pidettäviä tunteja 7–9. Kokeen, projektityön tai jonkun muun vastaavan
korjaus (+tekeminen) kuuluu tähän harjoittelujaksoon.
Harjoittelijat kuuntelevat pienryhmäläistensä tunteja ja antavat harjoittelujakson lopuksi toisilleen
kirjalliset palautteet hampurilaisen muodossa. Palautteet käydään yhdessä läpi viimeisellä viikolla
olevassa palautekeskustelussa. Keskustelua tunneista olisi kuitenkin hyvä käydä koko ajan harjoittelujakson kuluessa.
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YDIN: Opettajan kirja POLYNOMEJA JA YHTÄLÖITÄ peruskoulun kirja
VEKTORIT JA TRIGONOMETRIAA, lukion kirja
Ohjemoniste ohjaajalle
Tehtävät (3 kpl), jotka annetaan monisteena auskuille

Hampurilaispohja

Liite 6. Syventävä harjoittelu 2:n sisältöpaperi
MATEMATIIKKA, FYSIIKKA, KEMIA, TIETOTEKNIIKKA
Syventävä harjoittelu 2
Koulutyöskentely, 6 op
2.2.–13.4.2006
Teema: Opettajan oma kasvu
Tavoitteena on, että
 saat syvennetyksi opettajuuteen liittyviä taitojasi.
 pyrit hahmottamaan omaa kasvatusfilosofiaasi ja löytämään perusteita omalle toiminnallesi
esimerkiksi seuraavilla alueilla: omien tavoitteiden asettelu, oppilaiden toimintaan liittyvä tavoitteen asettelu, oppilaan kohtaamiseen liittyvät taidot.
 pohdit opettajan työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä, esimerkiksi oikeudenmukaisuuteen, monikulttuurisuuteen, oppimisen arviointiin ja arvosteluun liittyviä seikkoja.
Tavoite
Opettajuuteen liittyvien taitojen syventäminen

Oman kasvatusfilosofian/oppimisnäkemyksen hahmottaminen.
Oppilaan kohtaaminen

Tavoitteiden asettelu oppilaille ja itselle

Toiminnat
Jatketaan opettamiseen liittyvien tehtävien suunnittelua ja
tekemistä
 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi pitemmässä kuin muutaman tunnin jaksossa pareittain/ryhmässä
 Jaksosuunnitelman tekeminen pareittain/ryhmässä
 Erilaisten työtapojen käyttö
Aineenopettaja kasvattajana.
Mitä, miksi ja miten haluat opettaa?
Tavoitteellista harjoittelua erilaisissa tilanteissa.
Ryhmäohjauksia ongelmatilanteista.
Tutustuminen vuosiluokkiin 0–6.
Tavoitteiden analysointia ja niistä keskustelua
 Peruskoulun tavoitteet (OH:n antamat kriteerit)
 Lukion tavoitteet
 Miten kurssin tavoitteet ja oppitunnin tavoitteet suhtautuvat toisiinsa?
Onko sinulla tavoitteita itsellesi?

Oman toiminnan perusteiden tutkiminen

Oman opettajuuden analysointia seurantalomakkeella ja
keskusteluissa.
Yksityiskohtia ennen harjoitustunteja ja niiden jälkeen.
Kokonaisuutta tarkastellaan koko osion aikana.
Miten eettisyys näkyy opettajan toiminnassa?
Opettajan työn etiikka
 Millainen malli olet oppilaille?
 Miten kohtelet oppilaita?
 Miten kohtelet työtovereita?
 Monikulttuurisuus koulussa
 Arvioinnin ja arvostelun vaikutukset oppilaisiin
Oma-aloitteisuus.
Yrittäjyys
Halu osallistua erilaisiin koulun toimintoihin.
Tietotekniikan hyödyntäminen ope- Esimerkkejä tietokoneiden käytöstä opetuksessa.
Omaa harjoittelua mahdollisuuksien mukaan.
tuksessa
Syventävä harjoittelu 2:ssa matemaattisissa aineissa harjoitteluun kuuluu 10–12 harjoitustuntia. Seurattavia tunteja pitäisi kertyä ainakin 18. Moduuliin kuuluu myös ohjausta ryhmissä ja henkilökohtaisesti
3–3,5 tuntia/viikko. Osan kuunneltavista tunneista voi korvata tutoroinnilla. Lisäksi on omatoimista
opiskelua, mikä sisältää mm. suunnittelutehtäviä ja oppituntien valmistelua.
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Liite 7. Syventävä harjoittelu 2:n viikko-ohjelma (esimerkki)
Iso
x

Oma

Työtapa
Työskentelyideoiden opiskelun suunnittelu
Annetaan lista työskentelyideoista. Suunnitellaan
yhdessä, mitä aiheita otetaan tänä keväänä esille.
Tehdään myös porukalla aikataulusuunnitelma ja
jaetaan opettamisvastuut. Huom! Aikaisemmista
vuosista poiketen, harjoittelijoille ei ole valmiita
materiaaleja, vaan heidän tulisi itse hankkia tietoa
ja valmistaa materiaali.
Yhteensä harjoittelijat valmistelevat neljä työskentelyideaa. Monisteesta löytyy lista mahdollisista
työskentelyideoista. Lista ei ole sitova, ryhmä voi
valita aiheen täysin vapaavalintaisesti.
Hampurilaispalautteet
Jaetaan hampurilaispohja sekä ohje hampurilaispalautteen tekemistä varten. Harjoittelijat jakavat tekemänsä hampurilaiset auskukavereilleen viikolla
13 olevassa pienryhmätapaamisessa.
Informoi kirjaesittelystä
Tiedoksi harjoittelijoille, että heille on järjestetty
kirjaesittely 15.2. klo 13.30-15.30 auditoriossa
Tietokoneluokan varaus
Varaa tietokoneluokka viikon 13 ohjaukseen!!
Sähköinen raportti
Raportti aikaisempien harjoittelujaksojen tapaan
sähköpostitse koordinaattoreille. Edellytys merkinnän saamiselle.
Jatkuu toisella sivulla!!!
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Välineet ja materiaalit /
muuta
Opettajanhuoneessa mappi
työskentelyideoista, jota voi
käyttää ideointiin, mutta tarkoituksena on saada harjoittelijat miettimään ja tekemään
itse.

Moniste työskentelyideoista.

Ohje hampurilaisen tekoon
sekä monistepohja hampurilaispalautetta varten.

Iso

Oma
x

Työtapa
Tuntien jakaminen
Muistuttakaa, että tunteja ei saa sopia pakollisten tilaisuuksien päälle (luennot, demot jne.). Pidettäviä tunteja 10–12.
HUOM! Harjoittelijalla on halutessaan oikeus keskittyä yhteen kurssiin
huolehtien parinsa kanssa kaikki kurssiin liittyvät asiat. Ohjaajan vaihtaminen ei siis ole nyt pakollista, toki mahdollista. Kokonaisuuden hoitaminen ensisijaista.
Harjoittelijat hoitavat siis kaikki kurssiin liittyvät asiat suunnittelusta arviointiin, ohjaajan tuella.
Ryhmänohjauksista on jätetty pois arviointiin liittyvät ryhmänohjaukset
johtuen päällekkäisyyksistä ainedidaktiikan kanssa. Huolehditaan kuitenkin käytännön tasolla riittävästä näiden asioiden ohjaamisesta.
Painotetaan vastuun kantamista jostain kurssista yhdessä auskukaverin/kaverien kanssa.
Harjoittelijoiden tulee keskenään sopia tuntien kuuntelemiset niin, että
kaikkien tunneilla on joku kuuntelemassa  saadaan vertaispalaute toimimaan.
VAIN ehdotus:
Yksi tapa hoitaa tuntien katsomiset sekä vetää viikko yhteen:
Sovitaan alkuviikkoon esimerkiksi maanataiaamulle vakioajalle päivystystunti, jolloin ohjaaja päivystää ja ryhmäläiset voivat tulla näyttämään
koko viikon tuntisuunnitelmiansa ja miettimään tunteihin liittyviä juttuja
yhdessä ohjaajan ja muun ryhmän kanssa.
Loppuviikkoon voi sopia vakioajalle porinaperjantain, jolloin kootaan
viikon jutut yhteen ja käydään pienen ryhmän asioita läpi.
Millä tavalla tahansa jutut hoitaakin, niin harjoittelijoiden puolelta
on tullut toivetta suunnitelmallisuudesta  ryhmätapaamiset sovitaan jo alussa valmiiksi koko harjoittelujakson ajalle.
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