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Tiivistelmä 

 

Opettajaksi oppiminen on ollut haastava ja mielenkiintoinen prosessi. Pro gradu -tutkielmassani tutkimuskohteenani 

onkin oma opettajaksi kasvamisen prosessini, jota tarkastelen opetusharjoittelujen aikana kirjoittamani pedagogisen 

portfolion avulla. Tutkimuksessani tutkin sitä, mikä merkitys opetusharjoitteluilla sekä pedagogisella portfoliolla on 

ollut omassa opettajaksi kasvamisen prosessissani sekä sitä, miten pedagoginen käyttöteoriani on rakentunut 

luokanopettajan koulutuksen opetusharjoittelujen aikana. 

 

Pro gradu -tutkielmani on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Koska tutkimusaineistonani toimii 

henkilökohtainen pedagoginen portfolioni, joka sisältää ajatuksiani, kokemuksiani sekä tuntemuksiani kasvatus- ja 

opetustyöstä, on tutkimukseni persoonallisiin dokumentteihin perustuva. Näiden pohdintojeni avulla pyrin 

tutkimuksessani selvittämään pedagogisen käyttäteoriani eli opetus- ja kasvatustyöhön liittyvien arvojen ja 

näkemyksieni rakentumista sekä löytämään opetusharjoittelujen ja pedagogisen porfolion merkityksen opettajaksi 

kasvamisen prosessissani. 

 

Pro gradu -tutkielmani tuloksista selvisi, että opetusharjoitteluilla ja niiden antamilla mahdollisuuksilla sekä itsenäiseen 

että ohjaavan opettajan tukemaan reflektiivisiin pohdintoihin, on ollut suuri merkitys opettajaksi kasvamisen 

prosessissani. Pedagoginen käyttöteoriani on selkiytynyt opetusharjoittelujen edetessä ja opetus- ja kasvatustyöhön 

liittämäni arvot, ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys ovat saaneet opetusharjoittelujen aikana tukea sekä 

kasvatustieteen teoriasta että opetusharjoittelujen antamasta käytännön kokemuksista. 

 

Koska tutkimukseni aineisto on henkilökohtainen ja tutkimuskohteena on vain yksi opettajaopiskelija, ei tutkimukseni 

tulokset ole helposti yleistettävissä. Pro gradu -tutkielmani antaa kuitenkin viitteitä opettajaksi kasvamisen prosessista 

myös yleisellä tasolla. Tutkimukseni osoittaa ohjatun opetusharjoittelun antaman käytännön kokemuksen sekä 

pedagogisen portfolion tarjoaman mahdollisuuden reflektiiviseen pohdintaan olevan tärkeää opettajaksi kasvamisen 

prosessissa. Nämä tutkimustulokset antavat myös syitä pohtia, onko opetusharjoittelujen määrä 

luokanopettajakoulutuksessa tarpeeksi suuri, jos niiden antama hyöty opettajaopiskelijan opettajaksi kasvamisen 

prosessissa on näinkin merkittävä. 

Asiasanat  

Opettajaksi kasvamisen prosessi, opetusharjoittelu, pedagoginen portfolio. 
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1 JOHDANTO 

Usein opettajuuden käsitteestä puhuttaessa viitataan siihen, että opettajan ammatin olemus 

hahmottuu erityisesti olemisen ja ajattelun tapana. Moniin ammatteihin kouluttaudutaan tai 

valmistutaan, mutta opettajan ammattiin kasvetaan ja kypsytään henkilökohtaisen si-

toumuksen kautta. Opettajuuden käsitteeseen näyttäisi liittyvän ajatus siitä, että opettaja on 

ennen kaikkea ihminen sekä persoona ja opettajaksi kehitytään henkisen kasvuprosessin 

kautta samoin kuin vaikka vanhemmuuteen kasvetaan. (Kari & Heikkinen, 2001, 44.) 

 

Opettajuus sekä kasvatusnäkemys rakentuvat ja vahvistuvat työssäoppimisen sekä itsere-

flektion kautta ja siksi oman toiminnan kokeileminen, tutkiminen ja arvioiminen ovat 

olennainen osa opettajan työtä sekä ammatillista kasvua (Vertanen, 2002, 110). Käytännös-

sä tämä tarkoittaa sitä, että myös opettaja on koulussa oppijan asemassa samoin kuin oppi-

laansakin. Opettajan tulee uudistaa ja prosessoida kognitiivista tietoaan koko ajan käytän-

nön työn kautta. Tämä edellyttää opettajuuden kehittymistä haluavalta opettajalta jatkuvaa 

oman toiminnan arviointia sekä kriittistä reflektointia. (Niemi, 1995, 38.)  

 

Olen aloittanut luokanopettajan opintoni syksyllä 2008. Opettajaksi opiskeleminen vaatii 

mielestäni opiskelijalta sitoutumista opintoihin sekä suurta motivaatiota tulevaa ammattia 

kohtaan. Näin ollen en itsekään aloittanut uuden opintokokonaisuuden suorittamista kokei-

lu mielessä, vaan tavoite luokanopettajan pätevyydestä on ollut mielessäni kirkkaana koko 

opintojeni ajan. Olen ollut onnekas huomattuani, että opintojen edetessä kiinnostukseni 

opetus- ja kasvatustyötä kohtaan on kasvanut ja kasvatusalan teoreettisen tiedon oppiminen 

sekä opetustyön kokemuksien saaminen on ollut innostavaa. Näin opintojeni loppuvaihees-

sa huomaan saamani tiedon ja kokemuksien lisäksi, luokanopettajakoulutuksen muovan-

neen minua ja elämänkatsomustani myös ihmisenä. Opettajaksi opiskeleminen, oppiminen 

ja kypsyminen on ollut haastavaa ja mielenkiintoista ja siksi pro gradu -tutkielmassani tut-

kimuskohteenani onkin oma opettajaksi kasvamisen prosessini.  

 

Tässä tutkimuksessa tukin sitä, mikä merkitys opetusharjoitteluilla ja pedagogisella portfo-

liolla on ollut omassa opettajaksi kasvamisen prosessissani sekä sitä, miten pedagoginen 

käyttöteoriani on rakentunut luokanopettajan opintojen opetusharjoittelujen aikana. 
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Pedagoginen portfolio on luokanopettajaopiskelijoille tarkoitettu työkalu oman työn ja 

ammatillisen identiteetin kehittämiseksi. Portfolio toimii opiskelijan opintojen ajan amma-

tillisen kasvun tukena ja antaa mahdollisuuden opiskelijan itsereflektioon. Portfoliota täy-

dennetään opetusharjoittelujen aikana sekä niiden jälkeen. Sen sisältöinä ovat: Opintojen 

suunnittelu, pedagoginen käyttöteoria, koulutuksen tuoma osaaminen ja oivallukset, kurssi-

töitä ja tehtäviä sekä kokemukseni opettajana toimimisesta ja ammatillisen kasvuni kuvaus 

(Luokanopettajan pedagoginen portfolio, 2010, 2-6).  

 

Oma pedagoginen portfolioni on rakentunut opiskelujeni aikana vähitellen ja osaksi huo-

maamattakin. Sen sisältö on monipuolinen sekä laaja ja sen suurena osiona ovat opetushar-

joittelujeni aikana kirjoittamat raportit sekä pohdintani kasvatus- ja opetustyöstä. Kaiken 

kaikkiaan pedagoginen portfolioni on laajuudeltaan 62-sivuinen, joten sen kokoaminen ja 

kirjoittaminen on vaatinut suhteellisen paljon ajatustyötä sekä kokemuksien reflektointia. 

Opettajaksi kasvamisen ohella on portfolion tekeminen jo itsessään ollut syvällinen ja an-

toisa oppimisprosessi. Pedagogisen portfolio sekä siihen sisältyvät opetusharjoittelujen ra-

portit toimivat pro gradu -tutkielmani aineistona. 
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2 OPETTAJAKSI KASVAMISEN PROSESSI 

Vaikka usein nähdään, että persoonallisuus sekä hyvän opettajan ominaisuudet ovat syn-

nynnäisiä piirteitä, ei opettajaksi kuitenkaan synnytä vaan ennen kaikkea opettajaksi on 

kasvettava. Opettajan ammatti sekä siinä kehittyminen tulisi nähdä elinikäisen sekä aktiivi-

sen oppimisen kautta. Elinikäisessä oppimisprosessissa opettajankoulutus on vasta proses-

sin alku, jolloin opiskelija aloittaa ammatillisen identiteettinsä sekä opettajuutensa raken-

tamisen. Opettajaksi opiskelevan ja opettajana toimivan henkilön tulisi ymmärtää, että 

opettajaksi ei valmistuta silloin, kun yliopistosta valmistutaan, vaan oppiminen jatkuu ja 

syvenee entisestään työelämässä. (Vertanen, 2002, 110.) 

 

Käsitykset oppimisesta ja tiedosta ovat muuttuneet olennaisesti viimeisen parinkymmenen 

vuoden aikana. Oppimista ja ihmisen kykyä oppia on perinteisesti pidetty periytyvänä sekä 

muuttumattomana yksilöllisenä ominaisuutena. Uudempi tutkimus kuitenkin korostaa, että 

yksilö oppii rakentamalla tietämystään vuorovaikutuksessa sekä fyysisen että sosiaalisen 

ympäristönsä kanssa. (Hakkarainen, Lonka, Lipponen, 1999, 11).  Tämä tiedonrakentamis-

prosessi jatkuu sekä tiedostettuna että tiedostamattomana läpi koko elämän. Kun yksilö 

kamppailee erilaisten elämän muutosten ja haasteiden kanssa, samalla hän pyrkii kasva-

maan, kehittymään ja oppimaan. (Rytkönen, 1996, 133.) Tämä kamppailu ja kasvaminen 

on nähtävissä myös opettajan ammatillisessa kasvussa. Opettajaksi kasvamisen prosessi ei 

ole yksiselitteinen ja nopea suoritus vaan vähitellen tapahtuva prosessi, jota kuvataan myös 

jatkuvan ammatillisen kasvun käsitteellä. 

 

Opettajan jatkuvan ammatillisen kasvun käsitettä on käytetty kuvaamaan kaikkia niitä toi-

mintoja, joita opettaja työelämässään kohtaa parantaakseen työskentelyään ja joihin hän 

sitoutuu työuransa aikana. Käsite on kuitenkin paljon edellistä kuvausta laajempi ja moni-

ulotteisempi. Opettajan ammatillisen kasvun prosessi vaatii suuria älyllisiä ja henkisiä 

ponnisteluja, jotta se saavuttaisi päämääränsä opettamisen sekä oppimisen laadun säilyttä-

miseksi ja parantamiseksi. Lisäksi, koska opettaja on ajatteleva sekä tunteva ihminen, vai-

kuttavat opettajan ammatillisen kasvun prosessiin myös suuresti opettajan oma elämänker-

ta, sosiaaliset suhteet, työympäristö ja -yhteisö. Opettajan ammatillisen kasvun prosessi ei 
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siis ole yksiselitteinen vaan sen ymmärtäminen vaatii useiden tekijöiden huomioon otta-

mista. (Day & Sachs, 2004, 3.) 

 

Opettajan kehitystä käsittelevissä tutkimuksissa opettajaksi kasvua kuvataan usein moni-

vaiheisena sekä jatkuvana oppimisen prosessina. Opettamaan oppiminen on kokonaisval-

tainen jatkumo, jossa vallitsevat oletukset ja valmiudet muokkaantuvat kokemuksien myö-

tä ja muuntuvat tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Opettajaksi oppimisen prosessissa 

opettajaopiskelija nähdään aktiivisena oppijana, jossa hän itse rakentaa omaa pedagogista 

käyttöteoriaansa vähitellen tietojen, taitojen ja kokemuksiensa karttuessa. Käytännön ko-

kemukset sekä niiden reflektointi näkyvät opettajaopiskelijan opettajuuden vahvistumisena 

sekä oman kasvatusnäkemyksen selkiytymisenä.  (Niemi 1995, 11). 

 

Opettajaksi kasvamisen prosessin kulku mukailee sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä. 

Sosiokonstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan opiskelija on oppimisensa aktiivinen 

tekijä, joka rakentaa tietämystään omien tavoitteidensa mukaisesti kokemuksiensa, näke-

myksiensä ja aikaisemman tiedon ohjailemana. Sosiokonstruktivistinen oppimiskäsityksen 

mukaan tiedon rakentaminen merkitsee opiskelijan kykyä tulkita saatua tietoa aikaisem-

man tiedon pohjalta ja sulattaa reflektion avulla uudet oppimiskokemukset aikaisempiin 

merkityksiin, jolloin uusi kokemuksen tulkinta alkaa ohjata opettajaopiskelijan ymmärtä-

mistä sekä toimintaa. Opettajan koulutuksen teoriaopintojen ja opetusharjoittelujen vuorot-

telun kautta opettajaksi kasvamisen prosessissa korostuu sosiokonstruktivismille tyypilli-

nen teorian ja käytännön vuorovaikutus, kun tieto rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutukses-

sa oppilaiden, toisten opiskelijoiden sekä harjoittelukoulun opettajien kanssa koulun sosio-

kulttuurisessa kontekstissa. (Ojanen, 2003, 13.) 

 

Opettajaopiskelijan opettajaksi kasvamisen prosessissa ja asiantuntijuuden kehittymisessä 

opiskelijan aktiivisuuden ja itseohjautuvuuden merkitystä korostetaan. Ilman opiskelijan 

henkilökohtaista sitoutumista ja perehtymistä opittavaa asiaa kohtaan, tuloksia ja aitoa tie-

don rakentumista ei synny. Kuitenkin, vaikka tiedonmuodostuminen ja oppimisprosessi 

tapahtuvatkin yksilöllisesti, pidetään sosiaalista vuorovaikutusta oppimista edistävänä ja 

rakentavana tekijänä. Opettajaksi kasvamisen prosessissa oppimista tapahtuu, kun opiskeli-

ja konstruoi tietoa vuorovaikutustilanteessa ja tietyssä sosiokulttuurisessa ympäristössä. 

Oppiminen on yksilöllinen, mutta samalla yhteisöllinen tiedon rakentumisprosessi, jossa 
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opiskelija vuorovaikutuksellisessa pohdinnassa ja reflektiossa luo tiedolle oman sisäisen 

merkityksensä. (Kauppila, 2007, 51-52.)  

 

Sosiokonstruktivistinen tietoteoria perustuu tiedon totuusarvon suhteellisuuteen. Tieto ei 

ole pysyvää ja objektiivista vaan muuttuvaa ja aina riippuvaista tiedon käsittelijästä sekä 

ymmärtäjästä. Jokainen konstruoi saamansa tiedon yksilöllisesti aikaisemman tietonsa sekä 

kokemusmaailmansa pohjalta. Aina ei ole olennaista etsiä yhtä oikeaa ratkaisua, vaan jos-

kus voi olla jopa tärkeämpää muodostaa tiedosta oma näkemyksensä. (Kauppila, 2007, 

123.) Näin ollen myös opettajaksi kasvamisen prosessissa kukin opettajaopiskelija suodat-

taa oppimansa asiat kokemuksensa sekä arvojensa kautta ja mukauttaa tiedon osaksi omaa 

ammatti-identiteettiään, opettajuuttaan ja pedagogista käyttöteoriaansa. 

2.1 Opettajaksi kasvamisen prosessin tavoitteet 

Opettajaksi kasvamisen prosessi merkitsee opettajan oppimista. Tämän oppimisen päämää-

ränä ei ole ainoastaan muuttaa ja parantaa opettajan ammatillisia käytänteitä vaan myös 

saavuttaa muutoksia opettajan suhtautumisessa sekä ajattelussa oman työnsä tavoitteita ja 

motiiveja kohtaan. Tätä ajattelutyötä opettaja reflektoi henkilökohtaisesti tulkitsemansa 

ajattelun rungon kautta (personal interpretative framework). Tämä ajattelun runko toimii 

ikään kuin linssinä, jonka läpi opettaja seuraa työtään ja arvioi toimintaansa ja sen tavoit-

teita. (Kelchtermans, 2004, 220.) 

 

Pedagogisen ajattelun ja toiminnan kokonaisuuden rakentuminen on opettajaksi kasvami-

sen prosessin tärkeimpiä tavoitteita. Tässä tutkimuksessa kuvaan tätä kokonaisuutta käsit-

teellä pedagoginen käyttöteoria. Opettajaksi kasvamisen prosessissa ei saavuteta pysyvää 

tai muuttumatonta tilaa vaan opettajaksi kasvamisen prosessi jatkuu läpi elämän. Silti pro-

sessilla on tavoitteensa, jotka tähtäävät opettajaopiskelijan kasvatusnäkemyksen ja peda-

gogisen käyttöteorian syntymiseen. Pedagogisen käyttöteorian käsitettä sekä sen rakentu-

mista avaan seuraavassa alaluvussa 2.1.1. 
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2.1.1 Pedagoginen käyttöteoria 

Toteuttaessaan kasvatus- ja opetustyötä opettaja on usein tilanteissa, jotka vaativat häneltä 

valintoja ja päätöksiä. Päätöstä tehdessään opettaja käyttää ajattelunsa ja toimintansa taus-

talla pedagogista tietoperustaansa. Pedagogisesta tietoperustasta on myös käytetty nimityk-

siä uskomusjärjestelmä, kasvatusfilosofia ja pedagoginen käyttöteoria. (Haring, 2003, 22-

23.) Tässä tutkimuksessa käytän termiä pedagoginen käyttöteoria, jolla tarkoitan opettajan 

yksityistä ja sisäistä järjestelmää sekä normistoa hänen käyttäytymisensä ja opettajana toi-

mimisen taustalla. Tämä normisto ohjaa opettajan ammatillisia valintoja kasvatustyön käy-

tännöntilanteissa. Pedagoginen käyttöteoria rakentuu henkilön persoonallisista kokemuk-

sista, tiedoista, arvoista sekä asenteista ja muodostaa näin kasvatustieteen teoriaan sekä 

käytäntöön liittyvän käsitysmaailman. (Ojanen, 2003, 19).  

 

Pedagogiseen käyttöteoriaan sisältyy myös opettajan kasvatusnäkemys, joka on yksilön 

muodostama henkilökohtainen näkemys kasvattamisesta (Jaakola, 1984, 16). Sen perusta-

na pidetään opettajan kasvatusperiaatteita, jotka toimivat hänen työnsä ohjenuorina sekä 

johtavina ajatuksina käytännön kasvatustilanteissa (Hirsjärvi, 1982, 75). Kasvatusnäkemys 

sisältää henkilön laajemman ymmärryksen ihmisestä sekä olemassa olosta yleensä. Siten 

opettajan kasvatusnäkemystä määrittävät myös hänen ihmiskäsityksensä sekä arvonsa. 

Näiden rakentumiseen vaikuttavat opettajan omat tiedot ja kokemukset sekä huomiot, jotka 

ovat muodostaneet hänen ymmärryksensä ihmisestä. Luomansa ihmiskuvan ja omaamiensa 

arvojen perusteella opettaja etsii keinoja ja päämääriä lapsen suotuisalle kasvattamiselle eli 

toteuttaa näin kasvatusnäkemystään. (Jaakola, 1984, 16.)  

 

Myös Haring (2003) kirjoittaa opettajan pedagogisen toiminnan taustalla olevan hänen ar-

vonsa sekä ihmiskäsityksensä. Lisäksi hän sanoo opettajan valintoihin sekä päätöksiin vai-

kuttavan myös hänen omaamat käsitykset tiedosta ja oppimisesta. Edellä mainitut käsityk-

set toimivat opettajan työn lähtökohtina ja heijastuvat hänen ymmärrykseen siitä, mitä op-

piminen on ja mikä on oppimistapahtuman ydin sekä luonne. Pedagogisen käyttöteorian 

osa-alueet eivät ole toisistaan erillisiä, vaan ne muodostavat opettajan ajattelussa subjektii-

visen kokonaisuuden. (Haring, 2003, 22-23.) 

 

Seuraavassa alaluvussa (2.1.2) tarkastelen tarkemmin näitä pedagogisen käyttöteorian osa-

alueita. 
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2.1.2 Pedagogisen käyttöteorian osa-alueet 

Pedagoginen käyttöteorian muodostumiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Kuten alaluvussa 

2.1.2 mainitsin, pedagogisen käyttöteorian osa-alueita ovat arvot, ihmiskäsitys, tiedonkäsi-

tys ja oppimiskäsitys. 

 

Arvot + ihmiskäsitys + tiedonkäsitys + oppimiskäsitys → Pedagoginen käyttöteoria 

 

Koska kasvatus ja opettaminen ovat arvosidonnaista toimintaa, katsotaan opettajan arvoil-

la olevan tärkeä hänen toimintaansa ohjaava rooli. Opettajan omaamien arvojen muodos-

tumiseen ovat vaikuttaneet hänen omat kokemuksensa sekä tunteensa. Arvot eivät kuiten-

kaan ole irrallisia ympäröivästä yhteiskunnasta vaan vallalla olevat käsitykset kasvatukses-

ta ja sen toteuttamisesta vaikuttavat myös opettajan arvoihin ja hänen tärkeänä pitämiin 

seikkoihin opetus- ja kasvatustyössä. Arvojen pohjalta opettaja asettaa työlleen tavoitteet. 

Tämän vuoksi opettajan pedagogiikkaan liittyvät arvot ovat yksi pedagogisen käyttöteorian 

tärkeä osa-alue. (Haring, 2003, 23.) 

 

Opettajalla on aina olemassa käsitys ihmisestä sekä tiedon perusolemuksesta ja nämä käsi-

tykset vaikuttavat opettajan toimintaan. Ihmiskäsitys ilmentää opettajan käsitystä ihmisen 

syvimmästä olemuksesta ja vaikuttaa siten oleellisesti opettajan kasvatus- ja opetustyöhön. 

Ihmiskäsitys on pääosiltaan tiedostamaton, subjektiivinen sekä melko pysyvä ja tulee ilmi 

opettajan toiminnassa suhteessa toisiin ihmisiin. Ihmiskäsitys kertoo perusasennoitumises-

tamme ihmisiä kohtaan ja on muodostunut monien tekijöiden vaikutuksesta. Käsityksem-

me ihmisestä on syntynyt mm. kulttuurimme, tietomme, uskomustemme, kokemuksiemme 

ja ideologiamme vaikutuksesta. Tiedonkäsitystä tarkasteltaessa esiin nousee ajatus tiedon 

muuttuvasta luonteesta. Tiedon olemus on muuttunut riippuen historiallisesta ja kulttuuri-

sesta kontekstista sekä tieteellisestä viitekehyksestä. Ymmärrys tiedosta on vaihdellut py-

syvästä ja totuutta peilaavasta käsityksestä aina tiedonkäsitykseen, jossa tieto ymmärretään 

jokaisen ihmisen itse rakentamaksi ja tulkitsemaksi tietorakenteeksi. (Haring, 2003, 24-

25.) 

 

Opettajan tiedonkäsitys on vahvasti yhteydessä hänen ymmärrykseensä siitä, mitä on op-

piminen. Opettajan oppimiskäsityksen katsotaan olevan pedagogisen käyttöteorian ydin, 

sillä se ilmentää sen, millä tavalla opettaja ymmärtää oppimistapahtuman sekä sen luon-
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teen. Parhaimmillaan oppimiskäsitys on opettajan ajattelun tasolla luoma kokonaisuus pe-

dagogiikasta, joka siirtyy ajattelun sekä pohdinnan kautta käytännön opetustyöhön. Opetta-

ja siis opettaa oppimiskäsityksensä mukaisesti eli tavalla, jonka uskoo edistävän oppilaan 

oppimista parhaiten. (Haring, 2003, 26). 

 

Opettajaksi kasvamisen prosessissa on kyse pedagogisen käyttöteorian kehittymisestä. Pe-

dagogisen käyttöteorian muuttuminen ja kehittyminen on opettajan työssä jatkuvaa ja tähän 

ajatteluntapaan tulisi opettajaopiskelijoitakin ohjata. Opettajakoulutuksen ja opetusharjoit-

telujen lähtökohtana tulisikin olla opettajaopiskelijoiden oman pedagogisen käyttöteorian 

tunnistaminen, johon päästään ohjaamalla opettajaopiskelijoita reflektiiviseen itsearvioin-

tiin sekä oman arvopohjan ja kasvatusnäkemyksen pohtimiseen. Pedagoginen käyttöteoria 

on opettajan henkilökohtainen tietämystä ja uskomuksia sisältävä järjestelmä laadukkaasta 

opetuksesta. Nämä tiedot ja uskomukset tiivistyvät persoonallisen sekä ammatillisen kehit-

tymisen kautta ja lujittuvat loppujen lopuksi kokonaiseksi opettajan identiteetiksi, persoo-

nallisuudeksi. (Luukkainen, 2004, 156-157.) 

2.2 Opettajaksi kasvamisen prosessin konteksti opetusharjoittelujen aikana 

Opettajuus on monisyinen ja koko ajan muuttuva käsite. Opettajuus muodostuu siinä tilan-

teessa ja ympäristössä, jossa opettaja kulloinkin on ja rakentuu opettajan havaintojen, reak-

tioiden sekä aikaisempien kokemuksien pohjalta. (Patrikainen, 1999, 150-151.) Oman 

opettajuuteni ja kasvatusnäkemykseni rakentumisen ympäristönä on toiminut vahvasti Ou-

lun normaalikoulu, jossa olen suorittanut kaikki neljä luokanopettajan koulutukseen kuulu-

vaa opetusharjoittelujaksoa. Oulun normaalikoulun määrittelemä opetus- ja kasvatustyön 

arvopohja sekä koulun arjessa esiin tuleva toiminta-ajatus ja -kulttuuri ovat vaikuttaneet 

ajattelu- ja toimintatapaani opettajana sekä kasvattajana.  

 

Seuraavassa alaluvussa (4.1) kuvailen pedagogisen käyttöteoriani rakentumisen ympäristöä 

käymällä läpi niitä arvoja ja käsityksiä, joita Oulun normaalikoulu haluaa oman toiminta-

kulttuurinsa kautta välittää. 
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2.2.1 Oulun normaalikoulun toimintakulttuuri 

Kaikkien koulujen opetussuunnitelmien tulee noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitel-

man määrittelemää arvopohjaa ja yleistä oppimiskäsitystä sekä sen asettamia oppimisen 

tavoitteita. (Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet, 2004, 8-10.) Tämän vuoksi Oulun 

normaalikoulun oman opetussuunnitelman lisäksi myös perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet vaikuttavat Oulun normaalikoululla toteutettavaan kasvatus- ja opetustyöhön 

sekä niihin arvoihin ja toiminta-ajatukseen, jota koulu arjessaan välittää. 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitys ymmärtää oppimisen ole-

van yksilöllinen ja yhteisöllinen tietojen sekä taitojen rakennusprosessi, jonka kautta syn-

tyy kulttuurillista osallisuutta. Oppimisen katsotaan olevan seurausta oppilaan aktiivisesta 

ja tavoitteellisesta toiminnasta, jonka aikana hän käsittelee ja tulkitsee opittavaa aihetta ai-

empien tietorakenteidensa pohjalta. Oppiminen perustuu oppilaan aikaisemmin rakentu-

neesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavoista. Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteet määrittelevät myös oppimisen olevan sekä yksilöllistä että vasta-

vuoroista ja yhteistoiminnallista. Oppimisessa työtapojen tulisi tukea oppilaiden keskinäi-

sessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista ja edistää sosiaalista joustavuutta sekä ky-

kyä rakentavaan yhteistyöhön. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2004, 18-

19.) Lisäksi Oulun normaalikoulun opetussuunnitelma täsmentää, että oppimisen menetel-

mien ja työtapojen tulisi tukea vuorovaikutteista oppimista yhdessä työskentelyn tilanteita. 

(Oulun normaalikoulu, opetussuunnitelma, 2004.) 

 

Oulun normaalikoulun opetussuunnitelman määrittelemien oppimisen menetelmien ja työ-

tapojen mukaan opetuksen tulisi antaa mahdollisuuksia luovaan toimintaan, elämykselli-

syyteen ja leikkiin. Opetussuunnitelma painottaa, että oppimisen tulisi olla yhteydessä lap-

sen omaan kulttuuriin ja elämään. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oppilaiden erilaiset 

kiinnostuksen kohteet sekä oppimismotivaatioon vaikuttavat tekijät tulisi ottaa huomioon 

koulun jokapäiväisessä toiminnassa. Lisäksi Oulun normaalikoulun opetussuunnitelma ot-

taa huomioon lapsen yksilölliset tarpeet määrittelemällä, että opetuksen käytänteiden tulisi 

ottaa huomioon oppilaiden erilaisuus. Opetusmenetelmien tulisi tukea yksittäisen oppilaan 

oppimista ja kiinnittää huomiota eri oppilaiden ominaisiin oppimistapoihin. (Oulun nor-

maalikoulu, opetussuunnitelma, 2004.) 
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Oulun normaalikoulu määrittelee opetussuunnitelmassaan, että koulussa keskinäiseen vuo-

rovaikutukseen tulisi kiinnittää johdonmukaisesti huomiota. Sosiaalisen vuorovaikutuksen 

ja toista kunnioittavan käyttäytymisen omaksumista tulee opettaa koulussa oppilaille. Näin 

ihmissuhteiden toimivuuden avulla pyritään luomaan myönteistä minäkuvaa sekä tuke-

maan terveen itsetunnon kehittymistä. Lisäksi Oulun normaalikoulun opetussuunnitelman 

mukaan koulun toimintakulttuuriin, arvopohjaan ja toiminta-ajatukseen kuuluvat mm. vä-

littäminen, kunnioitus ja arvostaminen. (Oulun normaalikoulu, opetussuunnitelma, 2004.) 
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3 OPETTAJAKSI KASVAMISEN PROSESSIN TEKIJÄT 

Opettamaan oppiminen ei ole pelkästään tietojen ja teorioiden oppimista tai taitojen ja 

kompetenssin kehittymistä vaan se on monimutkainen ja myös persoonallisuutta kosketta-

va ammatillisen kehittymisen prosessi. Opettajankoulutuksen tehtävänä on valmistaa tule-

via opettajia opettajan ammattiin sekä vaihteleviin opetuksen käytäntöihin. Opettajaksi 

kasvaminen edellyttää muutoksia opettajaopiskelijan käyttäytymisessä, tiedoissa, käsityk-

sissä sekä ammatillisissa taidoissa. Ennen kaikkea opettajaksi kasvaminen on sisäistä kas-

vua: ammatillisen identiteetin syntymistä, kriittisen reflektiokyvyn kehittymistä sekä peda-

gogisten taitojen rakentumista. Opettajaksi kasvaminen etenee kasvatustieteen teorioiden 

oppimisesta niiden soveltamiseen sekä oman opettajuuden ja kasvatusnäkemyksen luomi-

seen ja vahvistumiseen. (Väisänen & Silkelä, 2003, 27, 29-30.) 

 

Tieto ei ole irrotettavissa saamistamme kokemuksista vaan opimme omakohtaisen koke-

muksen kautta. Oppimista tapahtuu, kun tulkitsemme kokemuksemme ja uusi ymmärrys 

yhdistyy reflektion avulla osaksi näkemystämme. Oppiminen siis muuttaa ajattelutapaam-

me, mutta se ei pelkästään riitä. Uudelleen muokattu näkemys on siirrettävä myös käytän-

töön. (Ojanen, 2003, 13-14.) Opettajaopiskelijan kohdalla tämä näkemysten muuttuminen 

ja ajattelun soveltaminen käytäntöön tapahtuu opetusharjoittelujen kautta, jonka aikana 

opettajaopiskelijan saama ohjaus on merkittävässä asemassa auttamassa opiskelijaa amma-

tillisessa kehittymisessään. Opetustilanteista saatuja kokemuksia opettajaopiskelija reflek-

toi ohjauskeskustelujen lisäksi myös laatimansa pedagogisen portfolion avulla. 

 

Seuraavissa alaluvuissa (3.1, 3.2 ja 3.3) avaan työssäoppimisen, pedagogisen portfolion ja 

reflektion sekä opetusharjoittelujen ohjauksen käsitteitä. Nämä neljä tekijää muodostavat 

kokonaisuuden, joka toimii avainasemassa opettajaopiskelijan opettajaksi kasvamisen pro-

sessissa eli pedagogisen käyttöteorian rakentumisessa opetusharjoittelujen aikana.  

3.1 Työssäoppiminen 

Yhtenä opettajaksi kasvamisen prosessin tekijänä toimii työssäoppiminen. Luokanopetta-

jan opinnoissa työssäoppiminen tapahtuu opetusharjoittelujaksoilla, joiden aikana teoria ja 
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käytäntö yhdistyvät toimivaksi kokonaisuudeksi opettajaopiskelijan ajattelun ja toiminnan 

tasolla. 

 

Käsitteenä työssäoppiminen on suomenkielisessä kirjallisuudessa vielä uusi ja sen sisältö 

varsin vakiintumaton. Englanninkielessä on-the-job learning ja on-the-job training merkit-

sevät lähes samaa kuin työssäoppiminen. Usein työssäoppimisen käsite ymmärretään ope-

tussuunnitelman mukaiseksi tavoitteelliseksi toiminnaksi, jota koulutuksen järjestäjä ja 

työpaikan edustaja ohjaavat sekä arvioivat yhdessä. Työssäoppiminen tapahtuu työpaikalla 

ja sen päämääränä on ammattitaidon hankkiminen sekä ammatillinen kasvu. Työssäoppi-

minen on monipuolinen oppimismenetelmä, jonka tarkoituksena ei ole vain harjoitella työ-

tehtäviä käytännössä, vaan mahdollisimman monipuolisesti tukea opiskelijan ammatillista 

kasvua henkilökohtaisen työelämän kontaktin kautta sekä kannustaa opiskelijaa reflek-

toivaan kokemuksien ja toimintojen ajatteluprosessiin. (Väisänen, 2003, 7-9.) 

 

Työssäoppiminen tukee sosiokonstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelija ei ole 

vain tiedolla täytettävä oppimisen kohde vaan tietoa ja merkityksiä etsivä sekä niitä raken-

tava toimija. Työssäoppimisessa opiskelija itse aktiivisesti rakentaa omaa tietämystään ja 

taitojaan työpaikalla saamansa kokemuksen perusteella. Opiskelijan aktiivisuuden painot-

tamisen lisäksi työssäoppimisessa korostuu myös sosiokonstruktivismille tyypillinen teori-

an ja käytännön vuorovaikutus. Opettajaksi oppimisessa ja kasvatusalan asiantuntijuuden 

kehittymisessä tarvitaan tietoa ja kokemusta sekä käytännön että teorian puolelta, jotta 

opiskelijan ymmärrys syventyisi ja ammatillista kasvua tapahtuisi. (Väisänen, 2003, 10.)  

3.1.1 Kokemuksellinen oppiminen 

Koska työssäoppimisessa oppiminen tapahtuu todellisessa kontekstissa käytännön työn ja 

kokemuksen kautta, siihen kuuluu myös kiinteästi kokemuksellisen oppimisen käsite. Ko-

kemuksellisen oppimisen teorian lähtökohtana ovat henkilön aikaisemmat kokemukset se-

kä niiden pohjalta luotu tiedostettu näkemys, joka auttaa opiskelijaa hyödyntämään koke-

muksia uuden opittavan asian lähtökohtana. Kokemuksellisen oppimisen ytimenä pidetään 

yleensä sitä, että opiskelija saa käytännön työn toimintakokemuksia, joista hän reflektion 

kautta hahmottamalla erittelee oppimisprosessin kannalta tärkeimmät ja liittää ne osaksi 

toimintamalliaan. Tavoitteena on siis työssäoppimisen ja reflektion seurauksena saada ai-
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kaan muutoksia opiskelijan käytännön toimintaan eli saada aikaan oppimista. (Väisänen, 

2003, 11-12.) 

 

Kolbin (1984) mukaan kokemuksellisen oppimisen mallissa (process of experiental lear-

ning) oppiminen on prosessi, jossa tietoa rakennetaan kokemuksen aiheuttaman muutoksen 

kautta. Kolb tiivistää kokemuksellisen oppimiskäsityksen seuraavasti: 

 

1. Oppiminen on prosessi, ei pelkkä lopputulos 

2. Oppiminen on jatkuva, kokemukseen perustuva prosessi 

3. Oppiminen on ongelmien ratkaisemista ja sopeutumista ympäröivään maailmaan 

4. Oppiminen on vuorovaikutusta ympäristön kanssa 

5. Oppiminen on tiedon luomisen prosessi 

(Kolb, 1984, 25-38.) 

 

Kolbin (1984) kokemuksellisen oppimisen mallissa (kuvio 1.) oppiminen on kuvattu sykli-

senä prosessina. Siinä konkreettisen, omakohtaisen kokemuksen pohtiminen ja reflektointi 

sekä kokemuksen käsitteellistäminen ja aktiiviseen toimintaan soveltaminen aikaansaavat 

jatkuvan prosessin, jossa oppimista tapahtuu ja opiskelijan ymmärrys sekä tieto kasvavat. 

(Kolb, 1984, 40-42.) 

 

 

Kuvio 1. Kokemuksellisen oppimisen malli (Kolb, 1984, 42; Ruohotie, 1995, 328). 
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Kokemuksellisen oppimisen neljä ääripäätä painottavat oppimista kukin eri tavoin. Koke-

mukseen perustuva oppiminen on välitöntä, intuitiivista ja tunnepainotteista, jossa ei pyritä 

ilmiön käsitteelliseen ymmärtämiseen. Pohdiskeleva havainnointi taas korostaa ilmiön ja 

oman oppimisen reflektointia, joka samalla myös edistää opiskelijan itsetuntemusta. Käsit-

teellistävässä oppimisessa opiskelija pyrkii systemaattiseen ja ymmärtävään ongelman rat-

kaisuun sekä teorian muodostukseen, jossa looginen ajattelu on tunteita voimakkaampaa. 

Viimeisessä oppimisen ulottuvuudessa aktiivinen toiminta korostuu, kun opiskelija pyrkii 

etsimään toimivia käytännön ratkaisuja ja sovelluksia. (Kolb, 1984, 40-42; Ruohotie, 1995, 

328-329.) 

 

Mallissa oppimisen vastakkaisten ääripäiden (toiminta – havainnointi ja kokemus – käsit-

teellistäminen) välille jää oppimisen ulottuvuudet, joissa on kyse oppimisen tiedostamisen 

tasoista sekä kokemuksen muuntamisesta. Ensimmäisessä on kyse oppimisen tiedostami-

sen asteesta eli siitä, missä määrin oppiminen on tiedostamatonta ja intuitiivista kokemusta 

ja toisaalta taas tietoista oppimisen ymmärtämistä ja ilmiön käsitteellistämistä. Kokemuk-

sen muuntamisen ulottuvuudessa oppiminen voi olla joko aktiivista toimintaa tai toimin-

nasta vetäytyvää ja havainnoivaa pohdiskelua. (Kolb, 1984, 40-42; Ruohotie, 1995, 328-

329.) 

 

Kokemuksellisen oppimisen mallin avulla on mahdollista ymmärtää opettajaksi kasvami-

sen prosessin aikana opettajaopiskelijassa tapahtuvia muutoksia, sillä käytäntö, reflektio, 

teoria ja toiminta kuuluvat oleellisena osana myös opettajan ammatilliseen kehittymiseen. 

Opettajaksi kasvamisen prosessi on jatkuvasti täsmentyvä ja syventyvä tiedon muuttumi-

sen prosessi, jossa muutokset eivät kuitenkaan tapahdu helposti tai itsestään. Kasvaminen 

ja kehittyminen vaativat kokemuksien työstämistä, reflektointia, ongelmien kohtaamista ja 

uusien käytäntöjen kokeilua käytännön työssä, johon sisältyy usein epävarmuutta sekä riit-

tämättömyyden tunnetta. Prosessi on hidas ja muutokset voivat tuntua vaikeasti saavutetta-

vilta. Siksi tuen saaminen muutosprosessin aikana on tärkeää. Tuen ja ohjauksen tulisi es-

tää opettajaopiskelijaa jäämästä turvallisiin rutiineihin ja haastaa häntä pohdintaan sekä 

oman toiminnan muuttamiseen. (Niemi, 1995, 16-17.) 
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3.1.2 Opetusharjoittelut luokanopettajaopiskelijan työssäoppimisen jaksoina 

Kokemuksellinen oppiminen tulee näkyväksi luokanopettajankoulutuksen opetusharjoitte-

luissa. Opetusharjoitteluilla on keskeinen merkitys osana opettajankoulutusta. Harjoittelut 

ovat opiskelun toiminnallisia työssäoppimisen jaksoja, joissa teoria sekä käytäntö yhdisty-

vät. Harjoittelu kytkeytyy muihin opintoihin ja kaikki ne kokonaisuudet, joita opintojen 

edetessä on teoriatasolla työstetty, tulevat tarkastelun alle konkreettisessa harjoitteluympä-

ristössä. (Murto, 1995, 1-5.) Käytännön kokemus voidaan ymmärtää ”tarttumapintana”, 

johon opitut teoriamallit voivat kiinnittyä. Ilman omakohtaista kokemusta teoria jää hel-

posti vieraaksi ja etäiseksi eikä sitä osata yhdistää käytännön opetustyöhön. Teoreettiset 

mallit ja käsitteet muuttuvat omakohtaisiksi vasta sitten, kun ne on koettu merkityksellisel-

lä tavalla käytännön kautta. (Ruohotie, 1995, 329) Opetusharjoittelun tavoitteena on saada 

kokonaisvaltainen käsitys opettajan käytännöntyöstä sekä luoda omakohtainen käsitys ih-

misestä, tiedosta, oppimisesta ja opettamisesta. Tämän kasvatusnäkemyksen rakentumisen 

kautta opiskelija kohtaa viime kädessä itsensä ihmisenä. (Murto, 1995, 1-5). 

 

Luokanopettajan koulutuksen opetusharjoitteluohjelmat ovat olennainen osa luokanopetta-

jakoulutukseen kuuluvia opettajan pedagogisia opintoja. Kaiken kaikkiaan luokanopettaja-

koulutus on 300 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, josta harjoitteluohjelman laa-

juus on 25 opintopistettä. (Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas, 2008, 83-86.)  Har-

joittelut kuuluvat opiskelijan pedagogisiin opintoihin. Niiden tulisi tukea opiskelijan kas-

vua opettajaksi ja oman työnsä kehittäjäksi sekä antaa valmiuksia toimia asiantuntijana 

moniammatillisessa yhteisössä. Harjoittelut nähdään osana opiskelijan ammatillista kehit-

tymistä sekä elinikäistä oppimista. Ohjattu harjoittelu on luokanopettajaopiskelijan opinto-

jen keskiö ja sen tulisi perustua sekä käytännön että teorian vuoropuheluun. (Oulun nor-

maalikoulu, opetusharjoittelu.)  

 

Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksessa opetusharjoitteluohjelma koostuu neljästä 

harjoittelujaksosta, joiden opetuksellisia tarkoituksia yhdistävät tavoitteet luokanopettaja-

opiskelijan opettajuuden ja kasvatusnäkemyksen rakentumisesta sekä kehittymisestä. 

(Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas, 2008, 83-86.) Harjoitteluohjelma alkaa orien-

toivalla koulutyöskentelyllä, jonka tarkoituksena on herättää opiskelija pohtimaan omaa 

käsitystään opettajuudesta ja kasvatuksesta. Harjoittelu ei sisällä vielä varsinaista opetus-

harjoittelua, vaan tarkoituksena on, että opiskelija havainnoi koululuokan, lasten ja opetta-
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jien toimintaa sekä tutustuu kouluun kasvatus- ja opetusympäristönä. Seuraavassa harjoit-

telussa, kandidaattivaiheen koulutyöskentelyssä, opiskelija selkiyttää kasvatusnäkemystään 

sekä käsitystään opettajuudesta. Nyt opiskelija saa myös ohjatun tilaisuuden opetuksen pe-

rustaitojen, suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin harjoittelemiseen. Viimeisenä harjoitte-

luna luokanopettajaopiskelija suoriuttaa maisterivaiheen koulutyöskentelyn, jonka teemana 

on minä opettajana ja kasvattajana. Harjoittelun tavoitteena on syventää omaa näkemystä 

opettajuudesta sekä kasvattamisesta ja osoittaa opetussuunnitteluun perustuvaa opetuksen 

hallintaa. Maisterivaiheen koulutyöskentelyjaksossa painottuu kokonaisvaltaisen vastuun 

ottaminen luokan työskentelystä ja opiskelijan tehtävänä on pääsääntöisesti huolehtia kai-

kista niistä tehtävistä, joita luokanopettaja hoitaa. Oulun yliopiston luokanopettajakoulu-

tuksen harjoitteluohjelmaan sisältyy myös teemaharjoittelu, jonka aikana opiskelija joko 

perehtyy opettajan työkenttään laaja-alaisesti tai saa mahdollisuuden syventyä joihinkin 

tiettyihin kiinnostuksen kohteisiin ja hankkia erityisosaamista. (Kasvatustieteiden tiede-

kunnan opinto-opas, 2008, 199-205.)   

 

Kuviossa 2. on kuvattuna opettajaopiskelijan asiantuntijuuden kehittyminen luokanopetta-

jan koulutuksen ohjattujen opetusharjoittelujen aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Opettajaopiskelijan asiantuntijuuden vahvistuminen ohjatun harjoittelun aikana 

(Mukailtu: Komulainen, 2010, 30). 

Orientoiva 
koulutyöskentely 

Kandidaattivaiheen 
koulutyöskentely 

Teema- 
harjoittelu 

Maisterivaiheen 
koulutyöskentely 

Kandidaattivaihe Maisterivaihe 

Teemana oppilas 
luokkayhteisön 
jäsenenä. 
Opiskelija alkaa 
pohtimaan käsitystään 
kasvatuksesta. 

A 
S 
I 
A 
N 
T 
U 
N 
T 
I 
J 
U 
U 
S 

Teemana opetus 
ja oppiminen. 
Opiskelija 
selkiyttää 
kasvatusnäke-
mystään. 

Teemana minä 
opettajana ja 
kasvattajana. 
Opiskelija 
syventää 
kasvatusnä-
kemystään. 

Teema opiskelijan 
valitsema. 
Opiskelija 
perehtyy 
opettajan 
työkenttään laaja-
alaisesti tai 
syventyy tiettyyn 
kiinnostuksen 
kohteeseen. 
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Ohjattu harjoittelu antaa opettajaopiskelijalle mahdollisuuden kehittyä vaihe vaiheelta oh-

jaavan opettajan tukemana (Komulainen, 2010, 31). Kuten kuviosta 2. voidaan nähdä, 

opettajaksi kasvaminen opetusharjoittelujen aikana on jatkuva prosessi, jossa opettajaopis-

kelijan asiantuntijuus vahvistuu koko ajan. Kehittymistä tapahtuu, kun opiskelija saa oh-

jaavan opettajan tukemana kokeilla ja harjoitella opettajana toimimista käytännön opetusti-

lanteissa. Samalla opiskelija peilaa teoriaopinnoissa oppimiaan käsityksiä laadukkaasta 

opetuksesta ja ymmärtää niiden käytännön merkityksen. (Komulainen, 2010, 31.) 

 

Aloitin luokanopettajaopintoni Oulun yliopistossa syksyllä 2008. Olen suorittanut luokan-

opettajan koulutukseni kaikki neljä opetusharjoittelua Oulun normaalikoululla. Opetushar-

joitteluista ensimmäisen, orientoivan koulutyöskentelyn, suoritin opintojeni alkuvaiheessa 

keväällä 2009 3-luokalla. Kaksi seuraavaa opetusharjoittelua, kandidaattivaiheen koulu-

työskentelyn keväällä 2010 sekä teemaharjoittelun keväällä 2011 1-2-luokalla. Viimeisen 

opetusharjoittelun, maisterivaiheen koulutyöskentelyn, suoritin opintojeni loppuvaiheessa 

syksyllä 2012 5-luokalla. Opetusharjoittelut jakaantuivat tasaisesti opintojeni ajalle, siten 

että jokaisena opintovuotenani suoritin yhden opetusharjoittelunjakson. 

 

Opetusharjoittelujen päätteeksi opiskelijan tulee palauttaa erillinen raportti opetusharjoitte-

lusta harjoitteluluokan opettajalle. Harjoitteluluokan opettaja määrittelee sisällön harjoitte-

lun raportille, mutta yleisenä päämääränä kuitenkin on, että opettajaopiskelija raportissaan 

pohtisi reflektiivisesti omaa opettajuuttaan ja itseään opettajana, selkeyttäisi ja perustelisi 

kasvatusnäkemystään sekä kävisi läpi opettajan työn eri osa-alueita pohtien niiden merki-

tystä sekä käytännön toteutuksia. Opetusharjoittelusta opiskelija saa hyväksytyn suoritus-

merkinnän, kun on palauttanut opetusharjoittelusta harjoitteluluokan lehtorille harjoittelu-

raportin sekä käynyt harjoittelun päätteeksi ohjaavan opettajansa kanssa kahdenkeskisen 

ohjauskeskustelun. Harjoittelun raportti on myös osa opettajaopiskelijan pedagogista port-

foliota (Liite 1. Pedagogisen portfolion ohjeet). 

3.2 Pedagoginen portfolio reflektion välineenä 

Työssäoppimista tukevana tekijänä opettajaksi kasvamisen prosessissa toimii opettajaopis-

kelijan pedagoginen portfolio, ammatillisen kasvun kansio, jota täydennetään jokaisen ope-

tusharjoittelun yhteydessä sekä niiden jälkeen. Sen lisäksi, että jokainen opiskelija täyden-



18 

 

 

tää pedagogista portfoliotaan itsenäisesti omien pohdintojensa perusteella, portfolion sisäl-

töjä käsitellään myös luokanopettajan koulutuksen opetusharjoittelujaksoihin kuuluvissa 

pedagogisissa seminaareissa, joita suoritetaan yhtä aikaa opetusharjoittelujen kanssa. Ou-

lun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaan (2008) mukaan seminaarissa 

käsitellään opetusharjoittelussa esiin tulleita ajatuksia sekä syvennytään opetusharjoittelul-

le asetettuihin tavoitteisiin. Seminaarin tarkoituksena on tukea opettajaopiskelijan opetus-

harjoittelua sekä opettajaksi oppimista ja reflektiivisen pohdinnan kautta selkeyttää opetta-

jaopiskelijan kasvatusnäkemystä. (Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas, 2008, 94, 

97, 115.)  

 

Pedagogisen portfolion tavoitteena on dokumentoida opettajaopiskelijan opettajaksi kas-

vamista ja olla osa opiskelijan elämänkertaa. Keskeisellä sijalla pedagogisessa portfoliossa 

ovat oman ammatillisen kasvun ja opettajaidentiteetin kehittymisen pohtiminen sekä ope-

tusharjoittelujen aikana heränneiden ajatusten esille tuominen. Portfolio tukee opettaja-

opiskelijan pedagogisen käyttöteorian kehittymistä tuomalla mahdollisuuden jatkuvaan 

itsearviointiin sekä ajatusten dokumentointiin. Pedagoginen portfolio toimii myös välinee-

nä kasvatustieteen teorian sekä käytännön kasvatus- ja opetustyön väliseen kommunikoin-

tiin. Portfolion avulla opettajaopiskelija luo yhteyksiä teoria- sekä käytännönopintojen vä-

lille ja voi helpommin nähdä tämän yhteyden merkityksen sekä tarpeellisuuden. Tämän 

pohdinnan avulla opettajaopiskelija syventää omaa näkemystään opettajan työstä sekä 

omista toiminta- ja ajattelutavoistaan opettajana. (Luokanopettajan pedagoginen portfolio, 

2010, 2).  

 

Pedagogisen portfolion kokoaminen on kuvattu olevan dynaaminen prosessi, jossa opetta-

jaopiskelija kokoaa ammatillisen kasvunsa kansiota koko koulutuksensa ajan ja tutkii sen 

avulla kriittisesti sekä laaja-alaisesti oman opettajuutensa ja pedagogisen käyttöteorian ke-

hittymistä ja muuttumista. Tämän reflektoinnin ja itsearvioinnin avulla opettajaopiskelija 

auttaa sekä edistää opettajaksi kasvamisen prosessiaan ja kehittää itsetuntemustaan opetta-

jana. Koko koulutuksen ajan jatkuva pohdinta auttaa myös opettajaopiskelijaa tiedosta-

maan omia arvojaan liittyen kasvatukseen, opettamiseen ja oppimiseen sekä ymmärtämään 

käsityksiään ihmisestä, oppimisesta ja tiedosta. (Väisänen & Silkelä, 2003, 41.) 

 

Reflektio käsitettä on määritelty hyvin moninaisin eri tavoin, riippuen teoreettisesta lähes-

tymistavasta ja sen tarkoituksesta (Ojanen, 1996, 53). Opettajankoulutusta koskevissa tut-
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kimuksissa reflektiota on monesti avattu Deweyn reflektiivisyyden käsitteen avulla sekä 

nostettu esiin hänen korostamaansa ajattelun ja toiminnan tärkeää suhdetta kasvatuksessa 

(Järvinen, 1999, 259). 

 

Dewey korostaa reflektiivisen ajattelun poikkeavan arkisesta ajattelusta, koska se tähtää 

aina lopputulokseen ja pohdinnalla on silloin tarkoitus sekä päämäärä. Tähän päämäärään 

Deweyn mielestä päästään reflektiivisen ajattelun kautta, jota voitaisiin kuvata ajattelun 

ketjuksi. Siinä ajatukset eivät ole vain satunnaista ajatusten virtaa vaan jokainen ajattelun 

vaihe seuraa järjestelmällisesti toistaan. Ideat ja ajatukset ovat toisissaan kiinni ja kehitty-

vät eteenpäin saaden tukea aikaisemmin pohditulta ja opitulta asialta. (Dewey, 1933, 4-6.) 

 

Uudempaa lähestymistapaa reflektion määrittelystä edustaa Schönin asiantuntijakoulutuk-

seen soveltamat käsitteet reflektiivisestä ajattelusta (Järvinen, 1999, 259). Schön käyttää 

toiminnan aikana tapahtuvasta reflektiivisestä ajattelusta nimitystä reflect-in-action. Siinä 

ammattimaisesti toimiva henkilö voi työsuorituksensa aikana pohtia omaa toimintaansa ja 

korjata sitä ilman, että hänen tarvitsisi keskeyttää toimintaansa. Hän suhtautuu kriittisesti 

tekemäänsä ja pohtii voisiko hän suoriutua siitä vieläkin paremmin. (Schön, 1987, 26-28.)  

 

Reflektio on tärkeä osa oppimisprosessia. Se merkitsee etäisyyden ottamista käytännön 

tilanteista, syventymistä oman toiminnan tarkasteluun ja oppimista kokemuksista sekä sen 

pohdinnan tuloksista. Näin oppija prosessoi ja syventyy kokemaansa ja pääsee uuden tie-

don sekä siitä seuraavan kehittyneemmän toiminnan tasolle. Reflektiota tarvitaan oppimi-

sessa ja kehittymisessä, jotta se ei jäisi pinnalliseksi vaan siitä muodostuisi syväsuuntainen 

oppimisen ja asioiden pohtimisen prosessi.  (Ojanen, 1993, 125-127.) 

 

Reflektiivinen toiminta voidaan ymmärtää oman toiminnan kriittiseksi analysoinniksi, jon-

ka tarkoituksena on kehittää omaa toimintaa, ajattelua ja työskentelymalleja. Toiseksi ref-

lektio merkitsee myös syvää ajattelua, jossa yhtä aikaa pohditaan mennyttä, käsillä olevaa 

sekä tulevaa toimintaa. Oppimisprosessissa reflektointia kutsutaan myös järkeilyksi, jossa 

arkiajattelua perusteellisemmin syvennytään omiin ajatuksiin, tunteisiin sekä toimintoihin. 

(Ojanen, 1993, 127.) Reflektoivan ajattelun on myös sanottu viittaavaan kypsyyteen ja it-

senäisyyteen, koska se vaatii rutiininomaisen ja auktoriteettiuskoisen ajattelun sekä toi-

minnan sijaan omien uskomuksien ja tietojen aktiivista sekä huolellista harkintaa. Tämä 
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vahvistaisi reflektion olevan kolmanneksi myös jatkuvaa sekä dynaamista toimintaa. (Oja-

nen, 1996, 51.) 

 

Useiden tutkimuksien mukaan reflektiota pidetään opettajan ammatillisen kasvun suurim-

pana tekijänä varsinkin juuri siitä syystä, että se pitää sisällään käsityksen opettajuuden 

jatkuvasta kehittymisestä ja sen prosessiluonteisuudesta. Reflektion hyödyntämisestä opet-

tajankoulutuksen ja opettajan työn aikana on nähty olevan merkittäviä vaikutuksia opetta-

jan ammatillisen kasvun eli opettajuuden ja kasvatusnäkemyksen rakentumisen ja kehitty-

misen kannalta. (Ojanen, 1996, 51-52.) 

 

Ojanen luettelee reflektion vaikuttavan opettajan tiedon laajenemiseen ja syvenemiseen 

sekä henkilökohtaisen tiedon luontevaan yhdistämiseen tieteellisen tiedon kanssa. Hän us-

koo tämän auttavan opettajaa näkemään tilanteet kokonaisvaltaisemmin. Reflektiivisen 

ajattelun katsotaan myös tukevan opettajan oman näkemyksen syntymistä opetus- ja ohja-

ustilanteista, koska se patistaa häntä pohtimaan arvoperustaansa ja suhdettaan opetustyötä 

kohtaan. Tämän kaiken myötä opettajan itseohjautuvan kasvun edellytykset kehittyvät. 

Reflektiivinen opettaja ei siis toimi passiivisena tieteellisten tulosten soveltajana, vaan hän 

muokkaa tietoa oman ajattelun ja toiminnan kautta pyrkimyksenään luottaa enemmän 

omaan asiantuntemukseensa kuin ulkoisiin auktoriteetteihin. (Ojanen, 1996, 51-52.) 

 

Ei riitä, että opettajaopiskelija soveltaa oppimiaan kasvatustieteellisiä teorioita ja harjoitte-

lee teknisten opetusvälineiden käyttöä käytännössä. Ilman pyrkimystä opetuksen ja kasva-

tuksen syvempään omakohtaiseen ymmärtämiseen, opettajankoulutuksesta valmistuisi vain 

itselleen vieraita opettajia, joilla olisi hallussaan runsaasti erilaisia didaktisia menetelmiä 

sekä teoriakokoelmia, mutta jotka eivät olisi jäsentäneet niitä omakohtaisiksi työvälineik-

seen. Pedagoginen ymmärrys, opettajaopiskelijan kasvatusnäkemys ja opettajuus eivät ke-

hity vain kirjoja lukemalla, toisia kuuntelemalla ja työtään sokeasti toteuttamalla vaan näi-

den tueksi tarvitaan kokemuksen mieleen palauttamista, uudelleen katsomista sekä läpi-

käymistä. Jotta opitut tieteelliset teoriat voisivat aidosti kiinnittyä ja avautua opettajaopis-

kelijalle myös käytännön toiminnassa, tulisi hänen pystyä reflektoimaan niitä oman koke-

muksensa läpi ajattelunsa avulla. Opetusharjoittelussa opettajuuden rakentumisen välinee-

nä ovat dialogiset ohjaustilanteet, joissa opiskelija kasvaa omien kokemustensa reflektoi-

misen kautta ja saa dialogissa ohjaavalta opettajaltaan apua kokemansa ymmärtämiseen 

sekä uusien toimintamallien hahmottamiseen. Tässä ohjauksessa tapahtuvassa reflektiossa 
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kokemus kielellistetään ja tästä kokemustiedosta syntyy uuden oppimista sekä oivaltamis-

ta. (Laine & Juuso, 2010, 13-22.) 

3.3 Opetusharjoittelujen ohjaus 

Opettajaksi kasvamisen prosessin yhtenä tekijänä toimii myös opettajaopiskelijan opetus-

harjoittelujen aikana saama ohjaus. Opetusharjoittelujen ohjaaminen on laaja-alaista sekä 

systemaattisesti etenevää työtä. Sen keskeisimpänä tavoitteena on opettajaopiskelijan am-

matillisen kehittymisen tukeminen. Opetusharjoittelun ohjauksessa opettajaopiskelijaa tuli-

si tukea kolmen seuraavan ulottuvuuden mukaan: 

- toiminnan ohjaaminen opettajan käytännöntyössä 

- pedagogisen ajattelun kehittymisen tukeminen 

- ammatillisen identiteetin ja opettajapersoonan kehittymisen tukeminen. 

(Blomberg, Komulainen, Lange, Lapinoja, Patrikainen, Rohiola, Sahi & Turunen, 2009, 

165-172.) 

 

Näiden ulottuvuuksien opastamana ohjaava opettaja pohtii kullekin opiskelijalle hänen tar-

peidensa ja kehitysvaiheensa mukaiset yksilölliset ohjauksen tavoitteet sekä päättää, mitkä 

ovat hänen päämääränsä ohjatessaan opiskelijaa. Ohjaavan opettajan tavoitteista on löydet-

tävissä kuusi ydinkategoriaa, jotka toimivat ohjauksen päämäärinä käytännöntilanteissa: 

- omalla toiminnalla mallin antaminen opettajaopiskelijalle 

- kommunikaatiotaitojen oppiminen vuorovaikutustilanteissa 

- opetustaitojen kehittyminen 

- metakognitiivisten taitojen ja reflektiivisen ajattelun kehittäminen 

- eettiseen toimintatapaan vastuullisuuteen kasvaminen. 

(Blomberg ym., 2009, 165-172.) 

 

Ohjaukselle asetetut tavoitteet määrittelevät sitä, millä tavoin ohjaaja ohjaustilanteissa toi-

mii ja mihin hän kulloinkin kiinnittää huomiotansa. Suurempana ohjauksen tavoitteena 

voidaan pitää opettajaopiskelijan tiedostamisprosessin tukemista ja reflektiiviseen ajatte-

luun sekä asenteeseen ohjaamista. Tärkeää on myös auttaa opettajaopiskelijaa löytämään 

itselleen sopivin tapa toteuttaa opetus- ja kasvatustyötä. (Blomberg ym., 2009, 165-172.) 
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Käytännön ja teorian yhdistäminen on opetusharjoittelun keskeinen tarkoitus. Pedagogiset 

käsitteet eivät siirry itsestään käytännön opetustyöhön, eivätkä käytännön opetuskokemuk-

set ja -havainnot siirry helposti abstraktin käsitteellistämisen tasolle, vaan näiden toteutu-

miseen tarvitaan yhdessä pohtimista sekä ohjaajan tukea ja apua. Opettajaopiskelijan opet-

tajaksi kasvamisen prosessissa on oleellista, että ohjaustilanteessa pedagogisia käsitteitä 

avataan ja tulkitaan yhdessä sekä peilataan niitä käytännön kokemuksiin. On tärkeää, että 

ohjaaja tuo ohjaustilanteisiin tietoisesti mukaan kasvatustieteellisiä ja yhteiskunnallisia nä-

kökulmia sekä teoreettisia näkemyksiä. (Blomberg ym., 2009, 39-40, 197.) 

 

Tätä ohjaustilanteissa tapahtuvaa yhteistä pohtimista ja vuorovaikutusta voidaan kutsua 

dialogiksi. Dialogin lähtökohtana on opiskelijan oma kokemus ja sen työstäminen dialogin 

avulla uuden ymmärryksen ja tiedon saavuttamiseksi. Dialoginen suhde on kasvatussuhde, 

jossa ohjaajalla on vastuu ohjattavan kasvusta, mutta jonka toimivuuden edellytyksenä on 

kuitenkin vastavuoroisuus ja inhimillinen yhteys. Dialogin onnistumisen ja sen myötä 

myös opiskelijan opettajana kehittymisen edellytyksenä on dialogissa olevien myönteinen 

asenne sekä dialogisen vuorovaikutustilanteen luottamuksellinen ja kannustava ilmapiiri. 

(Komulainen, 2010, 64.) 

 

Ohjaustilanteen dialoginen vuorovaikutus on tasavertaista. Vaikka ohjaustilanteessa ohjat-

tavana on aloittelija ja ohjaajana kokenut asiantuntija, voidaan silti puhua kollegiaalisesta 

kohtaamisesta, jossa saman alan edustajat jakavat mielipiteitään, kokemuksiaan ja näke-

myksiään. Onnistunut ohjaustilanne ja dialogi on rakentavaa, luovaa, vastavuoroista, yh-

teistoiminnallista ja tasapuolista vuorovaikutusta, jossa opitaan toiselta. Tämä vastavuoroi-

nen dialogi edistää valmistuvien opettajien taitoa toimia yhteistyössä toisten opettajien ja 

eri sidosryhmien kanssa ja tukee kollegiaalisuuden esille ottamista opettajankoulutuksessa 

entistä enemmän. (Komulainen, 2010, 65.) 

 

Ohjauskeskustelujen tavoitteena on myös, että opettajaopiskelija joutuu yhteisen keskuste-

lun kautta käymään läpi opetusharjoittelun kokemuksia sekä tunteita eli reflektoimaan ko-

kemaansa. Tämä reflektiivinen ajattelu tukee opiskelijan opettajaksi kasvamisen prosessia, 

joka etenee ohjauksen sekä keskustelun avulla tiedostamiseen, ymmärtämiseen ja näiden 

kautta muutokseen. Ohjaava opettaja voi edistää opiskelijansa ajattelun ja toiminnan kehit-

tymistä tukemalla häntä löytämään itsensä ja oppimisen sekä opettamisensa tyylin yhteis-

ten ohjauskeskustelujen avulla. (Ojanen, 2003, 12.) 



23 

 

 

4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin pro gradu –tutkielmani tutkimuskysymykset ja tulen se-

littämään vaihe vaiheelta tutkimukseni toteutuksen sekä tutkimuksessani käyttämäni ai-

neiston analyysimenetelmän. 

4.1 Laadullinen tutkimus  

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullinen tutkimus pyrkii 

tutkimaan kohdettaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Laadullisen tutkimuksen ai-

neisto kerätään usein luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Päämääränä on saada tutkit-

tavan kohteen näkökulmat sekä mielipiteet mahdollisimman hyvin ja aidosti esille, jolloin 

aineiston hankinnassa suositaan usein haastatteluja, havainnointeja tai erilaisia dokument-

teja sekä kirjallisia tuotoksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1998, 165). 

 

Laadullinen tutkimus on mahdollistanut monia sellaisia tiedonkeruumenetelmiä, jotka eivät 

aiemmin ole olleet kovin yleisiä. Tällaiset menetelmät pyrkivät ymmärtämään toimijoita 

heidän itsensä tuottamien kertomusten, tarinoiden tai muistelmien avulla. Tällaisia mene-

telmiä käytettäessä puhutaan elämänkerrallisista lähestymistavoista tai persoonallisiin do-

kumentteihin perustuvasta tutkimuksista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1998, 214). 

 

Persoonallisille ja elämänkerrallisille dokumenteille on tyypillistä, että niiden kirjoittajat 

ovat itse päättäneet sen, mistä ja miten kirjoittavat. Tutkija ei siis pysty ohjaamaan aineis-

tonsa sisältöä. Näitä dokumentteja voidaan tutkia objektiivisina ja subjektiivisina elämän-

kertoina tai tarinoina. Objektiivisen tutkimusnäkemyksen saaminen vaatii pelkän doku-

mentin tueksi useita haastatteluja sekä muun dokumenttiaineiston käyttöä. Tarinat taas ovat 

elämäntarinoita. Subjektiivisella elämänkerralla tarkoitetaan omaa elämänkertaa, jolloin 

tutkittava puhuu itsestään ja oman identiteettinsä muodostumisesta. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 1998, 215).  

 

Koska tutkimukseni aineistona toimivat itse kirjoittamani pedagoginen portfolio sekä ope-

tusharjoittelujeni raportit, on tutkimukseni persoonallisiin dokumentteihin perustuva.  Tut-



24 

 

 

kimusaineistoni on verrattavissa subjektiiviseen elämänkertaan. Pedagoginen portfolio se-

kä siihen sisältyvät opetusharjoittelujen raportit ovat itseni tuottamia, persoonallisia ajatuk-

sia minulle tärkeistä kasvatuksellisista näkemyksistä ja kokemuksista. Näissä kirjoitelmissa 

puhun siis itsestäni ja niistä on löydettävissä asioita identiteettini kehittymisestä sekä ope-

tus- ja kasvatustyöhön liittyvien arvojen ja näkemyksien rakentumisesta. 

4.2 Tutkimuksen rajaus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on perehtyä opettajaopiskelijan opettajaksi kasvamisen proses-

siin opetusharjoittelujen aikana. Omakohtaisen pedagogisen portfolion sekä siihen sisälty-

vien opetusharjoittelujen raporttien kautta tutkin sitä, mikä merkitys opetusharjoitteluilla 

sekä pedagogisella portfoliolla on ollut omassa opettajaksi kasvamisen prosessissani. Ku-

ten aikaisemmin tutkimuksessani olen tuonut esille, on opettajaksi kasvamisen prosessin 

tavoitteena oman henkilökohtaisen pedagogisen käyttöteorian rakentuminen ja selkiytymi-

nen. Tässä tutkimuksessa selvitän myös, onko pedagoginen käyttöteoriani vahvistunut ope-

tusharjoittelujen aikana eli onko ammatillista kasvua kohdallani tapahtunut. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Mikä on opetusharjoittelujen sekä pedagogisen portfolion merkitys opettajaksi 

kasvamisen prosessissani? 

2. Miten pedagoginen käyttöteoriani on rakentunut opetusharjoittelujen aikana? 

4.3 Tutkimusaineisto 

Tämän tutkimuksen aineistona käytän luokanopettajaopintojeni aikana täydentämääni pe-

dagogista portfoliota sekä siihen sisältyviä opetusharjoittelujen raportteja. Pedagoginen 

portfolio on useasti eri luvusta koostuva kirjallinen tuotos, jonka olen aloittanut luokan-

opettajaopintojen ensimmäisenä vuonna ja sen jälkeen täydentänyt sitä aina jokaisen ope-

tusharjoittelun jälkeen. Pedagogisen portfolion luvut, joita tulen tutkimukseni aineistona 

käyttämään ovat luku 2: Pedagoginen käyttöteoriani ja oma ammatillinen kasvuni sekä lu-

ku 5: Kokemukseni opettajana toimimisesta ja ammatillisen kasvuni kuvaus. Tutkimusai-

neiston laajuus on yhteensä 62 sivua. 
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4.4 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä, jolla voi tehdä monenlaisia tutkimuksia, 

on sisällönanalyysi. Sisällön analyysin avulla voidaan analysoida dokumentteja systemaat-

tisesti sekä objektiivisesti ja tällä analyysimenetelmällä pyritään rakentamaan tutkittavasta 

ilmiöstä tiivistetty sekä yleinen kuvaus. Sisällönanalyysi voidaan jakaa aineistolähtöiseen, 

teoriasidonnaiseen sekä teorialähtöiseen analyysiin, joissa kaikissa teorian merkitys tutki-

mukselle korostuu eri tavalla. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi pyrkii muodostamaan tut-

kimusaineistosta teoreettisen kokonaisuuden, kun taas teorialähtöinen sisällönanalyysi no-

jaa johonkin jo tunnettuun teoriaan tai malliin, jonka avulla tutkimuksen käsitteitä määri-

tellään. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissä tunnettu teoria toimii analyysin tukena ja 

ohjaa sen kulkua. Analyysistä on tällöin tunnistettavissa aikaisemman tiedon vaikutus, 

mutta se toimii analyysissä pikemminkin uusien ajattelumallien aukaisijana. (Tuomi & Sa-

rajärvi, 2002, 93, 97-99). 

 

Tutkimuksessani käytän teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Teorialähtöisen sisällönanalyysin 

ensimmäinen vaihe on analyysirungon muodostaminen, johon muodostetaan erilaisia luo-

kituksia tutkimuksen teorian perusteella. Tutkimuksessani käytän strukturoitua ana-

lyysirunkoa, johon luokituksen avulla poimin aineistosta vain ne asiat, jotka kuuluvat ana-

lyysirunkoon. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 116.) 

 

Tutkimuksessani analyysirunko muodostetaan pedagogisen käyttöteorian osa-alueiden 

avulla, joita ovat: arvot, ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys (ks. luku 2.1.2). Pe-

dagogisen käyttöteorian osa-alueet toimivat tutkimukseni analyysirungon ilmiön ulottu-

vuuksina. Tutkimukseni teoriaosuuden avulla määritän näitä ilmiön ulottuvuuksia parhai-

ten määrittelevät seikat ja kirjaan ne analyysirunkoon ilmiön ominaisuuksiksi. Taulukosta 

1. voi nähdä tutkimukseni analyysirungon, johon sisältyvät ilmiön ulottuvuudet ja ominai-

suudet. 
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Taulukko 1. Tutkimukseni teorialähtöisen aineistonanalyysin analyysinrunko. 

Ilmiön ulottuvuudet Ilmiön ominaisuudet 

Arvot 

Opettajan tärkeänä pitämät seikat liittyen opetukseen, kasvatuk-

seen ja pedagogiikkaan. 

Ihmiskäsitys 

Opettajan käsitys ihmisen olemuksesta ja suhtautuminen ihmis-

tä kohtaan. 

Tiedonkäsitys 

Opettajan käsitys tiedon olemuksesta, luonteesta ja suhteesta 

ympäristöönsä. 

Oppimiskäsitys 

Opettajan käsitys oppimistapahtuman kulusta ja luonteesta sekä 

parhaasta opettamisesta. 

 

Teorialähtöisen aineistonanalyysin seuraava vaihe on aineiston pelkistäminen, joka tapah-

tuu luokittelemalla tutkimusaineistosta systemaattisesti analyysirungon mukaisia ilmauksia 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, 117). Tutkimukseni luokitusrungon muodostin analyysirungon 

pohjalle lisäämällä kunkin ilmiön ominaisuuden jälkeen sarakkeet alkuperäiselle ilmauk-

selle sekä pelkistetylle ilmaukselle. Näihin sarakkeisiin lähdin poimimaan tutkimusaineis-

tostani ilmauksia ja virkkeitä, jotka sopivat määrittelemiini ilmiön ominaisuuksiin. Poimi-

mani virkkeet pelkistin vielä sanoiksi tai lyhyiksi lauseiksi, jotta ilmiön luokittelu selkiy-

tyisi. Koska tarkoituksenani on tutkia opetusharjoittelujeni aikana tapahtuvaa oppimispro-

sessia, luokittelin aineiston aina erikseen kunkin opetusharjoittelun osalta.  

 

Taulukko 2. on esimerkki tutkimukseni luokittelusta. Taulukkoon on luokiteltu arvojen nä-

kyminen tutkimusaineistoni orientoivan koulutyöskentelyn osalta alkuperäisenä ilmaukse-

na sekä pelkistettynä ilmauksena. 

 



27 

 

 

Taulukko 2. Esimerkki luokittelusta. 

Orientoiva koulutyöskentely:

Ilmiön 

ulottuvuudet
Ilmiön ominaisuudet Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus

Arvot

Opettajan tärkeänä 

pitämät seikat liittyen, 

opetukseen, 

kasvatukseen ja 

pedagogiikkaan.

Hyvään opettajuuteen kuuluvat 

oikeudenmukaisuus ja arvostus 

jokaista oppilasta kohtaan sekä 

mielenkiinto omaa työtään 

kohtaan. Halu kehittyä 

opettajana sekä tehdä työnsä 

mahdollisimman hyvin ovat 

mielestäni hyvän opettajan 

kriteerejä. Määrätietoisuus, 

itsevarmuus, sosiaalisuus ja 

kyky välittää toisista ihmisistä 

kuuluvat hyvän opettajan 

luonteenpiirteisiin. 

Oikeudenmukaisuus, 

oppilaan arvostaminen, 

kiinnostus opettajan 

työtä kohtaan, 

määrätietoisuus, 

itsevarmuus, 

sosiaalisuus, 

välittäminen.

 

 

Luokiteltuani koko aineiston jokaisen opetusharjoittelun kohdalta erikseen, kvantifioin vie-

lä aineiston nähdäkseni selkeämmin, miten pedagoginen käyttöteoriani rakentunut opetus-

harjoittelujeni aikana. Kvantifioinnilla tarkoitetaan aineiston laskentaa, kun halutaan selvit-

tää, kuinka monta kertaa jokin asia tai ilmiö esiintyy tutkimusaineistossa (Tuomi & Sara-

järvi, 2002).  

 

Tutkimuksessani kvantifioin pedagogisen käyttöteorian osa-alueiden (arvot, ihmiskäsitys, 

tiedonkäsitys, oppimiskäsitys) eli ilmiön ulottuvuuksien määrän. Tutkimuksessani oletan, 

että opetusharjoittelujen myötä henkilökohtainen pedagoginen käyttöteoriani on vahvistu-

nut ja selkiytynyt. Tämän tulisi näkyä pedagogisessa portfoliossani pedagogisen käyttöteo-

rian osa-alueiden kuvausten määrällisenä kasvuna. Kvantifioimalla pelkistettyjen ilmauksi-

en määrän kunkin ilmiön ulottuvuuden ja opetusharjoittelun osalta, pystyn myös näkemään 

pedagogisen käyttöteorian mahdollisen vahvistumisen opetusharjoittelujen edetessä. Tau-

lukko 3. on esimerkki kvantifioinnista. 
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Taulukko 3. Kvantifiointi orientoivan koulutyöskentelyn osalta. 

Orientoiva koulutyöskentely:    

Ilmiön ulottuvuudet Yht 

Arvot 7 

Ihmiskäsitys 4 

Tiedonkäsitys 0 

Oppimiskäsitys 9 

 

Tutkimuksessani teen analyysin ja sen jälkeen ilmausten kvantifioinnin jokaisesta pedago-

gisen käyttöteoriani osa-alueesta aina yksi opetusharjoittelu kerrallaan. Tällöin pystyn ver-

taamaan arvoihin liittyvien ilmauksien määrää sekä luonnetta esimerkiksi orientoivan kou-

lutyöskentelyn ja maisterivaiheen koulutyöskentelyn välillä. Tämä helpottaa tulkintaani 

pedagogisen käyttöteoriani rakentumisen kulusta ja luonteesta sekä auttaa minua hahmot-

tamaan opetusharjoittelujen ja pedagogisen portfolion merkitystä. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimusaineistoni analyysiä etsien vastausta siihen, kuinka peda-

goginen käyttöteoriani on rakentunut kunkin opetusharjoittelun aikana ja kuinka se on 

muuttunut opetusharjoittelujen edetessä. Lähden liikkeelle pedagogisen käyttöteoriani ra-

kentumisen tarkastelussa etenemällä yksi osa-alue kerrallaan vertailemalla osa-alueen ke-

hittymistä siirtymällä tarkastelussa aina opetusharjoittelusta seuraavaan. 

5.1 Arvot 

Opetus- ja kasvatustyöhön liittyvät arvot ja niiden pohtiminen on näkyvästi mukana peda-

gogisessa portfoliossani. Orientoivan koulutyöskentelyn aikana ja sen jälkeen kirjoittamis-

sani pedagogisessa portfoliossa sekä harjoittelun raportissa pohdin opetus- ja kasvatustyö-

hön liittyviä asioita melko syvällisesti, mutta näkemykseni aiheesta ei vielä ole kovinkaan 

laaja. Tärkeänä pitämäni arvot liittyen opetukseen ja kasvatukseen ovat vielä melko sup-

peita. 

 

Hyvään opettajuuteen mielestäni kuuluvat oikeudenmukaisuus ja arvostus jokaista oppilas-

ta kohtaan sekä mielenkiinto omaa työtään kohtaan. Myös halu kehittyä opettajana sekä 

tehdä työnsä mahdollisimman hyvin ovat mielestäni hyvän opettajan kriteerejä. Määrätie-

toisuus, itsevarmuus, sosiaalisuus ja kyky välittää toisista ihmisistä kuuluvat hyvän opetta-

jan luonteenpiirteisiin. (Pedagoginen portfolio, orientoiva koulutyöskentely, 2009.) 

 

Orientoivan koulutyöskentelyn aikaisesta aineistosta löytyneet arvot määrittelivät lähinnä 

opettajaa itseään. Aineistossa ei mainittu arvoja opettamiseen liittyen ja suhtautumista op-

pilaisiin määriteltiin ainoastaan kerran, mainitsemalla, että opettajan tulee arvostaa oppilas-

taan. Tästä voi ehkä havaita, että opintojeni alkuvaiheessa en ole vielä joutunut pohtimaan 

opettamiseen liittyviä arvokysymyksiä kovinkaan paljon, vaan tärkeänä pitämäni kasvatuk-

selliset arvot olen liittänyt lähinnä määrittelemään opettajan eli itseni toimintaa opetustyös-

sä. 
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Kandidaattivaiheen opetusharjoittelun raportista sekä pedagogisen portfolion kirjoitelmista 

pystyy havaitsemaan, että ajatukseni ja käsitykseni liittyen opetukseen, kasvatukseen ja 

pedagogiikkaan sekä niihin liittyviin arvoihin ovat laajentuneet. Aineistosta on löydettävis-

sä edelleen samat arvot, joita painotin jo orientoivan koulutyöskentely jakson aikana, mutta 

lisäksi on myös havaittavissa muita arvoja. Kun orientoivan koulutyöskentelyn aineistosta 

arvoihin liittyviä ilmauksia löytyi seitsemän, löytyi niitä kandidaattivaiheen koulutyösken-

telyn aineistosta jo 13. Ilmaukset liittyen opetukseen, kasvatukseen ja pedagogiikkaan oli-

vat siis liki kaksinkertaistuneet. Tästä voi päätellä, että kandidaattivaiheen koulutyöskente-

ly on patistanut minua pohtimaan laajemmin kasvatusalaan liittyviä arvoja. Aineistosta löy-

tyvät uudet arvot liittyvät opettajana toimimiseen sekä opettamisen toteuttamiseen. 

 

Pyrin olemaan järjestelmällinen ja suunnitelmallinen opettaja. Haluan suunnitella tarkoi-

tuksenmukaisen ja toimivan tunnin, jonka toivon kiinnostavan oppilaita ja saamaan heidät 

aidosti kiinnostumaan käsiteltävästä aiheesta. (Pedagoginen portfolio, kandidaattivaiheen 

koulutyöskentely, 2010.) 

 

--- oppilaan ajattelun ja kykyjen kunnioittaminen, keskustelemisen, kuuntelemisen ja kyse-

lemisen taito sekä opettajan kyky johdattaa oppilaat opittavan asian äärelle ja motivoida 

heidät työskentelemään mielekkäällä tavalla. Olennaista siis olisi saada oppilaat pohti-

maan asioita. --- Tämä vaatii opettajalta hyviä kuuntelemisen taitoja sekä aitoa kiinnostus-

ta oppilaitaan sekä heidän ajatuksiaan ja merkitysmaailmaansa kohtaan. (Pedagoginen 

portfolio, kandidaattivaiheen koulutyöskentely, 2010.)  

 

Teemaharjoittelun raportista on havaittavissa, että tämä opetusharjoittelu on tarkoituksensa 

mukaisesti keskittynyt hyvin pitkälle tietyn aiheen ympärille. Oma teemaharjoitteluni ta-

voitteena oli nähdä ja kokeilla tutkivan oppimisen pedagogista mallia käytännössä, joten 

myös raportti ja pedagoginen portfolio tämän opetusharjoittelun kohdalla painottuvat hyvin 

pitkälle oppimiskäsityksen pohtimiseen. Kaiken kaikkiaan teemaharjoittelun aikaisesta ai-

neistosta arvoihin liittyviä ilmauksia löytyi ainoastaan neljä. Kuitenkin on mielenkiintoista 

havaita, että niiltä osin, kun olen opetus- ja kasvatustyöhön liittyviä arvoja kirjoitelmissani 

pohtinut, liittyvät ne oppilaaseen, hänen kehitykseensä sekä oppimiseen. Pohdinnoistani on 

havaittavissa, että opettajaa itseään määrittelevien arvojen sijaan, olen teemaharjoittelun 

aikana herännyt näkemään opetustyön arvojen liittyvän myös toimintaan ja opetukseen, 
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joka edistäisi oppilaan oppimista sekä hyvinvointia. Teemaharjoittelun aikana olen alkanut 

ymmärtämään opettajan työn liittyvän myös arvokasvatukseen. 

 

Opettajan tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua --- vahvistamalla oppi-

laan itsetuntoa, mutta toisaalta myös ohjaamalla oppilasta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuu-

teen. (Pedagoginen portfolio, teemaharjoittelu, 2011.) 

 

Teemaharjoittelun osalta aineistosta on siis havaittavissa, että käsitykseni arvoista liittyen 

opetus- ja kasvatustyöhön ovat edelleen hiukan laajentuneet. Ehkä ammatillisen kasvun 

kautta olen saanut varmuutta opettajana toimimiseen ja se on mahdollistanut ajatusmaail-

mani avartumisen itsestäni opettajana tarkastelusta oppilaaseen yksilönä sekä persoonana.  

 

Maisterivaiheen koulutyöskentelyn pedagogisesta portfoliosta sekä opetusharjoittelun ra-

portista voi nähdä, että opintojeni loppuvaiheessa käsitykseni opetus- ja kasvatustyöhön 

liittyvistä arvoista on laajentunut sekä monipuolistunut huomattavasti. Maisterivaiheen 

koulutyöskentelyn aikaisesta tutkimusaineistostani on opetukseen, kasvatukseen ja peda-

gogiikkaan liittyviä arvojen ilmauksia löydettävissä 24 kappaletta. Tämä merkitsee sitä, 

että oppimiskäsityksen ohella maisterivaiheen opetusharjoittelun jälkeen olen pitänyt opet-

tajan omaamia arvoja yhtenä pedagogisen käyttöteoriani merkittävimpänä osa-alueena. 

 

Maisterivaiheen opetusharjoittelun aineistosta on edelleen löydettävissä useita samoja ar-

voja, joita olin painottanut jo aikaisempien opetusharjoittelujen kohdalla. Tällaisia arvoja 

olivat mm. tasavertaisuus, vastuullisuus, kuunteleminen, välittäminen sekä lapsen arvosta-

mien. Maisterivaiheen koulutyöskentely näyttää kuitenkin herättäneen minussa myös pal-

jon uusia arvoja opettajan työhön liittyen, jotka ilmenevät opettajan olemuksesta, käytök-

sestä sekä luonteesta.  

 

Opettaja on päättäväinen, rehellinen ja tasavertainen sekä lämmin, kuunteleva ja välittävä. 

--- Opettajan tulee kyetä aitoon sekä lämpimään vuorovaikutussuhteeseen --- Halusin toi-

mia välittömästi, aidosti ja läsnäolevasti, koska mielestäni aito vuorovaikutus vaatii aitoa 

läsnäoloa. (Pedagoginen portfolio, maisterivaiheen koulutyöskentely, 2012.) 

 

Tämä osoittaa, että yhtenä opettajan noudattamana arvona opetus- ja kasvatustyössä on aito 

ja välitön läsnäolo. Lisäksi maisterivaiheen koulutyöskentelyjakson aineisto osoittaa minun 
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pitävän tärkeänä opettajan arvoja, jotka mahdollistavat laadukkaan opetuksen sekä opetus-

työn suorittamisen odotusten mukaisesti ja lasta kunnioittaen. 

 

--- ottaa täyden vastuun pedagogisesta toiminnastaan koulussa, luottaa itseensä sekä toi-

mintansa tarkoituksellisuuteen ja seisoo tekojensa eli opetuksensa ja kasvatuksellisten nä-

kökulmiensa takana. (Pedagoginen portfolio, maisterivaiheen koulutyöskentely, 2012.) 

 

--- Lapsen ajatusmaailmaan eläytyminen, kiinnostuksen osoittaminen ja hänen ajatustensa 

arvokkaina pitäminen --- Lasta tulisi kuunnella tasavertaisena keskustelukumppanina --- 

Tämä vaatii  joustavuutta, ymmärrystä sekä kykyä keskusteluun ja yhteistyöhön. (Pedago-

ginen portfolio, maisterivaiheen koulutyöskentely, 2012.) 

 

Opettajalta vaaditaan sekä ryhmätyötaitoja että valmiuksia itsenäiseen työhön ja vas-

tuunottoon. (Pedagoginen portfolio, maisterivaiheen koulutyöskentely, 2012.) 

 

Maisterivaiheen koulutyöskentelyn aikana olen jo saanut kokea opettajan työn vastuulli-

suuden sekä monipuolisuuden ja se tulee näkyviin myös opettajan työhön liittämissäni ar-

voissa. 

5.2 Ihmiskäsitys 

Kuvaukset ihmiskäsityksestäni eivät suuresti vaihdelleet aineistossani opetusharjoittelujen 

välillä. Melkein jokaisen opetusharjoittelun raportista sekä pedagogisesta portfoliosta oli 

löydettävissä muutamia ilmauksia liittyen käsitykseeni ihmisen olemuksesta sekä suhtau-

tumisestani ihmisiä kohtaan. Ainoastaan teemaharjoittelun kohdalla aineistosta ei löytynyt 

viittausta ihmiskäsitykseen. Tämä johtuu luultavasti samasta syystä, kun arvojen ilmauk-

sienkin vähyys. Teemaharjoitteluni keskittyi tiedon- ja oppimiskäsityksen pohtimiseen sekä 

käytännön soveltamiseen. Tällöin arvojen ja ihmiskäsitykseni käsittely jäi ehkä vähemmäl-

le kuin muissa opetusharjoitteluissa. 

 

Sekä orientoivan, kandidaattivaiheen että maisterivaiheen koulutyöskentelyjaksojen peda-

gogisesta portfoliosta pystyi löytämään ihmiskäsitykset: ihminen on arvokas, yksilöllinen 

ja tasa-arvoinen. Orientoivan koulutyöskentelyjakson osalta olin kuitenkin ottanut kantaa 
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myös kulttuurin vaikutukseen ihmiskäsityksessäni. Aineistossa mainitsin kulttuurin muok-

kaavan ihmistä ja hänen syvintä olemustaan. 

 

Mielestäni myös kulttuurilla on vaikutus ihmiseen. Kulttuurilla tarkoitan eri maiden erilai-

sia kulttuureja, mutta myös perheiden erilaisia kulttuureja, johon vaikuttavat esimerkiksi 

perheen arvot, tavat, normit sekä käytänteet. (Pedagoginen portfolio, orientoiva koulu-

työskentely, 2009.) 

 

Luultavasti luokanopettajaopintojeni alkuvaiheessa liitin ihmiskäsitykseni vahvasti kulttuu-

rilliseen tasa-arvoon, siksi että tämä käsitys ihmisen arvokkuudesta on ollut minulla ole-

massa jo ennen opintojani. Opintojeni edetessä olen alkanut liittämään käsitykseni ihmises-

tä vahvemmin oppimiseen ja kasvamiseen ilmaisemalla esimerkiksi lapsen olevan luonnos-

taan utelias ja motivoitunut oppimaan. 

5.3 Tiedonkäsitys 

Tiedonkäsityksen kohdalla opetusharjoittelujen vaikutus ajatteluni ja ymmärrykseni moni-

puolistumiseen ja laajentumiseen on nähtävissä selkeästi. Orientoivan koulutyöskentely 

jakson aineistosta ilmauksia, jotka ilmentäisivät käsitystäni tiedon olemuksesta ja luontees-

ta, ei löytynyt ollenkaan. Kandidaattivaiheen koulutyöskentelyn aikaisesta aineistosta näitä 

ilmauksia löytyi yksi. 

 

--- tietoa ei voi vain siirtää opettajan päästä tai kirjasta oppilaan päähän, vaan oppilaan 

tulee rakentaa  se ymmärryksensä kautta itselleen sopivaksi. (Pedagoginen portfolio, kan-

didaattivaiheen koulutyöskentely, 2010.) 

 

Tämä käsitys tiedosta on konstruktivistinen ja mukailee nykyistä ymmärrystä ihmisen ta-

vasta oppia. Opintojeni edetessä tämä käsitys on varmasti juurtunut syvälle pedagogiseen 

käyttöteoriaani ja sen vuoksi näkemys tiedon yksilöllisestä rakentumisesta ja ymmärtämi-

sen tärkeydestä toistuu useasti aineistossani myös muiden opetusharjoittelujen kohdalla. 

 

Teemaharjoittelun aineistosta ilmauksia liittyen tiedonkäsitykseeni löytyi kolme kappaletta. 

Sen lisäksi, että ymmärsin edelleen tiedon olevan rakennettavissa, korostin myös tiedon 
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olevan tilannesidonnaista. Teemaharjoittelun aineistosta ilmenee, että pidän tärkeänä tiedon 

syvällistä ymmärtämistä aidossa käytännöntilanteessa.  

 

Tiedon syvällinen ymmärtäminen edellyttää sitä, että oppimistilanteet vastaavat aitoja on-

gelmanratkaisutilanteita. --- Oppiminen perustuu tiedon muokkaamiseen, soveltamiseen 

sekä harjoittelemiseen käytännössä.  (Pedagoginen portfolio, teemaharjoittelu, 2011.) 

 

Maisterivaiheen koulutyöskentely näyttää laajentaneen edelleen käsitystäni tiedosta ja sen 

luonteesta. Aineistosta löytyi kuusi ilmausta liittyen tiedonkäsitykseen, jotka osoittavat mi-

nun alkaneen nähdä tiedon muuttuvana ja ympäristöönsä yhteydessä olevana ilmiönä. 

Ymmärrykseni mukaan tieto on muokattavissa olevaa ja sen luonne sekä laatu ovat yhtey-

dessä tiedon välittäjään ja vastaanottajaan. 

 

Dynaaminen tieto on vastavuoroista. Se on yhteydessä ympäristöönsä silloin kun sitä tuo-

tetaan sekä silloin kun sitä välitetään tai muokataan uudelleen. (Pedagoginen portfolio, 

maisterivaiheen koulutyöskentely, 2012.) 

 

Aineistosta on havaittavissa se, että ymmärrykseni tiedosta ja sen luonteesta oppimisen 

kannalta on opetusharjoittelujen edetessä selkiytynyt ja täsmentynyt. 

5.4 Oppimiskäsitys 

Pedagogisen portfolioni perusteella olen opetusharjoittelujen aikaisen opettajaksi kasvami-

sen prosessissani pohtinut eniten pedagogisen käyttöteorian osa-alueista oppimiskäsitystä. 

Tämä on ehkä luonnollistakin, koska opetusharjoittelut perustuvat pitkälti oppimisen ja 

opettamisen tarkasteluun.  

 

Ensimmäisen opetusharjoitteluni, orientoivan koulutyöskentelyn pedagogisessa portfolios-

sa sekä opetusharjoittelun raportissa oppimiskäsitykseen liittyviä ilmauksia löytyi tutki-

musanalyysissä yhdeksän kappaletta. Nämä ilmaukset osoittavat, että olen orientoivan kou-

lutyöskentelyjakson jälkeen nähnyt oppimisen oppilaan yksilöllisenä tapahtumana, jossa 

opettajan tehtävänä on tukea oppilaan persoonallista tapaa oppia. 
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--- uskon, että oppimaan opitaan. Suotuisimmat oppimismetodit vaihtelevat yksilöllisesti 

oppilaasta riippuen ja yhtenä opettajan tehtävänä onkin huomioida tämä työssään ja löy-

tää juuri oikeat oppimisen keinot hänen oppilailleen. Keskeistä on myös oppilaan innostus 

ja motivaatio opittavaa asiaa kohtaan. Oppilaan tulee antaa toteuttaa itseään oppimises-

saan, antaa hänen itse löytää oikeat ratkaisut ja kokea onnistumisen iloa. (Pedagoginen 

portfolio, orientoiva koulutyöskentely, 2009.) 

 

Kandidaattivaiheen aikaisesta tutkimusaineistosta ilmauksia, jotka kuvailivat käsitystäni 

parhaasta tavasta oppia ja opettaa, löytyi 14 kappaletta. Kandidaattivaiheen koulutyösken-

tely on ohjannut minua näkemään oppimisen kokonaisvaltaisena prosessina, johon vaikut-

tavat useat tekijät. Vaikka olen edelleen korostanut oppilaan henkilökohtaisen sitoumuksen 

vaikuttavan oppimiseen, en ole nähnyt tärkeänä ainoastaan oppilaan yksilöllistä oppimis-

polkua, kuten orientoivan koulutyöskentelyn aikana, vaan halunnut tuoda esille myös op-

pimisen monimuotoisuuden sekä tilannesidonnaisuuden. 

 

Keskeistä on, että oppilaalla on henkilökohtainen osuus oppimisprosessiin osallistumisen 

kautta. Itse oppiminen ei nouse silloin huomion keskipisteeksi, vaan oppimista tapahtuu 

ikään kuin huomaamatta osallistumisen, tutkimisen ja tekemisen kautta oppimisprosessin 

edetessä oppilaan omassa tahdissa. (Pedagoginen portfolio, kandidaattivaiheen koulutyös-

kentely, 2010.) 

 

Teemaharjoitteluni tavoitteena oli nähdä ja kokeilla tutkivan oppimisen pedagogista mallia 

käytännössä. Tämä teema tulee ilmi myös harjoittelun aikaisesta pedagogisesta portfolios-

ta, jossa olen pohtinut oppimiskäsitystä paljon tutkivan oppimisen lähtökohtien mukaisesti. 

Oppimisnäkemystäni avaavia ilmauksia teemaharjoittelun aikaisesta tutkimusaineistosta 

löytyi 11 kappaletta. Näissä ilmauksissa painottuvat oppilaan motivaation ja itseohjautu-

vuuden merkitys sekä aktiivinen toiminta oppimisen edistämiseksi. 

 

Oppimisen tarkoituksena ei ole vain kirjan tiedon mieleen painaminen vaan merkitykselli-

sen tiedon rakentaminen. Tämä merkitsee sitä, että oppilaat eivät pelkästään ota tietoa 

vastaan, vaan ratkaisemalla ja ymmärtämällä ongelmia he purkavat ja rakentavat tietoa 

uudelleen. (Pedagoginen portfolio, teemaharjoittelu, 2011.) 
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Yksilöllisen, monipuolisen ja osallistavan oppimisprosessin lisäksi maisterivaiheen koulu-

työskentely näyttää tuoneen oppimiskäsitykseeni lapsilähtöisen ja sosiaalisen näkökulman. 

Maisterivaiheen koulutyöskentelyn aikana ja sen jälkeen kirjoittamassani pedagogisessa 

portfoliossa painottuu oppimisen näkeminen lasta kiinnostavana prosessina, joka tapahtuu 

toiminnallisesti, sosiaalisesti, kokemuksellisesti ja lapsen omakohtaisen paneutumisen 

kautta. 

 

Oppimisprosessissa lapsi kulkee oman polkunsa, mutta yhdessä toisten lasten kanssa ja 

aikuisen tukemana. Koska oppiminen perustuu lapsen sosiaalisiin kokemuksiin, ei opetuk-

sen tulisi olla irrallisia opetustilanteita tai toimenpiteitä, vaan osa lapsen elämää. Vaikka 

oppiminen on yksilöllistä ja vaatii lapsen omaa ponnistelua, tulisi sen tapahtua myös sosi-

aalisissa tilanteissa aikuisten ja toisten lasten kanssa. Oppimisprosessissa tulisi olla mu-

kana aktiivisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja leikki. (Pedagoginen portfolio, maiste-

rivaiheen koulutyöskentely, 2012.) 

 

Maisterivaiheen koulutyöskentelyn jälkeen olen siis näyttänyt arvostavan sekä sosiaalista 

että yksilöllistä lähestymistapaa oppimisessa ja opettamisessa. Pedagogisen portfolion 

pohdinnoistani sosiaalinen oppiminen näyttää kuitenkin painottuvan. Varsinkin pienen lap-

sen oppimisessa olen ymmärtänyt oppimistapahtuvan olevan hyvin pitkälle sosiaalinen ja 

lapselle luonnollinen tapahtuma. 
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6 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Kaikissa tutkimuksissa perusajatuksena on välttää virheiden tekemistä ja sen vuoksi jokai-

sen tutkimuksen tekemiseen kuuluu myös tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu. Laadulli-

sen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa pohdinnan kohteena ovat usein tutkimuksen 

totuudenmukaisuus sekä objektiivisuus. Näiden määrittämiseen taas vaikuttaa suuresti se, 

kuinka tutkija itse määrittelee totuuden ja käsittää sen luonteen. Tutkimuksen objektiivi-

suutta määriteltäessä esiin nousevat kysymykset tutkimuksen luotettavuudesta sekä puolu-

eettomuudesta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on sekä tutkimuskysymysten asettaja 

että tutkimustulosten tulkitsija. Tämä voi luoda tutkimuksen objektiiviselle toteuttamiselle 

haasteita, kun tutkijan tulisi tehdä tutkimusta puolueettomasti suodattamatta tutkimustietoa 

omien näkemyksiensä, asenteidensa ja kokemuksiensa läpi. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 

131-133.) 

 

Tässä tutkimuksessani aineistona toimivat itse kirjoittamani pedagoginen päiväkirja ja sii-

hen sisältyvät opetusharjoittelujen raportit. Tutkimuksen kohteena olen siis minä itse ja se, 

kuinka opetusharjoittelujaksot ovat tukeneet pedagogisen käyttöteoriani rakentumista. It-

sensä näkeminen tutkimuksen kohteena voi olla vaikeaa. Subjektiiviset kokemukset saatta-

vat luoda tutkimuksen objektiiviselle toteuttamiselle haasteita ja tällöin on tärkeää, että tut-

kija pyrkii unohtamaan tutkivansa omaa opettajaksi kasvamisen prosessia. Tutkijan tulisi 

keskittyä vain tutkimusaineiston antamaan tietoon ja pyrkiä lukemaan sekä tulkitsemaan 

aineistoa ulkopuolisena henkilönä. 

 

Kuitenkin omien tekstien analysoiminen ja tulkitseminen voi myös lisätä tutkimuksen luo-

tettavuutta, koska tällöin luultavasti vältytään tutkimusaineiston virheelliseltä tulkinnalta. 

Itse kirjoitetun tekstin ymmärtäminen on helpompaa ja omiin kokemuksiin uudelleen eläy-

tyminen onnistuu luontevasti. Tällöin myös aineiston analysointi ja oikeanlainen tulkitse-

minen voi onnistua paremmin. 

 

Laadullinen analyysi on yleensä aina yksilöllisempää ja vähemmän standardoitua kuin 

määrällisen aineiston käsittely. Siksi onkin tärkeää, että lukijalle annetaan mahdollisimman 

tarkka kuva niistä teknisistä ja ajatuksellisista operaatioista, jotka ovat johtaneet tutkimuk-
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sen tuloksiin. Tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että lukija kykenee tutkimusta lukies-

saan arvioimaan ja seuraamaan tutkimuksen analyysiä.  Laadullisessa tutkimuksessa tutki-

jan ajatusketjun avoin sekä järjestelmällinen esittely on oleellista, koska tutkijan tulkinta-

työ voi usein perustua myös yksityisiin mielleyhtymiin. Kun lukijalle annetaan mahdolli-

suus ymmärtää tutkijan ajatuksenkulkua sekä päättelyä, annetaan hänelle myös edellytyk-

set hyväksyä tutkijan tulkinnat. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös analyysin toistetta-

vuus. Toistettavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijan seuraamat luokittelu- ja tulkintasään-

nöt on esitelty tutkimuksessa niin yksiselitteisesti sekä huolellisesti, että toinenkin tutkija 

pystyy niitä soveltamalla päätymään samoihin tutkimustuloksiin. (Ehrnrooth, 1990, 40; 

Mäkelä, 1990, 53, 59.) 

 

Omassa tutkimuksessani olen pyrkinyt kertomaan analyysin vaiheet mahdollisimman tar-

kasti ja yksityiskohtaisesti, jotta lukijan on helppo ymmärtää, kuinka tutkimukseni analyysi 

ja tulkinta on toteutettu. Analyysin eteneminen on esitetty vaihe vaiheelta, jolloin mahdol-

linen tutkimuksen uudelleen toteuttaminenkin helpottuisi.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Tutkimukseni tuloksista voi havaita, että opettajaksi kasvamisen prosessini sekä pedagogi-

sen käyttöteoriani rakentuminen ja kehittyminen ovat mukailleet kuviossa 2. esittämääni 

opettajaopiskelijan asiantuntijuuden vahvistumista. Kuten tutkimukseni tuloksissa kuvailin, 

pedagogisen käyttöteoriani osa-alueiden ilmaukset lisääntyivät edetessäni tutkimusaineis-

tossani opetusharjoittelusta seuraavaan. Tämä vahvistaa ajatusta siitä, että opettajaksi kas-

vamisen prosessi on jatkuvaa kehittymistä ja asiantuntijuuden vahvistumista. Luokanopet-

tajakoulutukseen sisältyvät käytännön opetusharjoittelut, opetusharjoitteluissa saatu ohjaa-

van opettajan tuki sekä pedagogisen portfolion tarjoama mahdollisuus kokemuksien itse-

näiseen reflektointiin edesauttavat opettajaopiskelijan henkilökohtaisen pedagogisen käyt-

töteorian rakentumista ja selkiytymistä. 

 

Opettajaksi kasvamisen prosessini näyttäisi myös seurailleen Kolbin kokemuksellisen op-

pimisen mallia (Kuvio 1.). Tutkimusaineistoni sekä siitä johdettujen tutkimuksen tulosten 

mukaan käytännön kokemukset ja niiden seurauksena tapahtuvat reflektiiviset pohdinnat 

ovat vahvistaneet pedagogista käyttöteoriaani. Kokemuksellisen mallin mukaisesti myös 

opetusharjoittelussa vuorottelevat välitön ja omakohtainen kokemus sekä sen jälkeinen ref-

lektiivinen pohdinta. Pohdinnan avulla opettajaopiskelija tiedostetusti käsitteellistää koke-

muksiaan siirtäen käytännönkokemuksensa abstraktille tasolle pedagogisen portfolion sekä 

ohjauskeskustelujen avulla. Itsenäinen sekä ohjaavan opettajan tukema reflektio selkiyttää 

opettajaopiskelijan näkemystä kasvatus- ja opetustyöstä ja ohjaa opettajaopiskelijaa käy-

tännön aktiivisessa opetustoiminnassa toimimaan parhaaksi havaitsemallaan tavalla. 

 

Opettajaksi kasvamisen prosessini voidaan katsoa olleen opintojeni kestoa pidempi, koska 

prosessin kulkuun ja minuun opettajana ovat vaikuttaneet jo ennen luokanopettajan koulu-

tusta omaamani arvot sekä elämänkatsomukseni. Tässä tutkimuksessa tarkastelen kuitenkin 

vain luokanopettajakoulutuksen opetusharjoittelujen aikaista opettajaksi kasvamisen pro-

sessiani, sillä katson, että opetusharjoitteluilla on ollut suuri merkitys ammatillisessa kas-

vussani ja opettajaksi oppimisessani. Opetusharjoittelujen myötä käsitykseni opetuksesta, 

kasvattamisesta ja pedagogiikasta ovat tarkentuneet, kun luokanopettajaopintojen kautta 

sisäistämäni kasvatustieteen teoria ja opetusharjoittelujen myötä saamani työkokemus ovat 
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yhdessä kasvattaneet ymmärrystäni opetus- ja kasvatustyöstä. Tämä ymmärrys ja koke-

muksieni peilaaminen teoriaan, on vaikuttanut pedagogiseen käyttöteoriaani. Opettajaksi 

kasvamisen prosessi on ollut yhdistelmä teoreettista tietoa sekä käytännön kokemuksia ja 

havaintoja. Opetusharjoittelujen mahdollistama ammatillinen kasvu on vahvistanut opetta-

jan työhön liittyvä asiantuntijuuttani ja pedagoginen käyttöteoriani on saanut tukea kasva-

tustieteen teorian sekä käytännön vuoropuhelusta. 

 

Opetusharjoittelujen avulla tapahtunut asiantuntijuuden vahvistuminen on havaittavissa 

omassa opettajaksi kasvamisen prosessissani pedagogisen käyttöteoriani osa-alueiden sel-

kiytymisenä. Orientoivan koulutyöskentelyn aikaisesta tutkimusaineistosta on nähtävissä, 

että ymmärrykseni opetus- ja kasvatustyöstä on vielä melko suppea. Pohdintani opetukseen 

ja kasvatukseen liittyvistä arvoista sekä ihmis-, tiedon- ja oppimiskäsityksestä näyttävät 

perustuvan yleisiin arvoihin ja elämänkatsomukseeni sen sijaan, että perustelisin niitä kas-

vatustieteellisillä näkemyksillä. Pedagogisen käyttöteorian osa-alueet tarkentuivat ja saivat 

kasvatustieteen teoriaan sekä opetustyön kokemuksiin perustuvia piirteitä opetusharjoitte-

lujen edetessä. Opettajaksi kasvamisen prosessini on siis tapahtunut vähitellen ja käsityk-

seni opettamisesta sekä kasvattamisesta ovat rakentuneet pikkuhiljaa luokanopettajaopinto-

jeni edetessä. Maisterivaiheen koulutyöskentelyn jälkeen olen osannut kuvata käsityksiäni 

kasvatuksesta, opettamisesta ja pedagogiikasta jo melko selkeästi sekä kasvatustieteellises-

ti perustellustikin.  

 

Maisterivaiheen koulutyöskentely jakson suoritin opintojeni loppuvaiheessa syyslukukau-

della 2012. Tämän opetusharjoittelun raportin sekä pedagogisen portfolion pohdinnoistani 

voi siis myös tulkita tämän hetkisen pedagogisen käyttöteoriani piirteitä. Tämän hetkisessä 

pedagogisessa käyttöteoriassani on nähtävissä kasvatustieteen teorioiden vaikutus. Kasva-

tus- ja opetustyöhön liittyvistä arvoissani sekä oppimiskäsityksessäni painotan lapsilähtöi-

syyttä sekä sosiokonstruktivistisia näkemyksiä oppimisesta ja opettamisesta. Näissä kirjoi-

telmissa painotan lapsen arvostamista, kuuntelua ja kunnioittavaa kohtelua sekä lapsen 

kohtaamista tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa. Kirjoitelmissani otan myös useasti esille 

lapsen oman motivaation ja innon merkityksen syvällisen oppimisen saavuttamiseksi. Ko-

rostan lapsen oppimisessa olevan merkityksellistä käytännönläheinen oppiminen koke-

muksen ja toiminnan kautta. Pohdintojeni perusteella näytän opettajana pitävän tärkeänä 

aitoja vuorovaikutustilanteita niin lasten kuin aikuistenkin välillä. Useaan otteeseen pa-

laankin ympäristön sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyteen lapsen oppimisessa ja 
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annan ymmärtää oppimisen tapahtuvan vuorovaikutustilanteissa, jota lapsi syventää ja 

täsmentää yksilöllisen työskentelyn avulla.  

 

Tutkimukseni perusteella opetusharjoittelulla ja sen antamalla mahdollisuudella ohjaavan 

opettajan tukeen sekä opettajaopiskelijan reflektiiviseen pohdintaan on suuri merkitys 

opettajaopiskelijan opettajaksi kasvamisen prosessissa. Kuten jo aikaisemminkin tutkimuk-

sessa mainitsin, myös Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-oppaassa 

(2008) mainitaan opetusharjoittelujen olevan luokanopettajaopiskelijan opintojen keskiö. 

Tätä käsitystä tukevat myös omat kokemukseni opetusharjoitteluista, jotka ovat merkittä-

västi tukeneet ammatillista kasvuani. Tämä antaakin aihetta pohtia sitä, onko luokanopetta-

jakoulutukseen sisältyvän 25 opintopisteen laajuinen opetusharjoittelujen kokonaisuus riit-

tävä vai tulisiko opettajaopiskelijalle antaa useampi mahdollisuus kokemukselliseen oppi-

miseen.  

 

Pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut omakohtaista opettajaksi kasvamisen prosessiani 

opetusharjoittelujen aikana. Vaikka tutkimukseni lähtökohtana ovatkin henkilökohtainen 

pedagoginen portfolioni ja omat kokemukseni uskon, että tutkimukseni antaa kuitenkin 

viitteitä opettajaksi kasvamisen prosessista myös yleisellä tasolla. Tutkimukseni voi osoit-

taa ohjatun opetusharjoittelun antaman käytännön kokemuksen sekä pedagogisen portfoli-

on tarjoaman mahdollisuuden reflektiiviseen pohdintaan olevan tärkeää opettajaksi kasva-

misen prosessissa. 

 

Itselleni pro gradu -tutkielman teko on ollut haastava, mutta mielenkiintoinen prosessi. Us-

kon pro gradu -tutkielmani tekemisen myös olleen tärkeä osa opettajaksi kasvamisen pro-

sessiani. Luokanopettajaopintojeni opetusharjoittelujen kokemuksien tutkiminen ja tulkit-

seminen ovat haastaneet minut pohtimaan ammatillista kasvuani sekä itseäni niin ihmisenä 

kuin opettajanakin. Samalla tämä ajatustyö on selkiyttänyt pedagogista käyttöteoriaani 

edelleen ja vahvistanut sen merkitystä opettajana toimiessani. Tutkimustyöni jälkeen voin 

omakohtaisesti yhtyä aikaisemmin tutkimuksessani esittämääni ajatukseen siitä, että opet-

tajaksi ei valmistuta huomaamatta vaan se vaatii opettajaopiskelijalta kokeilemista, tutki-

mista, löytämistä ja ajatustyötä sekä henkilökohtaista sitoutumista. Kaikesta tästä huoli-

matta uskon ja toivon, että en koskaan tule pitämään itseäni täysin valmiina opettajana, 

vaan annan tulevan työni kautta saamieni kokemuksien ja tiedon muokata edelleen toimin-

taani sekä ajattelutapaani opettajana. 
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”Se tekee vaikeeks pitää mielipiteensä, 

kun tajuaa et asioilla on puolensa. 

Just kun on päättänyt puolensa, 

viestii joutuu taas muokkaamaan huomenna. 

Lisää tietoo, lisää näkemystä, lisää elämäkokemusta. 

Se voi olla eteen- tai taaksepäin, 

mutta valmistaa tulee tuskin musta. 

 

Viestii on muutettu viimeks eilen, 

et säkään oo sama kuin ennen. 

Maailma on muuttunut viimeks tänään, viimeks tänään. 

Muutos on ainoo mikä pysyy, 

aika ei tuu keltään kysyyn, 

että haluuksä kasvaa, haluuksä kypsyy, 

pakko se on hyväksyy.” 

 

(Jukka Poika, 2012.) 
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Luokanopettajan	  pedagoginen	  portfolio	  –	  ammatillisen	  kasvun	  
kansio	  
	  
Pedagoginen	  portfolio	  –	  ammatillisen	  kasvun	  kansio	  on	  työkalu	  oman	  työn	  ja	  ammatillisen	  identi-‐
teetin	  kehittämiselle.	  Portfolio	  perustuu	  itsearviointiin.	  Se	  toimii	  opiskelijan	  opiskelun	  ja	  ammatilli-‐
sen	   kasvun	   tukena	   koko	   opintojen	   ajan	   kaikissa	   opinnoissa,	   myös	   harjoittelujen	   ohjauksessa	   ja	  
harjoitteluihin	  liittyvissä	  palautekeskusteluissa.	  
	  
Pedagoginen	  portfolio	  dokumentoi	  opettajaksi	  kasvamista	  osana	  opiskelijan	  elämäkertaa.	  Keskei-‐
siä	  periaatteita	  ovat	  oman	  työn	  tutkiminen,	  oman	  ammatillisen	  kasvun	  ja	  opettajaidentiteetin	  ke-‐
hittymisen	  dokumentoiminen,	  opintojen	  ja	  siihen	  sisältyvän	  harjoitteluohjelman	  aikana	  herännei-‐
den	  ajatusten	  ja	  syntyneiden	  tuotosten	  esille	  tuominen	  sekä	  yhteistyö,	  työ-‐	  ja	  opiskeluprosessien	  
jatkuva	  arviointi	  ja	  niiden	  dokumentointi.	  
	  
Oman	   portfolion	   työstäminen	   alkaa	   opintojen	   alkuvaiheessa	   ja	   kestää	   aina	   työelämään	   siirtymi-‐
seen	  saakka.	  Oman	  ammatillisen	  kasvun	  osalta	  potfolion	  työstäminen	  alkaa	  HOPS:n	  laatimisesta	  ja	  
opintojen	  suunnitteluun	   liittyvistä	   teemoista.	  Harjoitteluiden	  osalta	  portfolion	  työstäminen	  alkaa	  
omien	  tietojen,	  kokemusten	   ja	  uskomusten	  kirjoittamisella	  ennen	  ensimmäistä	  harjoittelujaksoa.	  
Portfoliota	  työstetään	  koko	  koulutuksen	  ajan,	  erityisesti	  harjoittelujaksojen	  ja	  pedagogisten	  semi-‐
naarien	  aikana	  sekä	  itsenäisesti	  osana	  omaa	  ammatillisen	  kasvun	  prosessia.	  Portfolio	  toimii	  myös	  
opiskelijan	  ja	  omaopettajan	  tapaamisten	  pohjana.	  
	  
Kasvatustieteellisessä	  kirjallisuudessa	  on	  runsaasti	  opettajan	  työtä	  käsittelevää	  ainesta,	  jonka	  poh-‐
jalta	  omia	  ennakkokäsityksiä	   voidaan	   jäsentää.	  Käsitykset	  opetuksen	   ja	  oppimisen	   suhteesta	  oh-‐
jaavat	  opiskelijaa	  ymmärtämään	  omaa	  kehitystään	  opettajana.	  Tästä	  syystä	  lähteiden	  käyttö	  port-‐
folio	   työskentelyn	   tukena	  on	   tärkeää.	   Lähteiden	   käyttö	  on	   erityisen	   tärkeää	  niiden	   aihealueiden	  
osalta,	  joista	  tulee	  vain	  vähän	  tietoa	  koulutuksen	  kuluessa.	  
	  
Portfolio	  on	  hyvä	  väline	  kasvatustieteen	  opintojen	   ja	  käytännön	  kasvatus-‐	   ja	  opetustyön	  välisten	  
yhteyksien	   ja	   merkitysten	   luomiseen	   ja	   näkemiseen.	   Lisäksi	   portfolion	   avulla	   dokumentoidaan	  
oman	   opettajaidentiteetin	   kasvua	   ja	   kehittymistä	   sekä	   syvennetään	   omaa	   näkemystä	   opettajan	  
työstä	  ja	  omista	  toiminta-‐	  ja	  ajattelutavoista.	  
	  
Portfoliota	  käytetään	  omien	  opintojen	  suunnittelun	  ja	  oman	  ammatillisen	  kasvun	  tukena	  sekä	  har-‐
joittelu-‐	   ja	   koulutyöskentelyjaksojen	   raportointiin.	  Kunkin	  harjoittelujakson	  ohjaajille	  portfoliosta	  
toimitetaan	  pääsääntöisesti	   ne	  osat,	   jotka	   koskevat	   kyseistä	  harjoittelu-‐	   tai	   koulutyöskentelyjak-‐
soa.	  Portfolioon	  kannattaa	  liittää	  myös	  ohjaajien	  ja	  opettajien	  antamia	  kommentteja	  ja	  palauttei-‐
ta.	  
	  
Portfolion	  muotoa	  ei	  ole	  määrätty.	  Voit	  siis	  tehdä	  portfolion	  paperilla	  tai	  sähköiseen	  muotoon	  tai	  
muulla	  valitsemallasi	   tavalla.	  Portfoliossa	  voit	  yhdistellä	   tekstiä,	  kuvia,	  videota,	  musiikki	   ja	  muita	  
haluamiasi	   elementtejä.	   Portfoliota	   tai	   siitä	  muodostettua	  näyteportfoliota	   voi	   käyttää	   valmistu-‐
misen	  jälkeen	  työnhaussa,	  joten	  sen	  tekemiseen	  kannattaa	  panostaa.	  
	  



	  

Luokanopettajan	  pedagoginen	  portfolio	  –	  ammatillisen	  kasvun	  kansio	   rakentuu	  opintojen	  aikana	  
seuraavasti:	  

1) Portfolion	   laatimiseen	   ja	   työstämiseen	   paneudutaan	   opintojen	   alkuvaiheessa	   Opintoihin	  
orientoitumisen	  luennolla.	  Tällöin	  myös	  ohjeistetaan	  portfolion	  laatiminen.	  

2) HOPS	  ja	  siihen	  liittyvä	  kirjoitelma	  ovat	  ensimmäiset	  konkreettiset	  dokumentit,	  jotka	  portfo-‐
lioon	  liitetään.	  Näiden	  pohjalta	  käydään	  HOPS-‐keskustelu	  yhdessä	  omaopettajan	  kanssa.	  

3) Portfoliota	  täydennetään	  mahdollisilla	  kasvatustieteen	  perusopintoihin	   liittyvillä	   tehtävillä	  
sekä	  itsenäisellä	  oppimispäiväkirjalla.	  

4) Portfoliota	  täydennetään	  OKT-‐jaksoon	  sekä	  pedagogiseen	  seminaariin	  I	  liittyvillä	  tehtävillä.	  
5) Portfoliota	   täydennetään	   mahdollisilla	   kasvatustieteen	   aineopintoihin	   liittyvillä	   tehtävillä	  

sekä	  itsenäisellä	  oppimispäiväkirjalla.	  
6) Portfoliota	  täydennetään	  KKT-‐jaksoon	  sekä	  pedagogiseen	  seminaariin	  II	  liittyvillä	  tehtävillä.	  
7) Portfoliota	  täydennetään	  mahdollisilla	  kasvatustieteen	  syventäviin	  opintoihin	  liittyvillä	  teh-‐

tävillä	  sekä	  itsenäisellä	  oppimispäiväkirjalla.	  
8) Portfoliota	  täydennetään	  MKT-‐jaksoon	  sekä	  pedagogiseen	  seminaari	  III:n	  liittyvillä	  tehtävil-‐

lä.	  Sekä	  teemaharjoitteluun	  liittyvillä	  tehtävillä.	  
9) Portfoliota	  täydennetään	  mahdollisella	  Ammatillinen	  kasvu	  -‐kurssin	  tehtävillä.	  

	  
Kansiota	   tarkastellaan	  koulutuksen	  aikana	  omaopettaja	   tapaamisissa,	  harjoitteluun	   liittyvissä	  oh-‐
jauksissa	  sekä	  pedagogisissa	  seminaareissa.	  

	  
	  



	  

Portfolion	  sisältö	  
	  
Seuraavassa	   esitellään	   pedagogisen	   portfolion	   sisältö	   pääpiirteittäin.	   Portfolio	   on	   aina	   tekijänsä	  
näköinen	  ja	  eri	  asiat	  painottuvat	  eri	  tavoin	  eri	  henkilöiden	  tekeminä.	  Portfolion	  tarkoituksena	  on	  
dokumentoida	  opiskelijan	  opettajaksi	  kasvamista,	  joten	  siihen	  kannattaa	  kerätä	  materiaalia	  laajas-‐
ti	  koko	  opintojen	  ajalta.	  Portfoliosta	  voit	  jo	  opintojen	  aikana	  ja	  etenkin	  valmistumisen	  jälkeen	  koo-‐
ta	   itsellesi	   erilaisia	   ja	   eri	   tarkoituksiin	   sopivia	   näyteportfolioita.	   Esim.	   harjoitteluohjauksiin	   tai	  
omaopettajatapaamisiin	  ei	  tarvitse	  viedä	  koko	  portfoliota	  vaan	  koota	  näihin	  näyteportfolio	  sovel-‐
tuvin	  osin.	  
	  
Portfoliolla	  on	  kansilehti,	  josta	  löytyvät	  seuraavat	  tiedot:	  
•	  Otsikko:	  ”Luokanopettajan	  pedagoginen	  portfolio	  –	  ammatillisen	  kasvun	  kansio”	  
•	  Oma	  alaotsikkosi	  
•	  Omat	  tietosi	  (nimi,	  opiskelijanumero	  sekä	  opiskeluryhmä)	  ja	  tiedekunnan	  tiedot	  
	  
Huom!	  Lisää	  päivämäärät	  ja	  harjoittelu-‐	  ja	  koulutyöskentelyjakson	  nimi	  teksteihin	  ja	  
käytettyihin	  materiaaleihin.	  
	  
	  

0 Sisällysluettelo	  	  
	  
Portfolio	  rakentuu	  kullakin	  opiskelijalla	  yksilöllisesti,	  mutta	  sen	  tulisi	  sisältää	  ainakin	  seuraavat	  alla	  
mainitut	  osiot.	  
	  
	  

1 	  HOPS	  ja	  opintojen	  suunnittelu	  
	  
Tähän	   osioon	   laaditaan	   henkilökohtaiset	   opiskelusuunnitelmat	   HOPS:t	   sekä	   Minä	   opettajana	   -‐
kirjoitelma.	   HOPS	   sisältää	   vähintään	   tavoite	   HOPS:n	   ja	   aikataulusuunnitelman	   (kts.	   tiedekunnan	  
virallinen	  HOPS-‐lomake),	  mutta	  se	  voi	  myös	  olla	  avoin	  HOPS.	  Opiskelija	   laatii	   itselleen	  1.	  opinto-‐
vuonna	  yleisen,	  mutta	  kandivaiheeseen	  painottuvan	  HOPS:n	   ja	  3.	  opintovuonna	  maisterivaiheen	  
HOPS:n.	  HOPS:n	  ja	  kirjoitelman	  tekemistä	  voi	  lähestyä	  esimerkiksi	  seuraavien	  kysymysten	  kautta:	  
	  
•	  Hain	  luokanopettajakoulutukseen	  koska?	  
•	  Odotan	  luokanopettaja	  koulutukselta…	  
•	  Hyvä	  opetus	  on	  mielestäni…	  
•	  Hyvä	  opettaja	  on	  mielestäni…	  
•	  Opettajantyössä	  keskeistä	  on…	  
•	  Mitä	  opettajan	  työssä	  tarvittavaa	  osaamista	  ja/tai	  vahvuuksia	  minusta	  löytyy?	  
•	  Millä	  tavalla	  haluaisin	  kehittää	  itseäni	  opettajana?	  
•	  Tulevaisuudessa	  haluaisin	  työskennellä…	  
•	  Seuraavat	  asiat	  voivat	  vaikuttaa	  opintojeni	  etenemiseen…	  



	  

2 Pedagoginen	  käyttöteoriani	  ja	  oma	  ammatillinen	  kasvu	  
	  
Omaa	  kasvatusta	  ja	  opetusta	  koskevaa	  käyttöteoriaa	  voidaan	  reflektoida	  ja	  kehittää	  pohtimalla	  
alla	  olevia	  kysymyksiä.	  Tätä	  osioita	  kannattaa	  työstää	  itsenäisesti	  koko	  opintojen	  ajan	  esimerkiksi	  
opintopäiväkirja	   tyyppisesti.	   Välillä	   on	   hyvä	   palata	   näiden	   kysymysten	   äärelle	   ja	   tarkastella	   sitä,	  
onko	  omissa	  ajatuksissa/asenteissa	  tapahtunut	  muutoksia	  ja	  miten	  oma	  pedagoginen	  käyttöteoria	  
on	  rakentunut	   ja	  kehittynyt.	  Viimeisten	  harjoitteluiden	   jälkeen	  kannattaa	  omista	  matkan	  varrella	  
syntyneistä	   ajatuksista	   tehdä	   ikään	   kuin	   koottuna	  oma	  pedagoginen	   käyttöteoria.	  Huomaa,	   että	  
oma	  pedagoginen	  käyttöteoria	  rakentuu	  peilaamalla	  kasvatustieteen	  opintoja	  harjoitteluihin.	  Teo-‐
ria	  ja	  käytäntö	  eivät	  siis	  ole	  toisistaan	  erillisiä!	  
	  
•	  Millaisena	  näen	  itseni	  opettajana?	  
•	  Millainen	  on	  ihmiskäsitykseni?	  
•	  Millainen	  on	  oppimiskäsitykseni?	  
•	  Mihin	  uskomuksiin	  ja	  arvoihin	  pedagoginen	  käyttöteoriani	  perustuu?	  
•	  Miten	  näen	  itseni	  osana	  kasvattavaa	  yhteisöä?	  
•	  Mikä	  on	  käsitykseni	  kasvatuksen	  roolista	  yhteiskunnassa?	  
•	  Miten	  tulkitsen	  ja	  toteutan	  opetussuunnitelmaa?	  
	  
	  

3 Koulutuksen	  tuoma	  osaaminen	  –	  oivalluksia	  ja	  oppimispäiväkirjaa	  
	  
Pohdi	  tässä	  osiossa	  sitä,	  millaista	  osaamista	  sinulle	  on	  opintojen	  aikana	  kertynyt.	  Kirjaa	  ylös	  opin-‐
noissa	  syntyneitä	  oivalluksia	  ja	  ahaa-‐elämyksiä.	  Tämä	  luo	  sinulle	  pohjaa	  siihen,	  että	  valmistuttuasi	  
pystyt	  erittelemään	  sitä,	  millaista	  osaamista	  sinulla	  on.	  Tee	  jokaisen	  kurssin	  jälkeen	  itse	  arviointia	  
siitä,	  mitä	  olet	  kurssilla	  oppinut.	  Kun	  kokonaisuus	  on	  suoritettu,	  kirjaa	  ylös	  muutama	  osaamisalue,	  
jota	  kokonaisuus	  on	  erityisesti	  kartuttanut.	  
	  

- Kieli-‐,	  viestintä	  ja	  orientoivat	  opinnot	  
- Kasvatustieteen	  opinnot	  
- Opetettavien	  aineiden	  ja	  aihekokonaisuuksien	  monialaiset	  opinnot	  
- Sivuaineopinnot	  
- Painotuksen	  tuoma	  osaaminen	  
- Osaaminen	  opettajantyön	  erityiskysymyksissä	  (arviointi,	  koti-‐koulu	  yhteistyö,	  erityiskasva-‐

tus,	  ryhmänhallintataidot,	  opettajan	  auktoriteetti,	  monikulttuurisuuteen	  liittyvät	  kysymyk-‐
set,	  jaksaminen	  työelämässä	  jne.)	  

	  
	  

4 Kurssitöitä	  ja	  tehtäviä	  
	  
Kurssien	  vetäjät	  voivat	   teettää	  tähän	  osioon	  tehtäviä	  omiin	  kursseihinsa	   liittyen.	  Voit	  halutessasi	  
tallettaa	  toki	  muitakin	  merkitykselliseksi	  kokemiasi	  tehtäviä	  ja	  kurssitöitä	  osaksi	  portfoliota.	  
	  
	  



	  

5 Kokemukseni	  opettajana	  toimimisesta	  ja	  ammatillisen	  kasvuni	  kuvaus	  
	  

5.1	  Yleistä	  
	  

Peilaa	  jokainen	  harjoittelu-‐	  ja	  koulutyöskentelyjakso	  opinto-‐oppaan,	  alempaa	  löytyvien	  harjoittelu-‐
jaksojen	  tavoitteiden	  ja	  omien	  tavoitteittesi	  kautta.	  Pohdi	  teemojen	  toteutumista	  esittelemällä	  ja	  
arvioimalla	   esimerkiksi	   valikoituja	   näytteitä	   tunti-‐	   ja	   jaksosuunnitelmista	   ja	   ohjausprosesseista.	  
Portfoliota	  tehdessä	  käytä	  omaa	  luovuuttasi	   ja	  sisällytä	  sinne	  tekstin	  lisäksi	  esimerkiksi	  kuvia,	  ää-‐
nitteitä,	  esityksiä	  tai	  muita	  näytteitä.	  
	  
Portfolion	  kirjoittamisen	  voit	  aloittaa	  seminaarissa	  jo	  ennen	  harjoittelujaksojen	  alkamista.	  Tällöin	  
voit	   kuvata	   kokemuksiasi	  myös	   opintoihin	   sisältyvien	   harjoittelu-‐	   ja	   koulutyöskentelyjaksojen	   ul-‐
kopuolelta.	  
	  
	  

5.2	  Harjoittelu-	  ja	  koulutyöskentelyjaksojen	  tavoitteet	  
	  

•	  Millaisia	  tavoitteita	  asetan	  tuleville	  harjoittelu-‐	  ja	  koulutyöskentelyjaksoille?	  
•	  Miten	  aiemmin	  asettamani	  tavoitteet	  ovat	  toteutuneet?	  
	  
Käsittele	  seuraavista	  harjoittelujaksoista	  ainakin	  mainittuja	  asioita.	  
	  

OKT	  ja	  SE	  I	  
	  
•	   Pohdi	   käsitystäsi	   opettajuudesta	   ja	   kasvatuksesta	   sekä	   opettaja–oppilas–opetussuunnitelma-‐
suhdetta	   koulutyöskentelyjaksolla	   tekemiesi	   havaintojen	   sekä	   opetussuunnitelman	   yleisen	   osan	  
perusteella.	  
•	   Kirjoita	   havainnoistasi	   koskien	   oppilaantuntemusta,	   oppilaiden	   kehitystasoa,	   luokkayhteisön	  
sisäisiä	  vuorovaikutussuhteita	  (opettaja–oppilas,	  oppilas–oppilas)	  ja	  luokan	  sosiaalista	  ilmapiiriä.	  
	  

KKT	  
	  
•	  Pohdi	  käsitystäsi	  vastuullisuudesta	  pedagogisessa	  toiminnassa.	  
•	  Pohdi	  opetuksen	  suunnittelun,	  toteutuksen	  ja	  arvioinnin	  merkitystä	  omassa	  opetuksessasi.	  
•	  Pohdi	  opetussuunnitelman	  merkitystä	  opetuksen	  suunnittelussa	  ja	  toteutuksessa.	  
•	  Arvioi	  omaa	  ja	  oppilaiden	  toimintaa	  opetuksen	  ja	  oppimisen	  näkökulmasta.	  
•	  Pohdi	  ja	  arvioi	  luokkayhteisön	  vuorovaikutussuhteiden	  merkitystä	  opetukseen.	  
•	  Pohdi	  opetusta	  eri	   oppiaineiden	  erityispiirteiden	  vaikutuksia	  opetuksen	   suunniteluun	   ja	   toteu-‐
tukseen.	  
•	  Pohdi	  omia	  vahvuus-‐	  ja	  kehittämisalueitasi	  opettajana	  toimimisen	  ja	  opettamisen	  lähtökohdista.	  
	  



MKT	  ja	  SE	  II	  
	  
•	   Analysoi	   omaa	   opettajuus-‐	   ja	   kasvatusnäkemystäsi	   sekä	   arvioi	   omaa	   toimintaasi	   pedagogisen	  
suhteen	  ja	  tahdikkuuden	  näkökulmasta.	  
•	   Pohdi	   opetussuunnitelman	   sisällöllistä	   merkitystä	   oppilaan	   kasvun	   ja	   pedagogisen	   toiminnan	  
vastuullisuuden	  näkökulmasta.	  
•	  Pohdi	  kodin	  ja	  koulun	  välisen	  yhteistyön	  merkitystä.	  
•	  Pohdi	  arvioinnin	  merkitystä	  oppimisen	  ja	  kasvun	  välineenä.	  
•	  Arvioi	  laatimiesi	  ja	  valmiiden	  oppimateriaalien	  laatua	  ja	  toimivuutta	  opetuksessa.	  
•	  Arvioi	  omia	  yhteistyö-‐	  ja	  vuorovaikutustaitojasi	  suhteessa	  ohjaajiin,	  muihin	  opiskelijoihin	  
ja	  oppilaisiin.	  
	  

TH,	  TP	  ja	  APP	  
	  
•	  Analysoi	  harjoittelujaksoa	  ohjaajan	  kanssa	  sopimallasi	  tavalla,	  peilaten	  valitsemaasi	  
teemaan.	  
	  

5.3	  Perusopetuksessa	  opetettavien	  aineiden	  ja	  aihekokonaisuuksien	  erityispiirteet	  
	  
Laadi	  jokaisesta	  ainedidaktisesti	  ohjatusta	  aineesta	  myös	  oma	  ainedidaktisesti	  suunnattu	  osionsa.	  
Tässä	  osiossa	  voit	  käsitellä	  aineen	  opettamisesta	  esille	  nousseita	  asioita,	  aineen	  arviointia	  tai	  mui-‐
ta	  aineen	  opettamiseen	  liittyviä	  kysymyksiä.	  Ohjeen	  tämän	  osion	  kirjoittamiseen	  ja	  osioon	  liitettä-‐
vistä	  dokumenteista	  antavat	  ensimmäisellä	  ohjauskerralla	  ainedidaktisesta	  ohjauksesta	  vastaavat	  
yksikön	  ainedidaktiikan	  lehtorit	  ja	  opettajat.	  Voit	  myös	  syventää	  harjoittelussa	  tehtyä	  oppimateri-‐
aalia	  reflektoimalla	  sitä	  opetettavien	  aineiden	  ja	  aihekokonaisuuksien	  opintojen	  tai	  muiden	  opin-‐
tojaksojen	  sisältöihin	  ja	  oppimateriaaliin.	  
	  
Tähän	  osioon	  voit	  tuoda	  myös	  koulutusohjelmasi	  sisällöistä	  nousevia	  erityisiä	  näkökulmia.	  
	  
	  

6 Suuntana	  työelämä	  –	  työhakemus	  ja	  cv	  –	  oman	  osaamisen	  kuvaus	  
	  
Valmistumisen	   lähestyessä	  on	  aika	  siirtää	  katseet	  työelämään	   ja	  pohtia	  esimerkiksi	  seuraavia	  ky-‐
symyksiä:	  
	  
•	  Mitä	  odotan	  opettajan	  työltä?	  
•	  Mitä	  ajatuksia	  valmistuminen	  ja	  työelämän	  siirtyminen	  herättää?	  Mikä	  pelottaa?	  Mikä	  herättää	  
innostuksen	  tunteita?	  
•	  Millainen	  opettaja	  haluaisin	  olla	  kymmenen	  vuoden	  kuluttua?	  
•	  Millaisia	  tulevaisuuden	  haasteita	  kohtaan	  opettajana	  toimiessani?	  
	  
Tee	  itsellesi	  valmiiksi	  avoin	  työhakemus	  ja	  cv.	  
	  



Mikäli	  osallistut	  maisterivaiheessa	  Ammatillinen	  kasvu	  –kurssille	  tulet	  käsittelemään	  tämän	  osion	  
asioita	  siellä.	  Muuten	  voit	  työstää	  tätä	  osioita	  itsenäisesti,	  yhdessä	  muiden	  valmistumassa	  olevien	  
opiskelijoiden	  kanssa	  tai	  opintoneuvojan/	  omaopettajan	  opastuksella.	  
	  
	  

7 Näytteitä	  omasta	  osaamisesta	  
	  
Kerää	  tähän	  osioon	  näytteitä	  omista	  töistäsi	  ja	  erilaisista	  projekteista.	  (esim.	  jakso-‐	  ja	  tuntisuunni-‐
telmia,	  omia	  töitä	  ja	  tehtyjä	  tehtäviä	  jne.).	  Tähän	  osioon	  kannatta	  kerätä	  myös	  dokumentteja	  ak-‐
tiivisesta	  osallistumisesta	  esimerkiksi	  tiedekunnan	  erilaisiin	  työryhmiin,	  ainejärjestötoimintaan	  jne.	  
	  
	  

8 Lähteitä	  
	  
Pedagogiseen	  portfolioon	  sisältyy	  tieteellistä	  raportointia,	  joten	  näissä	  osissa	  portfoliota	  käytetään	  
myös	   lähteitä.	   Merkitse	   käyttämäsi	   lähteet	   tähän	   osioon	   oikean	   viittauskäytänteen	   mukaisesti.	  
Kirjallisuuden	  lisäksi	  voit	  viitata	  eri	  opintojaksojen	  materiaaleihin.	  
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