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Vastausten aikajana



Kieli

Suomi 

Ruotsi



kyllä 

en 

Tutkimuslupa



Vastaajan ikä

20-25 

26-30 

31-35 

36+ 



Vastaajan sukupuoli

nainen 

mies 

muu / en halua kertoa 



Vastaajan opettajakokemus ilman ohjattua harjoittelua

Ei merkittävää kokemusta (alle 
1 kk) 

alle 1 vuotta 

1-3 vuotta 

yli 3 vuotta 



Harjoittelukoulu/yksikkö

Helsingin normaalilyseo 

Helsingin yliopiston Viikin 
normaalikoulu 

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu 

Jyväskylän normaalikoulu 

Lapin yliopiston harjoittelukoulu 

Oulun normaalikoulu 

Rauman normaalikoulu 

Tampereen yliopiston normaalikoulu 

Turun normaalikoulu 

Vasa övningsskola 



Harjoittelukoulu/yksikkö
Harjoittelukoulu/yksikkö Respondents %

Helsingin normaalilyseo 30 3.2%

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 19 2.0%

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu 259 27.4%

Jyväskylän normaalikoulu 128 13.5%

Lapin yliopiston harjoittelukoulu 8 0.8%

Oulun normaalikoulu 173 18.3%

Rauman normaalikoulu 44 4.7%

Tampereen yliopiston normaalikoulu 61 6.4%

Turun normaalikoulu 181 19.1%

Vasa övningsskola 43 4.5%



Koulutusvaihtoehto:

muu, mikä 

luokanopettaja 

aineenopettaja 

erityisopettaja 



Koulutusvaihtoehto:
Koulutusvaihtoehto: Respondents %

muu, mikä 8 0.8%

luokanopettaja 531 56.1%

aineenopettaja 368 38.9%

erityisopettaja 39 4.1%



Koulutusvaihtoehto: - muu, mikä
Koulutusvaihtoehto: - muu, mikä

Luokanopettajan ja aineenopettajan yhdistelmäkoulutus

Aineen- ja luokanopettaja

Aineenopettaja + luokanopettaja

luokanopettaja+erityisopettajaopinnot

maloko

Aineenopettaja + luokanopettaja

aineenopettaja ja luokanopettaja

luokanopettaja ja aineenopettaja



Koulutuksen pääaine

kasvatuspsykologia 

äidinkieli ja kirjallisuus 

suomi toisena kielenä 

yhteiskuntaoppi 

historia 

psykologia 

maantieto 

biologia 

musiikki 

matematiikka 



Koulutuksen pääaine

fysiikka 

kemia 

tietotekniikka 

liikunta 

terveystieto 

ruotsin kieli 

englannin kieli 

saksan kieli 

ranskan kieli 

venäjän kieli 



Koulutuksen pääaine

italian kieli 

espanjan kieli 

latina 

ev. lut. uskonto 

kotitalous 

kuvataide 

käsityö 

elämänkatsomustieto 

ort. uskonto 

filosofia 



Koulutuksen pääaine

suomen kieli 

jokin muu 



Koulutuksen pääaine
Koulutuksen pääaine Respondents %

kasvatuspsykologia 1 0.3%

äidinkieli ja kirjallisuus 59 16.0%

suomi toisena kielenä 0 0.0%

yhteiskuntaoppi 0 0.0%

historia 20 5.4%

psykologia 0 0.0%

maantieto 12 3.3%

biologia 19 5.2%

musiikki 4 1.1%

matematiikka 44 12.0%

fysiikka 25 6.8%



Koulutuksen pääaine
Koulutuksen pääaine Respondents %

kemia 17 4.6%

tietotekniikka 3 0.8%

liikunta 10 2.7%

terveystieto 0 0.0%

ruotsin kieli 33 9.0%

englannin kieli 58 15.8%

saksan kieli 8 2.2%

ranskan kieli 2 0.5%

venäjän kieli 4 1.1%

italian kieli 0 0.0%

espanjan kieli 5 1.4%



Koulutuksen pääaine
Koulutuksen pääaine Respondents %

latina 1 0.3%

ev. lut. uskonto 16 4.3%

kotitalous 8 2.2%

kuvataide 0 0.0%

käsityö 14 3.8%

elämänkatsomustieto 0 0.0%

ort. uskonto 1 0.3%

filosofia 3 0.8%

suomen kieli 1 0.3%

jokin muu 0 0.0%



Arvioi, kuinka paljon suoritit ohjatuista harjoitteluista yliopiston harjoittelukoulun (norssin) 
ULKOPUOLELLA

muu, mikä 

En yhtään 

Yhden harjoittelujakson 

Kaksi harjoittelujaksoa 

Enemmän kuin kaksi 
harjoittelujaksoa 



Arvioi, kuinka paljon suoritit ohjatuista harjoitteluista yliopiston harjoittelukoulun (norssin) 
ULKOPUOLELLA

Arvioi, kuinka paljon suoritit ohjatuista harjoitteluista yliopiston harjoittelukoulun (norssin) ULKOPUOLELLA Respondents %

muu, mikä 7 0.8%

En yhtään 534 57.3%

Yhden harjoittelujakson 324 34.8%

Kaksi harjoittelujaksoa 47 5.0%

Enemmän kuin kaksi harjoittelujaksoa 20 2.1%



Arvioi, kuinka paljon suoritit ohjatuista harjoitteluista yliopiston harjoittelukoulun (norssin) 
ULKOPUOLELLA - muu, mikä

Arvioi, kuinka paljon suoritit ohjatuista harjoitteluista yliopiston harjoittelukoulun (norssin) ULKOPUOLELLA - muu, mikä

yhden OKL puolella ja yhden erityispedagogiikan erillisissä opinnoissa

fältpraktiken gjordes som en skriftlig uppgift pga coronasituationen

Noin viikon valinnaisosio, joka sisälsi tuntien seuraamista yms. En tiedä lasketaanko harjoitteluksi

-

tulen todennäköisesti suorittamaan yhden harjoittelun muualla

yksi harjoittelujakso näissä lo-opinnoissa ja kaksi pidempää vaka-opinnoissa

H4 tulossa ensi vuonna. Totetuu norssin ulkopuolella.



Kokemukseni ohjauksesta ohjatussa
harjoittelussa

A. Kokemukseni ohjauksesta ohjatussa harjoittelussa

1. kuuntelemattomuus - kuuntelevuus
2. kiireisyys - kiireettömyys

3. ei kannustava - kannustava

4. pelottavuus - turvallisuus
5. jäykkyys - joustavuus

6. ahdistavuus - vapautuneisuus
7. epärehellisyys - rehellisyys

8. keskustelemattomuus - keskustelevuus

9. epäkunnioittavuus - kunnioittavuus
10. määräilevyys - sovittelevuus

11. epäluottamus - luottamus
12. sulkeutuneisuus - avoimuus

13. torjuvuus - hyväksyvyys

14. tuhoava kriittisyys - kriittinen hyväntahtoisuus
15. passiivisuus - aktiivisuus

16. yksin - yhdessä
17. vastuuttomuus - vastuullisuus



Kokemukseni ohjauksesta ohjatussa harjoittelussa

Sisältö Keskiarvo Keskihajonta

kuuntelemattomuus - kuuntelevuus 3.8 0.9

kuuntelemattomuus - kuuntelevuus (Tyytyväisyys) 3.9 0.8

kiireisyys - kiireettömyys 2.9 1.0

kiireisyys - kiireettömyys (Tyytyväisyys) 3.3 1.0

ei kannustava - kannustava 4.0 0.9

ei kannustava - kannustava (Tyytyväisyys) 4.1 0.8

pelottavuus - turvallisuus 4.1 0.9

pelottavuus - turvallisuus (Tyytyväisyys) 4.1 0.8

jäykkyys - joustavuus 3.6 1.0

jäykkyys - joustavuus (Tyytyväisyys) 3.7 1.0

ahdistavuus - vapautuneisuus 3.5 0.9



Kokemukseni ohjauksesta ohjatussa harjoittelussa

Sisältö Keskiarvo Keskihajonta

ahdistavuus - vapautuneisuus (Tyytyväisyys) 3.6 0.9

epärehellisyys - rehellisyys 4.2 0.8

epärehellisyys - rehellisyys (Tyytyväisyys) 4.2 0.8

keskustelemattomuus - keskustelevuus 4.1 0.9

keskustelemattomuus - keskustelevuus (Tyytyväisyys) 4.1 0.8

epäkunnioittavuus - kunnioittavuus 4.1 0.9

epäkunnioittavuus - kunnioittavuus (Tyytyväisyys) 4.1 0.8

määräilevyys - sovittelevuus 3.8 0.9

määräilevyys - sovittelevuus (Tyytyväisyys) 3.9 0.8

epäluottamus - luottamus 4.2 0.8

epäluottamus - luottamus (Tyytyväisyys) 4.1 0.8



Kokemukseni ohjauksesta ohjatussa harjoittelussa

Sisältö Keskiarvo Keskihajonta

sulkeutuneisuus - avoimuus 4.1 0.8

sulkeutuneisuus - avoimuus (Tyytyväisyys) 4.0 0.8

torjuvuus - hyväksyvyys 4.1 0.8

torjuvuus - hyväksyvyys (Tyytyväisyys) 4.1 0.8

tuhoava kriittisyys - kriittinen hyväntahtoisuus 4.1 0.8

tuhoava kriittisyys - kriittinen hyväntahtoisuus (Tyytyväisyys) 4.0 0.8

passiivisuus - aktiivisuus 4.0 0.8

passiivisuus - aktiivisuus (Tyytyväisyys) 4.0 0.8

yksin - yhdessä 3.8 0.9

yksin - yhdessä (Tyytyväisyys) 4.0 0.8

vastuuttomuus - vastuullisuus 4.2 0.7



Kokemukseni ohjauksesta ohjatussa harjoittelussa

Sisältö Keskiarvo Keskihajonta

vastuuttomuus - vastuullisuus (Tyytyväisyys) 4.1 0.7

Total: undefined(ensimmäinen tunne eniten - jälkimmäinen tunne eniten) (1-5) 3.9 0.9

Total: Tyytyväisyys: (erittäin tyytymätön - hyvin tyytyväinen) (1-5) 4.0 0.9



kuuntelemattomuus - kuuntelevuus



kuuntelemattomuus - kuuntelevuus
kuuntelemattomuus - kuuntelevuus Respondents %

1 8 0.9%

1.5 24 2.7%

2 43 4.8%

2.5 46 5.2%

3 114 12.9%

3.5 90 10.1%

4 249 28.1%

4.5 209 23.6%

5 104 11.7%



kuuntelemattomuus - kuuntelevuus
kuuntelemattomuus - kuuntelevuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 8 0.9%

1.5 7 0.8%

2 14 1.6%

2.5 26 2.9%

3 95 10.7%

3.5 122 13.8%

4 292 32.9%

4.5 210 23.7%

5 113 12.7%



kiireisyys - kiireettömyys



kiireisyys - kiireettömyys
kiireisyys - kiireettömyys Respondents %

1 37 4.2%

1.5 88 10.1%

2 137 15.7%

2.5 148 16.9%

3 152 17.4%

3.5 101 11.5%

4 100 11.4%

4.5 74 8.5%

5 37 4.2%



kiireisyys - kiireettömyys
kiireisyys - kiireettömyys (Tyytyväisyys) Respondents %

1 17 1.9%

1.5 40 4.6%

2 66 7.6%

2.5 136 15.6%

3 187 21.4%

3.5 141 16.1%

4 148 16.9%

4.5 83 9.5%

5 56 6.4%



ei kannustava - kannustava



ei kannustava - kannustava
ei kannustava - kannustava Respondents %

1 7 0.8%

1.5 14 1.6%

2 26 3.0%

2.5 31 3.6%

3 73 8.4%

3.5 89 10.3%

4 190 21.9%

4.5 255 29.4%

5 181 20.9%



ei kannustava - kannustava
ei kannustava - kannustava (Tyytyväisyys) Respondents %

1 7 0.8%

1.5 6 0.7%

2 14 1.6%

2.5 29 3.3%

3 76 8.8%

3.5 110 12.7%

4 205 23.7%

4.5 229 26.4%

5 190 21.9%



pelottavuus - turvallisuus



pelottavuus - turvallisuus
pelottavuus - turvallisuus Respondents %

1 5 0.6%

1.5 13 1.5%

2 15 1.7%

2.5 35 4.1%

3 81 9.4%

3.5 92 10.7%

4 157 18.3%

4.5 224 26.0%

5 238 27.7%



pelottavuus - turvallisuus
pelottavuus - turvallisuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 3 0.3%

1.5 10 1.2%

2 10 1.2%

2.5 24 2.8%

3 73 8.5%

3.5 108 12.6%

4 176 20.5%

4.5 232 27.0%

5 224 26.0%



jäykkyys - joustavuus



jäykkyys - joustavuus
jäykkyys - joustavuus Respondents %

1 17 2.0%

1.5 27 3.2%

2 45 5.3%

2.5 80 9.3%

3 122 14.3%

3.5 137 16.0%

4 151 17.6%

4.5 162 18.9%

5 115 13.4%



jäykkyys - joustavuus
jäykkyys - joustavuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 13 1.5%

1.5 22 2.6%

2 34 4.0%

2.5 60 7.0%

3 133 15.5%

3.5 127 14.8%

4 175 20.4%

4.5 167 19.5%

5 125 14.6%



ahdistavuus - vapautuneisuus



ahdistavuus - vapautuneisuus
ahdistavuus - vapautuneisuus Respondents %

1 7 0.8%

1.5 23 2.7%

2 49 5.7%

2.5 99 11.6%

3 163 19.1%

3.5 158 18.5%

4 142 16.6%

4.5 132 15.5%

5 81 9.5%



ahdistavuus - vapautuneisuus
ahdistavuus - vapautuneisuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 9 1.1%

1.5 15 1.8%

2 37 4.3%

2.5 73 8.5%

3 152 17.8%

3.5 180 21.1%

4 155 18.1%

4.5 151 17.7%

5 82 9.6%



epärehellisyys - rehellisyys



epärehellisyys - rehellisyys
epärehellisyys - rehellisyys Respondents %

1 3 0.4%

1.5 6 0.7%

2 8 0.9%

2.5 17 2.0%

3 75 8.8%

3.5 96 11.3%

4 179 21.0%

4.5 235 27.6%

5 232 27.3%



epärehellisyys - rehellisyys
epärehellisyys - rehellisyys (Tyytyväisyys) Respondents %

1 8 0.9%

1.5 4 0.5%

2 9 1.1%

2.5 14 1.6%

3 77 9.0%

3.5 108 12.7%

4 191 22.4%

4.5 216 25.4%

5 224 26.3%



keskustelemattomuus - keskustelevuus



keskustelemattomuus - keskustelevuus

keskustelemattomuus - keskustelevuus Respondents %

1 8 0.9%

1.5 10 1.2%

2 17 2.0%

2.5 35 4.1%

3 65 7.6%

3.5 91 10.7%

4 184 21.6%

4.5 223 26.2%

5 218 25.6%



keskustelemattomuus - keskustelevuus

keskustelemattomuus - keskustelevuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 7 0.8%

1.5 6 0.7%

2 15 1.8%

2.5 38 4.5%

3 69 8.1%

3.5 103 12.1%

4 180 21.2%

4.5 236 27.7%

5 197 23.1%



epäkunnioittavuus - kunnioittavuus



epäkunnioittavuus - kunnioittavuus
epäkunnioittavuus - kunnioittavuus Respondents %

1 4 0.5%

1.5 13 1.5%

2 19 2.2%

2.5 29 3.4%

3 65 7.6%

3.5 100 11.8%

4 163 19.2%

4.5 223 26.2%

5 234 27.5%



epäkunnioittavuus - kunnioittavuus
epäkunnioittavuus - kunnioittavuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 6 0.7%

1.5 14 1.6%

2 12 1.4%

2.5 21 2.5%

3 78 9.2%

3.5 108 12.7%

4 175 20.6%

4.5 225 26.5%

5 211 24.8%



määräilevyys - sovittelevuus



määräilevyys - sovittelevuus
määräilevyys - sovittelevuus Respondents %

1 7 0.8%

1.5 23 2.7%

2 18 2.1%

2.5 64 7.5%

3 110 13.0%

3.5 151 17.8%

4 179 21.1%

4.5 175 20.6%

5 121 14.3%



määräilevyys - sovittelevuus
määräilevyys - sovittelevuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 4 0.5%

1.5 13 1.5%

2 17 2.0%

2.5 53 6.3%

3 102 12.0%

3.5 143 16.9%

4 183 21.6%

4.5 222 26.2%

5 111 13.1%



epäluottamus - luottamus



epäluottamus - luottamus
epäluottamus - luottamus Respondents %

1 2 0.2%

1.5 12 1.4%

2 17 2.0%

2.5 16 1.9%

3 65 7.7%

3.5 96 11.3%

4 183 21.6%

4.5 229 27.1%

5 226 26.7%



epäluottamus - luottamus
epäluottamus - luottamus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 4 0.5%

1.5 10 1.2%

2 9 1.1%

2.5 20 2.4%

3 71 8.4%

3.5 106 12.5%

4 177 20.9%

4.5 227 26.8%

5 222 26.2%



sulkeutuneisuus - avoimuus



sulkeutuneisuus - avoimuus
sulkeutuneisuus - avoimuus Respondents %

1 2 0.2%

1.5 8 0.9%

2 16 1.9%

2.5 35 4.1%

3 85 10.0%

3.5 109 12.9%

4 189 22.3%

4.5 210 24.8%

5 192 22.7%



sulkeutuneisuus - avoimuus
sulkeutuneisuus - avoimuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 4 0.5%

1.5 5 0.6%

2 15 1.8%

2.5 36 4.3%

3 88 10.4%

3.5 122 14.4%

4 189 22.3%

4.5 204 24.1%

5 183 21.6%



torjuvuus - hyväksyvyys



torjuvuus - hyväksyvyys
torjuvuus - hyväksyvyys Respondents %

1 3 0.4%

1.5 8 1.0%

2 12 1.4%

2.5 21 2.5%

3 73 8.7%

3.5 95 11.3%

4 183 21.8%

4.5 231 27.5%

5 213 25.4%



torjuvuus - hyväksyvyys
torjuvuus - hyväksyvyys (Tyytyväisyys) Respondents %

1 1 0.1%

1.5 8 1.0%

2 16 1.9%

2.5 15 1.8%

3 82 9.8%

3.5 114 13.6%

4 172 20.5%

4.5 205 24.4%

5 226 26.9%



tuhoava kriittisyys - kriittinen hyväntahtoisuus



tuhoava kriittisyys - kriittinen hyväntahtoisuus

tuhoava kriittisyys - kriittinen hyväntahtoisuus Respondents %

1 4 0.5%

1.5 8 1.0%

2 14 1.7%

2.5 28 3.3%

3 100 11.9%

3.5 101 12.1%

4 166 19.8%

4.5 213 25.4%

5 204 24.3%



tuhoava kriittisyys - kriittinen hyväntahtoisuus

tuhoava kriittisyys - kriittinen hyväntahtoisuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 6 0.7%

1.5 9 1.1%

2 12 1.4%

2.5 34 4.1%

3 99 11.8%

3.5 94 11.2%

4 181 21.6%

4.5 214 25.5%

5 189 22.6%



passiivisuus - aktiivisuus



passiivisuus - aktiivisuus
passiivisuus - aktiivisuus Respondents %

1 2 0.2%

1.5 9 1.1%

2 17 2.0%

2.5 22 2.6%

3 94 11.3%

3.5 122 14.6%

4 214 25.7%

4.5 203 24.3%

5 151 18.1%



passiivisuus - aktiivisuus
passiivisuus - aktiivisuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 3 0.4%

1.5 4 0.5%

2 16 1.9%

2.5 30 3.6%

3 95 11.4%

3.5 115 13.8%

4 210 25.2%

4.5 206 24.7%

5 155 18.6%



yksin - yhdessä



yksin - yhdessä
yksin - yhdessä Respondents %

1 8 1.0%

1.5 21 2.5%

2 25 3.0%

2.5 44 5.3%

3 126 15.1%

3.5 110 13.2%

4 177 21.2%

4.5 164 19.7%

5 159 19.1%



yksin - yhdessä
yksin - yhdessä (Tyytyväisyys) Respondents %

1 5 0.6%

1.5 13 1.6%

2 13 1.6%

2.5 41 4.9%

3 73 8.8%

3.5 125 15.0%

4 185 22.2%

4.5 204 24.5%

5 175 21.0%



vastuuttomuus - vastuullisuus



vastuuttomuus - vastuullisuus
vastuuttomuus - vastuullisuus Respondents %

1 4 0.5%

1.5 4 0.5%

2 7 0.8%

2.5 21 2.5%

3 67 8.1%

3.5 105 12.6%

4 179 21.5%

4.5 247 29.7%

5 198 23.8%



vastuuttomuus - vastuullisuus
vastuuttomuus - vastuullisuus (Tyytyväisyys) Respondents %

1 1 0.1%

1.5 4 0.5%

2 9 1.1%

2.5 21 2.5%

3 78 9.4%

3.5 97 11.7%

4 204 24.5%

4.5 231 27.8%

5 187 22.5%



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Vapaus toteuttaa itseään

Turhautuneisuus puuttui.

Ohjaava opettaja, harjoittelupari ja minä itse vaikutimme paljon siihen kiireettömyyden tunteeseen, jonka saavutimme. Harjoittelun aikataulu loi paljon kiireen tuntua.

stressi ja sen sieto. Toisinaan hyvä, joskus meinasi ottaa vallan kun niin paljon tuli koronan takia mutkia matkaan. Kaikesta kuitenkin selvittiin.

Jäi tunne, että ihannoidaan 14 tuntisia päiviä, eikä kannusteta kestävään työskentelyyn

Vaativuus. Vaadittiin paljon, mikä on hyvä, mutta tuntui, ettei ikinä voinut onnistua tunnin pitämisessä. Vasta loppukeskusteluissa aina sanottiin, että olen hyvä, ja siksi on 
vaadittu. En ole koskaan ennen opettanut ruotsia tätä vuotta ennen, ja siksi on outoa, ettei kukaan voinut kertoa minulle olevani hyvä. En sitä voinut tietää, kun aiempia
kokemuksia ei ollut. Kannustavat ja kehuvat sanat olisivat tulleet tarpeeseen ja auttaneet itsetunnon kanssa painiessa aikana, jona välttelin lähikontakteja, jos norssia ei lasketa
- siksi, ettei harjoittelu keskeytyisi koronan takia. Aina peloteltiin, että jos kyydistä tippuu, niin sitten tippuu.

Kaikki oleelliset tunteet tulivat esiin listalla. 



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Kaikki oli aika hyvin huomioituna

Lista oli kattava

Otillräcklighet

Onnistuminen. Sitä luuli tehneensä ihan surkean tuntisuunnitelman tai pitäneensä huonon tunnin, mutta sitten saakin positiivista palautetta ja vertaistukea. Oli mukava kuulla 
ohjaajien kokemuksista.

Lista oli kattava!

Avoimuus ja hyväksyvyys. Koen, että minulle annettiin vapaat kädet opettaa ja sain olla oma itseni ja kävimme avointa keskustelua omasta opettamisestani. 

Epäselkeä lista ja merkkaaminen



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

En ole vielä tähän mennessä vastaavanlaista laitosta nähnyt... Joustamattomuus talon erinomainen tavaramerkki. Täysin ymmärryksen yläpuolella olevaa, että korona-aikana
esimerkiksi etäyhteys tietyissä tilanteissa ei ollut mahdollinen. Mikäli oli kipeä, aiheutti todella paljon työn kasautumista ja hankaloitti merkittävästi elämää, kun
vastavuoroisesti olisi voinut esim. ottaa etäyhteyden. Tässä vain yksi kapea esimerkki, koko harjoittelu täysi farssi.

Kiitollisuus, olen kiitollinen Jyväskylän normaalikoulun opettajille kuluneesta vuodesta.

Ei mikään. Todella vaikea arviointimuoto. En vieläkään ymmärrä miten tuo pitäisi tehdä

Listalla oli mielestäni hyvin kattavasti kuvattu kaikki harjoittelussa syntyneet tuntemukset.

Olipa sekavat kysymykset. Mikä ensimmäinen ja jälkimmäinen tunne? En osannut vastata näihin. 

Hauskuus

Överväldigande 

Ilmapiiri harjoitteluluokassani oli hyväksyvä ja armollinen.



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Det har varit en bra upplevelse!

Tyytyväinen harjoitteluun

Konkretian tuominen opettajan arjesta ei ole harjoitteluissa tullut tarpeeksi konkreettisesti ja hyvin esille.

Oli vaikea tajuta nelikenttäö aluksi. Vastaukseni eivät varmaan olleet kauheen relevantteja. Päällimmäinen tunne norssilla ollessa oli aina ahdistus. Kärsin mm. Fyysisistä
stressioireista ja unettomuusesta harjoittelun 1-2 aikana. Helpottui 3-4 osassa. Suuri työmäärä epäselvillä ohjeilla ja ehkä hieman väkisin otettu mukaan vihreetä passia, 
asiantuntiajluentoja ym jotka sekoittivat kaikkea muuta. Onneksi kuitenkin nyt keväällä tunnen iloa ja onnistumista tunneista, kun stressi on vähentynyt. 



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

En ymmärtänyt taulukkoa. Vaihtoehdot ovat liian tulkinnanvaraisia. Miksi voin valita olevani "hyvin tyytyväinen pelottavuuteen"?

Turhautuneisuus ja itkun purku. 

Kyselyyn vastaaminen olisi voinut olla vielä selkeämpää – Likert-skaalalla esimerkiksi. Kysymysten sisältö oli hyvä, en kokenut että mitään jäi puuttumaan.

Tietämättömyys. Lähinnä koska kaikkia materiaaleja ei ole luotu varta vasten omalle oppiaineelleni, joten esimerkiksi raportin kirjoittamisessa joutuu soveltamaan jonkin 
verran, eikä kukaan oikein tiedä miten.

Tunsin olevani norssilla tiellä. Lisäksi tuntui, että muutamille ohjaajille ohjaamiseni oli vaivaksi. Osa ohjaajista puhui oppilaista tosi epäkunnioittavavasti, ja siitä tuli tunne, että 
puhuvat luultavasti samalla tavalla myös auskuista. Suurin osa ohjaajista vaikutti uupuneilta. Osa ohjaajista oli tosi empaattisia sekä auskuille että oppilaille!

Olen kokenut ohjaustilanteet rakentaviksi ja myönteisiksi, ihan täysin avoin ei uskalla olla tuntemuksistaan, esim väsymyksestä harjoittelun aikana tai jos on täysin eri mieltä
jostain luokan käytänteestä. Niitä ei useinkaan uskalla sanoa ääneen. Kokonaisuudessaan olen kuitenkin tyytyväinen ryhmä- ja henkilökohtaisiin ohjauksiin.

Tunsin oloni harjoittelussa hyvin turvalliseksi. Ohjaus oli kannustavaa, avaavaa sekä omaa opettajapersoonaa kasvattavaa.



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Ärtymys, tarpeettomuus ja turhuu. Myös vähemmissä määrin vihaisuus.
Kaikkia näistä on ollut pedagogisissa opinnoissa paljon ja jonkun verran myös harjoitteluissa.
Esim. asiantuntijaluennot, kollegiaalinen MOK-hässäkkä ja runsas seurantamäärä ovat herättäneet ainoastaan negatiivisia tunteita.

Omalla kohdallani H2 ja H3 välillä on monien kysymysten välillä melko erilainen. H2:ssa harjoittelijat joutuivat liikaa oman onnensa nojaan, mutta H3:ssa saimme riittävästi 
ohjausta harjoittelusta selviämiseen. Suuri epäkohta harjoitteluissa on se, miten paljon on tuurista kiinni se millaisen kokemuksen harjoittelusta saa, riippuen  siitä kuka on 
ohjaava opettaja. Esimerkiksi vaatimuksissa, työmäärässä ja tehtävissä arvioinneissa on ollut luokkien välillä suuria eroja. 

Nelikenttävastauksiin oli erittäin haastava vastata, sillä ohjeistus ei mielestäni ollut tarpeeksi selkeä

Suunnitelmallisuus vs spontaanius (aikatauluttaminen)

Harjoittelu on antanut varmuutta omaan tekemiseen, kannustava palaute ja positiivinen, mutta rehellinen ilmapiiri on ollut inspiroivaa.

Ohjaustyyppejä oli niin laidasta laitaan, että kompromissia oli paikoin hieman vaikea tuossa kuviossa keksiä. Usein olin kokenut kumpaakin vaihtoehtoa.



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Hyväksyvyys. Omassa harjoitteluluokassani kaikki, niin oppilaat, harjoittelijat kuin opettajat saivat olla omia itsejään.

Ojämlikhet i arbetsmängd

Oli erittäin epämiellyttävää astua auskuhuoneeseen, kun todella monet kanssa harjoittelijat puhuivat todella rumasti oppilaista, toisista harjoittelijoista ja opettajista ihan
nimillä. Myös ulkopuoliseksi jääminen näkyi Norssilla erittäin vahvasti, kun selän takana luotiin erilaisia Whatsapp-ryhmiä, mihin en itse milloinkaan saanut kutsua. En osaa
myöskään pukea sanoiksi tunnetta, mitä tunnen MOK-päivää kohtaan, ideana mielenkiintoinen, mutta tuntuu kuin opettajat eivät olisi itse haluneet päivää pitää ja vain 
työntäneet vastuun harjoittelijoille. Omasta mielestä koko kollegiaalinen tiimityöskentely oli ehdottomasti harjoittelun yksiä huonoimpia kokemuksia ja toivon, että jatkossa
tätä kehitetään vielä paremmaksi!

onnettomuus-onnellisuus. Vaikka harjoittelu oli rakas, koin paljon onnellisuuden tunnetta.

Ajakäyttö

Kuormitus, uupumus, itsetunto



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Kollegiaalisuus eli keskinäinen kunnioitus, luottamus ja muiden osaamisen arvostus. Ohjaajissa on paljon eroja siinä, kuinka he tutustuvat harjoittelijoihinsa, hyödyntävät 
opiskelijoiden vahvuuksia ja kohtaavat jokaisen tasavertaisena yksilönä. Joidenkin ohjaajien ohjaustilanteissa kollegiaalisuus on vahvasti läsnä. Tällöin harjoittelijoihin 
suhtaudutaan tulevina kollegoina eikä oppilaina. 

Se tuntuu mukavalta ja tuo luottamusta siihen, että nuori opettaja otetaan työelämässäkin vastaan arvostavalla ja kunnioittavalla tavalla. Kollegiaalisuus on mielestäni sitä, että 
harjoittelija tai uusi opettaja saa tukea, apua ja ohjausta, mutta hänen osaamisensa huomataan ja häneen luotetaan.

Opiskelijoilla on aina monenlaista osaamista ja kokemusta, vaikkei heillä olisi juurikaan opetuskokemusta. Erityisesti maisterivaiheen opiskelijoille on jo kertynyt paljon erilaista 
osaamista mm. sivuaineiden myötä. Olisi hienoa, että jokainen pääsisi harjoittelujen aikana hyödyntämään vahvuuksiaan ja ohjaajatkin saisivat oppia harjoittelijoilta. Se 
vahvistaa nuoren opettajan itseluottamusta, kun huomaa, että omalle osaamiselle on kouluyhteisössä tilaa, tarvetta ja kiinnostusta.

Jännitys

hyväksyvyyys, niin omat ideat ja minut hyväksytään tällaisena

Olen tyytyväinen. Kuormitus välillä tuntui ja painoi mutta joka tapauksessa onnistumisen kokemukset saivat onnellisuuden kokemuksia

Kaikki löytyivät listalta



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Turhautuneisuus siihen miten opiskelijoita kohdellaan

Eri ohjaajien välillä on suuri eroavaisuuksia. Ohjaajien erot liittyvät ammattitaitoon pääsääntöisesti. Osa ohjaajista on hyvin tarkkoja ja sitoutunut työhönsä ja osa puolestaan
piitamattomia. 

ei tule mitään tunnetta mieleen

Lista oli aika kattava, mutta osassa kohtaa oli vaikea päättää vastausta, koska eri ohjaajien kanssa ollut erilaisia fiiliksiä

Eniten vastauksissa pohditutti ohjaajien epätasaisuus. Tuntuu kurjalta että antamani arvosanat laskivat yhden todella huonon ohjaajan vuoksi.

Ilo, minkä saa opettamisesta.



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Tunteet olivat aika hankalasti pohdittavissa, muuttaisin niiden kysymyksenasettelua jatkossa

Stress

Koen saaneeni paljon kannustavaa ja samalla kehittävää palautetta opetuksestani Syventävän harjoittelun (H3) aikana. Ohjaajat kertoivat jokaisen minun ja opetusparini 
pitämien oppituntien jälkeen tiivistetysti missä onnistuimme ja missä meillä riittää vielä kehitettävää. Sovituissa ohjauskeskusteluissa purimme tarkemmin läpi oppituntien 
kulkua, toimintaamme opettajina ja mitä voisimme parantaa opetuksessamme ulosannin ja oppilaiden ohjauksen osalta. Koen, että ohjauskeskusteluista saamamme palaute 
on ollut rakentavaa ja arvostavaa ja että palautekeskusteluille oli varattu riittävästi aikaa, mistä olen erittäin tyytyväinen. 

Melko hyvin erilaiset tunteet oli avattu. Näitä tunteita tuli kyllä harjoittelun aikana koettua laidasta laitaan.

Huolehtivaisuus: ohjaaja huolehti osaltaan minun hyvinvoinnistani ja jaksamisesta harjoittelun aikana

Riittämättömyyden tunne

nervositet



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Epäreiluus. Mielestäni jotkut ohjaajat vaativat huomattavasti enemmän ohjattavaltaan kuin toiset, jolloin työnmäärä ei ollut kaikille läheskään sama.

Jag upplever att de mest centrala känslorna togs upp i listan.

Osallisuus. Koin olevani osa opettajayhteisöä luokkamme sisällä harjoittelijoiden ja ohjaajamme kesken, mutten kokenut vastaavaa tunnetta koko koulun yhteisön kanssa.

Stödjande.

Ilo, tyytyväisyys

Listalta puuttui jännittyneisyys, jota olen kokenut harjoittelun aikana. Olen kuitenkin pystynyt käsittelemään tunnetta.

Onnistumisen kokemukset voisivat olla hyvä lisä.

Känsla av att utbildningen inte alltid tagit upp saker som sedan varit avgörande vid praktiken.



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mitä ihmettä :D kauhee ristikko ihan mahoton täyttää

Luonnollisesti ohjauksen laatu ja määrä riippui ohjaajasta.

Vuosi on ollut todella kuormittava. Tuntuu etten ole pystynyt perehtymään asioihin niin hyvin kuin olisin halunnut.

Jännitys

Opiskelijan omien ideoiden kuuntelu; mielestäni tätä voisi vielä korostaa!

Lista oli hyvin riittoisa.

stress, lärorikt



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

vaativuus, kuinka paljon ohjaaja asettaa ohjattavalla odotuksia tai vaateita

Hellyys.

Harjoittelu loi paljon stressiä ja ahdistusta mutta samalla se pidin harjoittelusta hyvin paljon ja opin paljon

Jännitys, empaattisuus

Harjoittelun päällimmäinen tunteeni oli ahdistus.

Tämä kysely on susi.

Koen, että olisimme saaneet alan tulevina ammattilaisina huomattavasti enemmän irti, jos meillä olisi ollut mahdollisuus toimia edes yhden opetusharjoittelun ajan toisessa
koulussa. Samalla olisimme luoneet tärkeitä kontakteja tulevaisuuden työelämää ajatellen.



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

En täysin ymmärtänyt ensimmäinen tunne eniten-jälkimmäinen tunne eniten-mittaria, mutta olin kaikilta mainituilta osa-alueilta erittäin tyytyväinen.

Ylikuormittunut

Koin harjoittelun aikana paljon ulkopuolisuuden tunteita, jotka johtuivat pienestä harjoittelijoiden ryhmästä. Ryhmässäni oli yhteensä 3 henkilöä minut mukaan lukien, ja kaksi 
muuta harjottelijaa ovat todella hyviä ystäviä keskenään. Tämän seurauksena jäin usein ulkopuolelle.

Stress, lärorikt

Turhautuneisuus

Turhautuminen, epäoikeudenmukaisuus

Kaikki tunteet olivat hyvin kuvailtuja! Päällimmäisenä tunteena jäi luottamus, hyväntahtoisuus ja keskustelevuus. 



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Minulla oli vaihtelevia kokemuksia varsinkin kannustavuudessa ja rakentavassa kritiikissä vs pelkästään kritiikin antamisessa. Suurin osa ohjaavista opettajistani oli aivan ihania 
ja kannustavia, mutta joukkoon mahtui myös muutama, jotka keskittyivät vain antamaan kritiikkiä eikä mitään positiivista palautetta annettu. Tämä lisäsi vuoden aikana 
opetusharjoittelun stressiä, koska tiesi, että vaikka mitä tekisit, niin aina saat saman negatiivisen palautteen.

Minulle ei tule mieleen mitään lisättävää. Työmäärä harjoittelun aikaisen rinnakkaiskurssin aikana on ehkä turhan suuri. Esim. Näyteportfolioiden tekemisen ajankohta voisi 
olla erilainen.

Helpottuneisuus

Stressaantuneisuus

Kuormittavuus. Viime hetken muutokset tai uudet tehtävät kuormitti. Myös oma panostus vaikutti.

Tasa-arvoisuus. Esim. käytännöt tuntisuunnitelmista, niiden esittelystä ja palautteensa vaihtelivat paljon.

Sitoutuminen. Ohjaajani oli hyvin sitoutunut työhönsä meidän opiskelijoiden ohjaajana, kannustajana ja tukijana. 

Avoimuus ja hyväksyvyys. 



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Givande

Suunnitelmallisuus - spontaaniuus

Jag är nöjd över praktiken. Den bestod av mycket jobb men jag upplevde att jag fick gott om stöd. 

järkevyys

yliopiston puolelta tulee ihan pöljiä esseetehtäviä harjoittelun päälle

En osaa sanoa, mutta kyselyssä tulisi selkeyttää kontekstia: kenen tunteet, kehen kohdistuu, mikä tilanne yms. Luopukaa x/y liukusäätimestä, kiitos.

vertaispalautteen saaminen muilta opiskelijoilta myös hyödyllinen ja silmiä avaava! Sitä voisi myös saada enemmän.

Ei tule mitään tunnetta mieleen



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Stressi ja uupumus

Ohjausta tarjottiin oikeassa paikassa oikean verran! Toisinaan olisi kaivannut hiukan vähemmän toki ehdotuksia, ja antaa harjoittelijan vain tehdä omalla tavallaan.

pelko

Listalla oli kattavasti kaikkia tuntemuksia, eikä mieleen tule mitään, mikä olisi puuttunut.

H3 oli todella mukava ja avoin tunnelma. Sai vapasti toteuttaa sellaista opetusta kuin halusi. Ohjaus oli rakentavaa ja kannustavaa. Asioista keskusteltiin ohjaavien opettajien
kanssa hyvin avoimesti. 

Suurin osa tuntemuksista johtui nimenomaan ohjaajasta, joka ei ollut kannustava, kuunteleva tai edes ohjaava. 

Onnistumisen tunne. 



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Nyt minulla on takana positiivinen harjoittelukokemus pääasiassa hyvän ohjaajan vuoksi. Jos olisin kuitenkin tehnyt saman kyselyn 2. harjoitteluni jälkeen, olisi vastaukseni 
olleet todennäköisesti todella paljon negatiivisempia. Tässä kyselyssä vastauksia hieman negatiivisempaan suuntaan hinaa toiset opetusharjoittelijat ja englanninkielinen 
opetus.

Olipa typerä tehtävä/kysymys. En edes ymmärtänyt miten siihen piti vastata, joten painelin vaan jotain. Tehkää selkeämpiä tehtäviä niin on mielekkäämpää antaa palautetta. 

Olen kaikin puolin tyytyväinen harjoitteluuni.

Tuntemuksia on vaikea eritellä. Harjoittelut ovat olleet hyvin erilaisia keskenään ja niiden määritteleminen yhteen taulokkoon ei mielestäni kuvasta kaikkien harjoitteluiden 
tuntemuksia, vaan peilaa pääasiallisesti viimeistä harjoittelua.

Käytännön hyödyllisyys, minäpystyvyys. Norssit ovat mahtavia paikkoja harjoitella resurssien vuoksi, mutta kuten eräs yliopiston opettajamme totesi; ”Norssit eivät mahdollista 
epäonnistumisen kokemusta”. 

Mielestäni tunneskaala oli riittävän kattava

Riittämättömyyden tunne, välillä arjessa muutenkin, ja puskee päätään harjoittelun aikana 

Alussa tunsin riittämättömyyden tunnetta siitä, olenko edes sopiva opeharjoitteluun. 



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Ei ole.

Stressaavuus, ajankäyttö

Turhautuneisuus huonoihin ja sekaviin ohjeistuksiin

Ei tule mieleen

Minulla ei ole lisättävää.

Onnistumisen tunne

Kaikii tunteet tulivat asille

Ei mitään

Keskustelujen sisältö syvällistä/tärkeää/kehittävää vs. keskustelujen sisältö ei syvällistä/ympäripyöreää (kokemukseni on ympäripyöreä)

Stressiin ja hyvinvointiin liittyvä puttui.



Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Mikä kokemasi tunne mahdollisesti puuttui listalta? Voit myös avata tuntemuksiasi.

Väsymys

En osaa sanoa

Nautin harjottelusta ja sain paljon onnistumisen kokemuksia. 

ei mikään



Tyytyväisyytesi harjoitteluun



Tyytyväisyytesi harjoitteluun
Tyytyväisyytesi harjoitteluun Respondents %

1 5 0.6%

1.5 11 1.3%

2 16 1.9%

2.5 24 2.9%

3 75 9.0%

3.5 125 15.0%

4 239 28.7%

4.5 172 20.7%

5 165 19.8%



Miten tyytyväinen olet kokemiisi ohjaustilanteisiin kokonaisuutena?



Miten tyytyväinen olet kokemiisi ohjaustilanteisiin kokonaisuutena?

Miten tyytyväinen olet kokemiisi ohjaustilanteisiin kokonaisuutena? Respondents %

1 2 0.2%

1.5 10 1.2%

2 10 1.2%

2.5 17 2.0%

3 69 8.3%

3.5 115 13.9%

4 205 24.7%

4.5 188 22.7%

5 214 25.8%



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

En haluaisi tulla kuvatuksi oppituntien aikana ilman suostumustani.

Ei kehitettävää

ei tule mieleen mitään

Enemmän aikaa palautteisiin

Minulle sopisi sellainen tyyli, jossa annetaan reippaasti epäonnistua. Ohjaaja voisi kysyä alussa, että haluaisiko joku tehdä sillä tavalla, että ohjaaja ei ennen tuntia ota kantaa 
tuntisuunnitelman toimivuudesta vaan sitten tunnin jälkeen puidaan, että miten meni.

Yhtenäisemmät käytännöt eri ohjaajien kesken.

Eri opettajilla oli käytettävissä eri määrä aikaa ohjaukseen (eli jonkun toisen opettajan kanssa saattoi olla huomattavan paljon enemmän aikaa keskustella ohjauksen aikana). 
Voisi olla reilua ja selkeätä kaikkia harjoittelijoita kohtaan, että ennen opetusharjoittelun ohjauksien aloitusta kerrottaisiin, kuinka paljon aikaa ohjaukseen on kaiken kaikkiaan 
yhdellä opettajalla aikaa käytettävissä.

Ohjaaville opettajille paremmat taustatiedot kulloisistakin harjoittelijoista ryhmätasolla. Tässä oli hajontaa eri ohjaajien tiedoissa.

Suorempaa palautetta 
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Yhteneväisemmät ohjaustavat luokkien kesken

Ohjaajat tarvitsevat koulutusta palautteen antoon. Hyvin kirjavaa palautetta ja osalta puuttuu perus vuorovaikutustaitoja. Olin onnellinen omasta ohjaajasta

Djupare diskussioner - inte enbart "detta var lyckat, detta var mindre lyckat"

Varit nöjd hittills

Ohjauksessani ei mielestäni ole kehitettävää, vaan nykyinen toimii erittäin hyvin. Ehkä antaisin opiskelijoille hieman enemmän vastuuta --> suunnitteluohjausta ei ihan niin 
paljoa, ellei opiskelija itse tarvitse.

Ohjaukselle olisi hyvä varata enemmän aikaa.

Olisi ollut kiva päästä kokemaan vielä ehkä enemmän eri ohjaajia

Lähtökohtana olisi tärkeintä olla kannustavuus eikä se että arvostellaan toisen persoonaa ja paneudutaan henkilökohtaisuuksiin jotka eivät ole oleellisia

Omalle kohdalleni ohjausta on sattunut jopa liikaa. Vaikka ohjaus on ollut kannustavaa, keskustelevaa jne, se on vienyt liikaa aikaa. Mielestäni työmäärän tulisi kaikille 
opiskelijoille olla kutakuinkin sama.
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Ohjaajien kesken tulisi olla selkeämmät tavoitteet, joihin keskitytään. Esimerkiksi syksyllä voitaisiin keskittyä hiomaan sitä, miksi tehdään eli opsista otettuihin sisältöihin ja 
tavoitteisiin. Kun niitä olisi harjoiteltu, voisi keväällä keskittyä esim. opetusmenetelmiin ja tuntien monipuoliseen suunnitteluun. Aikaa on niin vähän kaiken sillisalaatin keskellä, 
että olisin toivonut selkeämpää ohjeistusta siihen, mitä milloinkin tulee "saavuttaa" ja mikä riittää. Kuulin jälkeenpäin, että olen itse kirjoittanut turhaan pitkiä muistiinpanoja 
havainnoinneista, ja että kukaan ei edes lue niitä. Luulin, että niiden perusteella tarkistetaan, että olen ollut paikalla. Olisi reilua asettaa yhteiset määrät, tavoitteet ja sopia 
selkeät deadlinet, että tietäisi, mitä milloinkin vaaditaan. Lisäksi olisin halunnut, että ohjaajilla olisi ollut aikaa jutella tuntien jälkeen. Vain harvoin ohjaajalla oli aikaa käydä tunti 
läpi yhdessä. Heillä alkoi lähes aina seuraava tunti. Tuli olo, että olen vain tiellä, ja että minun tulisi tehdä itsestäni mahdollisimman huomaamaton, jotta en aiheuttaisi heille 
enempää vaivaa ja stressiä. Toivoisin myös, että välillä keskityttäisiin joko suulliseen palautekeskusteluun tai kirjalliseen reflektioon. Välillä tuntui turhalta, kun ohjaaja 
kommentoi asioita suullisesti, niistä keskusteltiin, ja sitten menin koneelle kirjoittamaan/vastaamaan samoihin asioihin uusiksi reflektiovihkoon. Tuli vähän hölmö olo, kun toisti 
samat kommentit sinne uudelleen. Tässäkin olisi voitu säästää vaikka kuinka paljon aikaa.

Mielestäni on kiva, että kaikki ohjaajat ohjaavat omalla tyylillään ja näin saa kokemusta myös erilaisista ohjaajista ja erilaisesta yhteistyöstä. Ehkä jollain tapaa tätä voisi myös
yhtenäistää, että ohjaajilla ei olisi niin suuria vaatimuseroja. Koen harjoittelujeni kuormittavuuden olleen täysin kiinni siitä, mitä ohjaaja on aina vaatinut. Yksinkertaistettuna
ohjaaja, joka antaa harjoittelijan suunnitella vapaammin toimintaa aiheuttaa vähemmän stressiä ja paineita harjoitteluun.

Ohjauksessa voisi ottaa enemmän vielä käytännönläheisen otteen, turhaa sanahelinää ei tarvita vaan konkreettisia neuvoja työelämään.

Mielestäni alussa kaikki info jne tulee liian nopeasti ja jaksosuunnitelmien teko ennen yhtäkään kosketusta oikeaan luokkatiltanteeseen ja luokkaan on mielestäni turhauttavaa. 
Tai turhauttavaa siitä teki se, että olisi pystynyt tekemään paljon paremman, jos olisi ollut vähän edes tietoa luokasta/sen tasosta/ jne

OKL voisi osallistua enemmän ohjauksiin, etteivät ne jäisi vain normaalikoululle. Enemmän keskustelua norssin ja OKL:n välille
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Ensimmäisenä mieleen tulee ohjaajien ja koko opetusharjoittelun joustamattomuus. Ei oteta huomioon opiskelijoiden vapaa-aikaa, työtä tai muita elämäntilanteita. Riippuen 
ohjaajasta sain todella hyvää ohjausta, mutta myös todella huonoa, jonka koen olevan vaikuttanut omaan mieleen jopa harjoittelun ulkopuolella. 

Painotusta arvioinnin harjoitteluun esim. simulaatioilla yms.

Vielä enemmän voisi antaa tilaa opiskelijoiden omille ajatuksille. Olisi hyvä, jos kaikilla tunneilla ei tarvitsisi olla niin paljon virikkeitä.

Yksilöohjausta voisi olla enemmän. Enemmän voisi olla myös ohjausta ennen kuin harjoittelu alkaa: olisi hyvä saada tietoa opetettavista ryhmistä, heidän taitotasoistaan ja 
eroista niissä, mahdollisista oppimisvaikeuksista, ryhmädynamiikasta, työrauhasta, jo lukukauden aikana käydyistä asioista yms. 

Mer handledning inom Wilma

Ohjaajalle voisi painottaa positiivisen palautteen merkitystä.

Ohjaus voisi olla vielä yhtenäisempää. Osa ohjaajista piti kunnon palaverit ennen ja jälkeen tunnin ja osa ei. Kurssikokonaisuuksien tekemisessä on paljon tekemistä, joten
ohjaaja voisi heti alussa listata kaikki mitä tuleman pitää, koska yllätystehtävät eivät ole mukavia, kun on muitakin opintoja.

Harjoittelun ohjaajalta tuli paljon palautetta, joka harvemmin oli positiivista tai kannustavaa. Tämä tuntui lannistavalta. Harjoittelussa oppi kyllä paljon teknisiä ja teoreettisia 
asioita, mutta oman opettajuuden toteuttaminen puuttui täysin.
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Opettajan työhön syventävään perehtymiseen olisi voinut saada parempaa opastusta. Itse esim. ilmoitin halustani osallistua opettajien kokouksiin ja erityisesti tukiopetuksen 
antaminen olisi kiinnostanut, mutta en tätä päässyt toteuttamaan. Tähän perehtymiseen olisin kaivannut selkeyttä, sillä päädyin sitten osallistumaan erilaisiin tapahtumiin, 
jotka eivät välttämättä niin kiinnostaneet. Parempi informointi olisi ollut siis avainasemassa.

Jos harjoittelussa ollaan parin kanssa, sisällyttäisin myös henkilökohtaisia ohjauksia harjoitteluun jotta myös hiljaisempi osapuoli saa sanottua jotain

Ohjausrakennetta Oulussa ei tarvitsisi muuttaa mitenkään. Ohjaus on huippulaatuista ja hyvin järjestetty. Toki ohjaus riippuu paljon ohjaajasta. Minulle sattui hyvät ohjaajat :) 
Kaikki antoi persoonallaan jotain uutta. 

Enemmän aikaa, välillä aika kiireen tuntu

Englannin ohjaajat olivat kaikki superhyviä. Norssivuosi oli muuten raskas ja stressaava, mutta ohjaajat olivat todella kannustavia.

Oma ohjaajani oli erinomainen, en hänen ohjauksessaan muuttaisi mitään. Itse toivoisin, että ammatillisen kehityksen työpajoista annettaisiin enemmän infoa jo harjoittelun 
alussa. 

Ohjauksia voisi olla enemmän henkilökohtaisesti harjoitteluohjaajan kanssa, vaikka oppitunteja useimmiten opetetaankin harjoitteluparin kanssa yhdessä. Ennen harjoittelua 
voitaisiin myös tehdä kysely opiskelijoille siitä, mitä aiheita he toivoisivat käsiteltävän harjoittelun pienryhmäohjauksissa. Harjoittelun aikana on usein kiire, jolloin aiheet 
unohtuvat mainita ohjaajalle tai sitten niitä ei keretä aikataulullisesti enää järjestämään käsiteltäviksi. 

Ohjauksia/palautetta päivittäin varsinkin, jos on opettanut koko päivän.
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En osaa sanoa.

Enemmän sitoutusta arkeen ja käytännön teemoihin. 

Joiltakin ohjaajilta olisin toivonut, että meitä harjoittelijoita olisi kuunneltu enemmän. Tämä oli kuitenkin hyvin ohjaajasidonnaista.

Yksilöohjauksen tarvetta pienryhmäohjauksen tai harjoittelupariohjauksen sijaan tulisi korostaa enemmän. Yksilöohjauksessa saa paljon enemmän omiin näkökulmiin liittyvää 
keskustelua aikaan ja ohjaajan on helpompi antaa kohdistettua palautetta ryhmässä tapahtuvan keskustelun sijaan.

Enemmän välietappeja, jossa keskustelua ohjaajan kanssa, vaikka edes sähköpostitse. 

Oma kokemus oli hyvä, mutta toivoisin tasapuolisuutta kaikille. Kaikilla ei ollut näin hyvät oltavat.

Opettajan pitäisi osata antaa palautetta ilman että se tuntuu arvostelevalta

Opetusharjoittelu sinällään ok, kehityskohteet lähinnä rinnakkaiskurssin toiminnassa jossa ei välillä ollut päätä eikä häntää. Mitä järkeä on paasata eheyttävästä opetuksesta 
jne. jos edes yksinkertaista Wilman käyttöä tai moniammatillista yhteistyötä ei käydä läpi, vaan ilmeisesti se pitää opetella täysin työelämässä?

Olen hyvin tyytyväinen saamaani ohjaukseen. Tärkeintä hyvinvoinnille oli avoimuus ja se että sai kertoa myös negatiivisista tunteista ja muista pohdinnoista

Panostaisin ohjaustilanteiden kiireettömyyteen
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Ohjauskeskusteluissa mukana apukysymyksiä tai teemoja - harjoittelureflektion kysymyksistä voisi keskustella jo harjoittelun aikana.  

Voitaisiin käsitellä myös hieman aiheita opetuksen ulkopuolelta, esim. hallintopuolta.

Käytettäisiin enemmän aikaa laboratoriokokeiden läpikäyntiin.

En osaa sanoa

En keksi mitään kehitettävää.

Toivoisin yleisesti, että pieniin turhanpäiväisiin asioihin ei puututtaisi elleivät ne ole pedagogisesti merkittäviä.

Enemmän virassa olevan ohjaavan lehtorin tuntien havainnointia.
Normaaliksi käytännöksi (käyttämäni) dialogi/ohjauspyynnöt myös tuntien aikana. Opin eniten kun kysyin heti kun olin epävarma ja palautteessa vielä reflektoin.

Lisäisin erityisopettajan ohjausta.

Se voisi olla strukturoidumpaa - ohjaajilla on hyvin erilaisia käytänteitä

Vapauttaisin enemmän aikaa ohjaajilta palautekeskusteluita varten.
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Enemmän kannustusta ja vapaampaa keskustelua

Osa ohjaajista antoi paljon ohjeita, vinkkejä, ideoita ja palautetta. Osa suhtautui ohjaamiseen aseenteella "miten meni omasta mielestä?". Sitä voisi kehittää, että jokainen 
ohjaaja oikeasti ohjaa. 

En mitenkään

Enemmän vertaisarviointia

Kanske mer konkret hur man gör i problemsituationer kring en elev som kräver mycket av lärarens uppmärksamhet/ inte vill göra skolarbete/är omotiverad

Ohjaukset vaihtelivat jonkin verran ohjaajan mukaan. Erityisesti tuntien palautteiden käsittelyssä oli isoja eroja. Osa ohjaajista kommentoi todella nopeasti, osan kanssa käytiin 
tunti läpi paljon perusteellisemmin.

Enemmän yksilöllistä ohjausta

Mera erfarenhet 

-
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H3 harjoittelussa ohjaus oli riittävää, laadukasta ja kannustavaa. Aiemmissa harjoitteluissa ohjaus oli melko niukkaa.

Selkeys ja loogisuus.

En tiedä

Enemmän konkretiaa: arviointi, asiakirjojen täyttäminen, kommunikointi, haastavat tilanteet, ongelmatilanteet...

Voisi antaa enemmän vinkkiä ennen ensimmäistä oppituntia siitä, millainen tuntisuunnitelman tulee olla ja painottaa sitä, milloin tuntisuunnitelman tulee olla valmis.

Ohjaajissa on todella suuri ero! Melkein vaadin, että kaikilla olisi yhtenäinen tapa ohjata ja ettei energia kulu jokaisen ohjaajan tapojen oppimiseen ja heidän miellyttämiseen. 
Suurin osa kuitenkin ohjaajista ihania ja lempeitä ja osaavia!

Minulle ei järjestetty ollenkaan omaa opetusta harjoittelujaksoissa 1 ja 4, joiden aikana ohjaajani oli hädin tuskin yhteydessä minuun. Esimerkiksi ensimmäisessä 
harjoittelujaksossa ohjausta oli ehkä 4 tuntia (mukaan lukien alkutilanteen ja aikataulujen selvitys), kun sitä olisi tullut olla 20 tuntia.

Selkeät käsiteltävät aiheet, ei pelkkää jutustelua. 

Mahdollisimman paljon ohjausta perusharjoittelussa ja opiskelijoiden vahvuuksia ensisijaisesti tukevaa ohjausta. Myös ohjauksessa saa ja olisi hyvä tunnistaa opiskelijoiden 
heikkouksia ja auttaa vahvistamaan niitä.
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Kahdesta ohjaajasta toinen toimi esimerkillisesti, kun taas toisen kanssa kaikilla ohjattavilla oli merkittäviä ongelmia ja ohjauksessa puutteita. En tiedä missä määrin tätä voisi 
kehittää paremmalla ohjaajien koulutuksella / perehdytyksellä, sillä nyt ne tuntuivat jääneen (osin aikataulullisista syistä) vajaavaisiksi.

Ohjaus voisi olla kannustavampaa eikä vain virheiden etsimistä.

Etenkin harjoittelujen alkaessa voisi korostaa, että jokaisella ohjaajalla on oma tyyli, jota ei tarvitse itse noudattaa sokeasti, vaan asioita voi tehdä myös eri tavalla. Aloittelevana 
harjoittelijana voi tuntua, ettei luota omiin vaistoihin vaan haluaa miellyttää ohjaajaa liikaa. 

Vähemmän kiirettä, enemmän opiskelijan oikeaa kohtaamista ja kuuntelua

Harjoitteluni ohjaaja oli erittäin ammattitaitoinen, joten mielestäni ohjaukset olivat erittäin antoisia!

Ohjaus oli mainiota.

Se voisi olla enemmän yksillöllisempää. 

Ei tarvitse puuttua opiskelijan persoonaan tai kyseenalaistaa opiskelijan henkilökohtaisen elämän sujuvuutta :)!

Loppua kohden palautekeskustelut alkoivat toistaa itseään ja tuntua turhilta. Ne veivät kohtuuttoman paljon aikaa, ja samat asiat pyörivät keskustelussa koko ajan.
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Rehellisesti sanottuna en tiedä, koska erityisopettaja ja -luokanopettajan ohjaukset ovat olleet todella kattavia ja saanut kysellä mistä vain. 

Kiireen vuoksi, siinä jäi moni ohjeistus hämäräksi. Esimerkiksi arviointiin ei aina tullut konkreettisia ohjeita, vaan sanottiin että lukion kokeet arvioidaan ytl:n ohjeiden 
mukaisesti.  

Tarvitsemme ammatillisen kehityksen portfolion ohjeistukset jokaisessa harjoittelussa. Ei vain viimeisessä, jossa ilmoitetaan että tämä olisi pitänyt aloittaa jo ensimmäisessä 
harjoittelussa.

Ohjaajilla pitäisi olla aikaa ohjattaville. Heidän pitäisi antaa selkeät ohjeet ja neuvoa. Nyt osa ohjaajista vain käski tehdä ja haukkui jälkikäteen. Ohjaajan pitäisi kunnioittaa sekä 
oppilaita että auskuja ja muistaa, että ausku on aikuinen ihminen. Asenne voisi olla enemmän mentorimainen kuin alentuva.

Samanlainen palaute kaikille oppilaille

Meillä ei ollut valmista aikataulua ohjauksista, joka kyllä aiheutti harmaita hiuksia, kun ohjauksista ilmoitettiin lyhyellä varoitusajalla, niin piti tarkistaa, ettei ohjaukset mene 
omien menojen päälle. Olisi hyvä saada enemmän ohjausta luokan ulkopuolisista asioista, kuten koulun ja kodin välisestä yhteistyöstä, opettajien ja oppilaiden oikeuksista ja 
oppilaiden tukeen liittyvistä asioista, joista ei juurikaan saa tieto yliopiston opintojaksoilta.

Opettajat antavat vaihtelevasti palautetta. Toiset tosi hyvin, toiset ei sano juuri juuta eikä jaata. Kuulin myös jälkeenpäin että jokaisella opetukselle ois pitäny olla teema, kuten 
oppilaan arviointi.... 

Enemmän aikaa, niin opiskelijoiden kuin ohjaavan opettajankin aika oli jatkuvasti kortilla. Halua ohjauskeskusteluihin kyllä oli molemmilla osapuolilla.
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Harjottelijat jaettaisiin ryhmiin myös sen mukaan mitä kursseja ei ole vielä päässyt näkemään ettei olisi samaa kurssia koko harjoittelu

didaktikkojen tulisi olla enemmän kiinnostuneita harjoittelutilanteesta ja harjoittelijoista. Nyt yhteys yliopiston ohjaajiin oli harjoittelun ensimmäinen tunti. Ja se siitä!

Ohjaus jota sain oli täysin sitä mitä koin tarvitsevani. Kehitettävää olisi vain yleisellä tasolla se, että jokainen harjoittelija saisi yhtä hyvää ohjausta myöskin. Tällä hetkellä 
opiskelijoiden väliset keskustelut ovat hyvin värikkäitä kokemusten osalta, vaikkakin tiedostan että tätä on vaikeahkoa korjata.

Ensimmäiseksi, järjestäisin sitä (toinen ohjaajani oli sijainen, joka oli aivan uskomattoman turha ja tarpeeton). Ohjauksessa panostaisin myös määrään enkä laatuun, esim. 
pitkien ja turhien jaarittelujen ja höpöttelytuokioiden sijaan.

Jos vain aikataulullisesti mahdollista, niin keskustella harjoittelun tilanteista niiden jälkeen/päivän päätteeksi. Muutoin voi olla että jää liikaa asiaa viimeiselle ohjauskerralle ja 
osa unohtuu.

Yhtenäisemmät ohjauskäytänteet Normaalikoulun ja kenttäkoulujen välillä. Normaalikoululla ohjausta on paljon enemmän kuin kenttäkouluilla. 

enemmän ohjausta ENNEN harjoittelun alkua. A -harkassa oli mutta sen jälkeen jäi vähemmälle

Ohjaavien opettajien tulisi olla paremmin ajan tasalla siitä, millaisia vaatimuksia harjoittelulle tulee asettaa ja peruspilareiden tulisi olla eri harjoitteluluokkien välillä linjassa. 
Esimerkiksi se, että kaikki harjoittelijat tekevät saman määrän arviointeja riippumatta siitä, millä luokalla harjoittelua suorittaa.
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Minulla oli harjoitteluvuoden aikana kaksi ohjaajaa. Ensimmäinen oli erittäin hyvä eikä hänestä ole mitään valittamista. Valitettavasti toinen ohjaajani, joka ohjasi mm. 
vastuujakson, oli selkeän epäpätevä niin opettajana kuin ohjaajana. Häneltä ei saanut ohjausta eikä esimerkiksi palautetta harjoittelutuntien jälkeen. Hän asetti harjoittelijoiden 
vastuulle tehtäviä, jotka hänen itse olisi kuulunut hoitaa. Häneltä ei saanut tukea harjoittelujaksojen aikana eikä hän vastaillut viesteihin. Hän syytti meitä harjoittelijoita omasta 
uupumuksestaan. Jos hän vastaili viesteihin, hän saattoi pommittaa puolen tunnin sisällä kymmeniä WhatsApp-viestejä, jotka sisälsivät harjoittelun kannalta täysin 
epärelevanttia sisältöä. Ohjaaja oli yhteydessä harjoittelijoihin myöhään yöllä (esim. klo 23) tai varhain aamulla (esim. klo 8) ja oletti, että harjoittelijat lähtisivät mm. 
korjaamaan saman aamun (klo 8:30-9:45) oppituntien tuntisuunnitelmia näiden viestien perusteella. Kehittäisinkin harjoittelun ohjausta niin, että harjoittelun ohjaajat saisivat 
perusteellisempaa koulutusta ohjaajan toimeen ja harjoittelijoilla olisi mahdollisuus vaihtaa ohjaajaa, jos homma ei toimisi. Nyt olimme tilanteessa, jossa edes kirjalliset 
valitukset Normaalikoulun rehtorille eivät tuoneet minkäänlaista muutosta tilanteeseen.

Jotain infoa voisi tulla hieman aiemmin kuin harjoittelun ensimmäisenä päivänä, jolloin informaatio- ja tehtävätulva + aikataulu laatia ainejaksojen jaksosuunnitelmat oli 
iso/kiireellinen.

-

Ohjaukseen pitäisi olla mielestäni samanlaiset säännöt ja ohjeet ohjaajasta riippumatta, jolloin harjoittelun työmäärä ja vaatimukset olisivat myös tasaarvoisempia. 

Itselläni ohjaus oli todella onnistunutta, koin tunnelman luotettavaksi ja turvalliseksi. Samanlaista kokemusta toivoisin muillekin harjoittelijoille.

Olen saanut erinomaista ohjausta omasta mielestäni. Minusta ohjauksessa on otettu tärkeät aiheet esille, jotka auttavat siirtymisessä työelämään. Opetus harjoittelussa on 
ollut kiitettävästi joustavuutta, joka on helpottanut oman arjen suunnittelua.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Voisi olla vielä enemmän luennointia/keskustelua siitä, miten opettajan tukee toimia erilaisissa vaikeissa ja haastavissa tilanteissa oppilaiden kanssa.

Välillä tuntui, että harjoittelijaa ohjattiin hieman liikaa ohjaajan toivomaan suuntaan. Toivoisin siis hieman enemmän vapautta tuntien suunnitteluun ja toteutukseen

Jonkinlainen yhteneväinen linja ohjaukseen - joidenkin ohjaajien kanssa keskustelut saattoivat olla pisimmillään jopa yli tunnin ja jotkin ohjaajat antoivat alle minuutin pituisia 
ohjauskeskusteluita

Kolmiportaiseen tukeen konkreettista tutustumista. Asiat ovat tuttuja opinnoista, mutta konkreettista kokemusta ei luonnollisesti yliopiston puolella tartu.

Mer konkreta tips ifall den studerande saknar erfarenhet från åldersgruppen/utmaningsområden i gruppen

Jos olisi enemmän aikaa ohjaukselle se olisi hyvä

Ge mer exempel på hur man skulle kunna göra.

Mielestäni ohjausta riittävästi.

Muokkaisin oheiskursseja.

-



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Omat ohjaajani ovat olleet kaikissa harjoitteluissa aivan mahtavia, joten itselläni ei ole mitään valittamista. Ohjausta on ollut paljon ja se on ollut laadukasta. Olen kuitenkin 
kuullut useammalta opetusharjoittelijalta, etteivät he ole kokeneet saaneensa tarpeeksi ohjausta. Ehkä kehittäisin siis yhtenäisempää linjausta ohjauksen määrän suhteen? 

Viesteihin vastaaminen voisi olla nopeampaa, etenkin jos otsikossa lukee kiireellinen viesti. Ja nyt kun on mahdollista myös pitää tapaamisia etänä, kun kaikki osaavat esim. 
Zoomia käyttää, niin ohjaajatapaamisia saisi etenkin syksyllä olla paljon useammin. Ja YHTENÄISET ohjeet kaikille ohjaajille! Nyt jokaisessa harjoittelussa omat ohjaajat ovat
kertoneet täysin eri sääntöjä esim. siitä, milloin tuntisuunnitelmat pitää palauttaa, koska reflektioit pitää olla kirjoitettuna yms.

Ohjaus tilanteista ja tuokioista sopiminen etukäteen ohjaavien opettajien kanssa. 

Ohjaavan opettajan joustavuus ja ymmärtäväisyys erilaisia tilanteita kohtaan olisi suotavaa.

Säännöllisempää.

Mielestäni kaikki sujui todella hyvin, saimme ohjausryhmämme kanssa sovittua helposti yhteiset aikataulut, jolloin ohjaukset toteutettiin.

En mitenkään

Kannustavammaksi, positiivisemmaksi

Oman alani ohjaajille olisi hyvä painottaa palautteen ja ohjauksen merkitystä ja tärkeyttä.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

En osaa sanoa

Avoimempaa ja selkeämpää palautetta

Joskus ohjataan vain ohjaamisen takia, vaikka mitään tarvetta ei olisikaan. Joskus voitaisiin kuunnella opiskelijoita, onko ohjaukselle tarvetta.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Järjestäisin ohjaajille lisää vuorovaikutuskoulustusta, jotta opiskelija tulisi aidosti kuullutuksi ja kohdatuksi ohjauskeskusteluissa. Olen harjoittelujeni aikana huomannut suuria 
eroja siinä, miten ohjaajat kuuntelevat ja kannustavat opiskelijoita ohjauskeskustelujen aikana. Toiset ohjaajat kysyvät harjoittelijan omia kokemuksia ja tuntemuksia pidetystä 
oppitunnista (esim. "Mikä fiilis?") ja antavat opiskelijoiden itse puhua ja reflektoida asioita. Toiset sen sijaan ryhtyvät nopeasti ns. arvioimaan ja arvostelemaan. 

Olisi siis tärkeää, että opiskelija saisi olla enemmän itse äänessä. Esim. oppitunnin jälkeen opiskelijan olisi mukava saada kertoa uudesta oivalluksestaan tai purkaa mieltään 
painava asia. Opiskelijan näkökulmasta on turhauttavaa joutua kuuntelemaan palautetta sellaisesta asiasta, jonka on jo itse hoksannut (esim. "Sanastotehtävä oli oppilaille 
hieman liian vaikea" tai "Lopputunnista tuli kiire"). Tilan antaminen opiskelijalle tukisi myös tämän itsetuntemuksen ja reflektointitaitojen kehittymistä. Työelämässäkään ei ole 
ohjaajaa kertomassa havaintoja. Sehän on siis hienoa, jos opiskelija on jo oppitunnin aikana hoksannut itse ne asiat, joista ohjaaja on ajatellut antaa rakentavaa palautetta.

Kaikkein tärkeintä kuitenkin on se tapa, jolla ohjaaja kuuntelee opiskelijaa ja ottaa esim. tämän mieltä painavan asian vastaan. Jos ohjaaja kuittaa asian nopeasti, hän tulee 
helposti vähätelleeksi opiskelijan kokemusta. Jos ohjaaja sen sijaan kyselee ja antaa opiskelijan kunnolla kertoa, mikä asia oppitunnissa jäi harmittamaan, opiskelija pystyy itse 
reflektoimaan asiaa eikä koe tulevansa väärinymmärretyksi. Rohkaisevat sanat tehoavat usein vasta, kun ihminen kokee tulevansa ymmärretyksi ja hyväksytyksi asiansa 
kanssa.

Järjestäisin ohjaajille siis jonkinlaista koulutusta, joka auttaisi toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. On tärkeää, että ohjaajat osaavat asettua erilaisten opiskelijoiden 
asemaan. Työnohjaaja-koulutuksestakin olisi hyötyä.

Lisäksi toivoisin, että normaalikouluissa olisi enemmän erityisopettajia, jotta opiskelijat saisivat ohjausta myös heiltä. Olisi hienoa, että erityisopettajille olisi oikeasti varattu 
konsultointiaikaa. Myös ainedidaktikkojen ohjausta voisi lisätä. Erityisesti viimeisessä harjoittelussa monialaisista opinnoista on jo aikaa, minkä vuoksi ainedidaktikoiden tuesta 
suunnitteluvaiheessa olisi hyötyä. 

Lisäisin aikaa "ennakoivaan" ohjaamiseen. Nyt ohjaajan ohjaustyö painottuu oppituntien jälkeiseen palautteeseen.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Enemmän konkreettisia asioita harjoitteluun opetuksen ulkopuolelta 

Samat säännöt kaikille, ei vaihtelua luokkien kesken käytännöissä.

Ohjaajille tarkemmat ohjeet, mitä kuuluu hyvään ohjaukseen ja mihin ohjausvastuu velvoittaa. Tämä erityisesti pitkäaikaisille sijaisille, jotka kuitenkin toimivat ohjaajina jopa 
koko jakson. 

selkeät ohjeet jotka eivät vaihdu päivittäin open mielen mukaan

Viimeisimmän harjoittelun orientaatioviikko oli päällekäinen edellisten harjoittelijoiden viimeisen viikon kanssa. Tästä johtuen harjoittelun alussa ohjaus oli hieman vajavaista, 
ja esimerkiksi jaksosuunnitelmien tekeminen oli hankalaa.

Todella paljon tekemistä, työläs mutta antoisa opintojakso. Aluksi luulin etten selviä tästä.

Enemmän puhetta arvioinnista ja konflikteihin puuttumisesta opettajana

Meillä ohjaus erittäin hyvää. Tuire oli mahtava ohjaava opettaja. Ohjauksia oli joka välissä välitunneilla ja tauoilla. Ohjauksesta sai paljon

Kaipaisin vielä enemmän konkreettisia ehdotuksia ja palautetta. Myös omasta opetustyylistä olisi kiva kuulla, mihin esim. voisi kiinnittää huomiota (esim. oikeakielisyys, 
puhenopeus, monipuoliset menetelmät tms.)
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

OKL.n puolelta tuleva ohjaus pitäisi kytkeä vahvemmin itse harjoitteluun. Tällä hetkellä se on hieman irrallinen.

Enemmän kollegaalisuutta. 

Ohjaavat opettajat ohjaavat siihen suuntaan miten he itse opettaisivat. Se ei ole yksilön ohjaamista.

Kysytään opiskelijalta, miten paljon kaipaa tukea/ apua/ neuvoa ja millaista palautetta haluaa saada

Ohjauksen tulisi olla yksilöllistä ja ihmisten erilaisuus pitää tunnistaa. Päänsilittely ei sovi kaikille. Pelkkä kehu ei vie ketään eteenpäin

Ohjausta oli mielestäni riittävästi, joskin loppua kohden sitä piti itse osata pyytää - ehkä tästä olisi voitu keskustella että ohjausta SAA pyytää milloin vain. Lisäksi olisin 
kaivannut jo aiemmin ohjausta ainejaksojen arviointiin liittyen. 

Ohjaus olisi kaikille lähes samanlaista. Nyt tuntuu, että jokaisessa harjoittelussa jokainen opetusharjoittelija on saanut erilaista ohjausta (osa paljon, osa sopivasti, osa ei 
lainkaan) riippuen ohjaavasta opettajasta. 

Selkeämmät ohjeet OKL:n puolelta. Olisi hyvä, että viestintä on yhtenäistä ja käytössä olisi vain yksi viestimisen kanava.

Ohjauksessa voisi olla selkeämmin yhtenäisemmät säännöt käytännön asioiden toteutuksesta, joista sovitaan yhdessä. Tuntuu, että monella ohjaajalla on joitakin omia 
sääntöjään. Esimerkiksi onko kuinka monta ohjauskeskustelua, milloin tuntisuunnitelmat tulisi palauttaa vai opetellaanko käyttämään niitä lainkaan. Vaikea keksiä kovinkaan 
konkreettista kehitysehdotusta, koska pääasiassa itse sain suurimmaksi osaksi loistavaa ohjausta, yhtä OH:ta lukuunottamatta.
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Selkeämmät ohjeistukset

Ohjaustilanteet olivat pääasiassa miellyttäviä ja rohkaisevia. Toisinaan kuitenkin ohjaukset venyivät yhden palautetunnin osalta todella pitkiksi, ja yhtä oppituntia saatettiin 
käydä läpi jopa tunnin ajan. 

Selkeämpi ohjeistus harjoitteluun. Luokkien välillä on suuria eroja siitä, mitä kaikkea harjoitteluun tulee tehdä. 

Mielestäni ohjausta oli sopivissa määrin – ei liikaa eikä liian vähän. Ylimääräinen ja pakollinen ohjaus aiheuttaisi vain turhaa stressiä.

On tärkeää, että ohjaajat uskaltavat kysyä rohkeasti harjoittelijoiden tuntemuksista esim. ennen ja jälkeen tunnin.

Selkeämpiä ohjeita

Enemmän mahdollisuuksia kokeilla uusia asioita, vaikka epäonnistuisi. Oppimiskokemuksen kautta.

Selkät aiheet ohjaalivve opettajille, jotta ohjaus on johdonmukaisempaa

Enemmän käytännön asioista puhumista

Ohjaus sujui kokonaisuudessaan hyvin, mutta oli monia tilanteita, jossa ennaltakerrottu suunnitelma muuttui edellisenä päivänä, jolloin joutui jatkuvasti muuttamaan omia 
suunnitelmia. Eli pitäisi pyrkiä siihen, että suunnitelmat pitäisivät.
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Ohjaus toimii erittäin hyvin ohjaaja-ohjattavasuhteessa, mutta yhteisiä linjoja aineryhmien välillä pitää edistää samoin kuin kollegiaalista työskentelyä

Pidin siitä, ettei opetuksesta annettu kokoaikaa palautetta. Olisin kuitenkin mielelläni kuullut palautetta myös tästä jonkun verran, sillä opettaja seurasi opetustani kaikki 
oppitunnit.

Yhtenäinen linja kaikkeen ohjaajille.

Itselläni oli vuoden aikana kaksi ohjaavaa opettajaa - voisi olla hyödyllistä, jos ohjausta saisi useammaltakin opettajalta, jolloin näkökulmia tulisi vieläkin enemmän.

Harjoittelijoille voisi painottaa ja "antaa löysää" enemmän siitä, että löytäisivät itselleen sopivan opetustavan eikä myötäilisi ohjaajaa

Ei tule nyt kyllä mieleen.

Ohjauksen laatu riippui radikaalisti ohjaajasta. Minusta olisi hyvä että harjoittelujen ohjaajilla olisi jokin yhtenevä tapa antaa palautetta, ja esimerkiksi yhteinen lista mihin 
asioihin kiinnitetään huomiota missäkin harjoittelussa. Usein minultakin kysyttiin mistä asiasta haluaisin saada palautetta, mutta usein siihen on vaikea keksiä mitään 
järkevää...

Lisää palautetta, välillä liikaa varovaisuutta kehittskohteiden kertomisessa
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Tykkäsin itse harjoitella normaalikoulun ulkopuolella ja tuntui että siinä pääsi hieman enemmän näkemään todellista opettajantyötä, sillä välillä tuli ehkä omalle ohjaavalle 
opettajalle toisen tunnin sijaistaminen samalla kun minulla oli harjoittelutunti, eli opettaja ei ollut välttämättä selän takana kokoajan katsomassa ja apukätenä vaan piti 
enemmän ottaa itse 100 prosenttinen vastuu omasta tekemisestä. Lisäksi tykkäsin enemmän siitä tyylistä että harjoittelun aikana ohjaavan opettajan kanssa käytiin 
keskustelua enemmän opettajuudesta ja opettajan työstä ylipäätään ja kokonaisuutena, kuin että palaveerattiin jokaisesta tuntisuunnitelmasta erikseen, mikä tuntui vähän 
turhalta. Kyllä kuitenkin päättövaiheessa pitäisi osata jo tehdä sellaisia tuntisuunnitelmia joita ei tarvitse ohjaavan opettajan kanssa viilata. Käytännössä sen sitten näkee mikä 
toimii ja mikä ei, eikä uusia ideoita tarvitse torpata jo suunnitteluvaiheessa. Sitä paitsi itselleni ainakin parasta oppia on juuri se, kun on lähtenyt kokeilemaan jotain uutta ja 
joko se on toiminut aivan huikeasti tai mennyt ihan puihin.

Ohjaustilanteisiin voisi olla yhdenmukaisemmat raamit ja ohjeet: jokaisessa kolmessa harjoittelussa ohjaustilanteet ja -palautteet ovat eronneet toisistaan todella paljon. 
Joskus palautetta ja ohjausta ei ole saanut oikeastaan ollenkaan, joskus taas ohjauskeskustelut ovat venyneet useampituntisiksi.

Ohjaus voisi olla vieläkin enemmän opiskelijan kanssa keskustelevaa ja sisältää opiskelijan itse haluamaa tietoa omasta toiminnasta

Osa ohjaajista kaipaa lisäkoulutusta siitä millaista on kunnollinen ohjaus! Ohjaajien osaamisen välillä on valtava kuilu.

Mielestäni tämän vuoden järjestely toimi hyvin eli syksyllä yksi ohjaaja ja keväällä kaksi.

Käytännönläheisemmäksi, teoria-asioita käydään muutenkin läpi

Tasa-arvoistaisin, olen kuullut muiden kokemuksia hyvin erilaisista ohjauskäytännöistä ja ohjauksesta. Itse saamani ohjaus oli tosin aivan loistavaa.
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Varmistakaa että ohjaajat tietävät tehtävänsä. Ohjaajani ei monesti tiennyt mitä harjoitteluun liittyviä jaksoja on, esim. harjoitteluparien vuorotteluviikot unohtuivat täysin. 
Opiskelijoina emme tietenkään tajunneet että vuorottelu on tarpeen. Päätimme pitää kaikki yhteisopetuksena, mikä oli kuluttavaa.

Ei koske kaikkia ohjaajia, mutta toivoisin enemmän neutraaliuutta ja sitä, ettei joitain harjoittelijoita oteta suosikeiksi.

Tiettyjen ohjaajien osalta todellista kuuntelevuutta ja aitoa kommunikaatiota kaipaisi enemmän.

Täsmentäisin kaikille ohjaaville opettajille sen, että harjoittelun ideana on antaa opiskelijan kokeilla omia siipiään tuntien suunnittelussa ja opettamisessa ja muodostaa omaa 
opettajuuttaan sen sijaan, että toteutettaisiin vain ohjaajan näkemystä ja tapaa opettaa.

Ohjauksissa voisi olla aina aihe johon keskitytään, jotta kokonaisuus ei jää pirstaleiseksi

Niin että kaikilla ohjaavilla opettajilla olisi mahdollisimman yhtenevät ohjeet siitä, kuinka paljon ja kuinka laadukasta ohjausta pitäisi antaa (kokemuksieni mukaan eri opettajat 
panostavat siihen tosi eri verran)

Opetusharjoittelussa on tärkeää, että harjoittelija pääsee ääneen, vaikka tottakai ohjajaan näkökulma ja huomiot ovat tärkeitä ja antoisia. 

Osaa ohjaajista voisi ohjeistaa hieman paremmin ohjaukseen

Enemmän konkreettista palautetta opetuksesta eikä suunnitelmista
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Alkulukuvuodesta enemmän ohjausta, keväällä voi antaa jo enemmän löysää eikä niin holhota.

Ohjauksissa voisi enemmän tuoda positiivisia juttuja, onnistumisia jne

Sen tulisi olla tasapuolista ja sitä pitäisi saada. Sain usein kuulla vain miten pitäisi tehdä sitä ja tätä, mutta sitten kun teet niin harvoin kuulee kehuja onnistumisista. Saati sitten 
kehuja siitä, mitä tekee hyvin, kun nyt en tiedä millä tasolla oma opettajuus on ja voisinko kehittää jotain, kun palautetta ei juurikaan ole saanut

Kuulemani perusteella, kaikki eivät ole saaneet yhtä hyvää ohjausta mitä itse, mutta tasalaatuista ohjausta on toki mahdoton mitenkään varmistaa.

Syventävän harjoittelun (H3) osalta toivoisin, että ohjaajat vaatisivat viikkopalavereissa kaikkia opettajaopiskelijoita olemaan läsnä joko paikan päällä tai etänä. 
Viikkopalavereissa ainakin meidän harjoitteluryhmässämme käytiin läpi seuraavan opetusvastuuvikon opettajaparien opetusten suunnitelmat läpi. Opetuksen selkeän
jatkumon turvaamiseksi olisikin tärkeää, että jokainen opettajaopiskelija harjoitteluryhmästä olisi paikan päällä kuulemassa, jotta kaikki olisivat tietoisia siitä, mitä kukin
opetuspari on opettanut edellsillä viikoilla. Tällöin vältyttäisiin siltä, ettei vahingossa teetätetä oppilaille samankaltaisia tehtäviä, joilloin oppimisen mielekkyys säilyy.

Yhteiset pelisäännöt opettajilla.

Ohjaus oli todella hyvää. Ehkä enemmän vielä vastuuta opiskelijalle itselleen eli ei niin yksityiskohtaisesti anneta valmiita ohjeita. 
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Opetusharjoittelun työmäärää on kestämätön. Moni ensimmäisen periodin harjoittelijoistamme, allekirjoittanut mukaanlukien olivat burnoutin partaalla. Usemapi meistä teki
12-14 tuntisia päiviä täyttääkseen kaikki meille asetetut odotukset. Koulun johto systemaattisesti ylenkatsoi palautettamme.

Ohjauksen vastavuoroisuus ja selkeät pelisäännöt kaikille ohjaajille. Nyt ohjaus ja jopa kokemus harjoittelusta ovat liian riippuvaisia ohjaajasta.

enemmän yksilöohjausta

Vähemmän tavaraa. Harjoittelu on niin täyteen ympätty, että paljouteen hukkuu. Tämä tappaa luovuuden ja kokeilunhalun, kun sille ei ole aikaa. Less is more.
Myös suunnittelutyöhön laskettu aika on naurettavan alhainen suunnitelmien tarkkuusvaatimuksiin yms. nähden!

Eventuellt frågor att utgå ifrån/diskussionsunderlag, mer konkret respons 

Välillä kaipaisi enemmän palautetta

Hyväksyttäisiin oppilaiden ideoita enemmän ja yrityksen ja erehdyksen kautta opetettaisiin, nyt tuntui monesti siltä, että tunteja neuvottiin liikaa

Yhtenäisyyttä, selkeyttä. Joillakin ohjaus kestää 5min tunnin jälkeen, kun taas osa joutuu jäämään tunniksi kahdeksi norssille odottamaan, että lehtori antaisi tunnin mittaisen
palautteen
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Selvät aiheet joka kerralle. Enemmän rakentavaa palautetta. 

Ei vaihtoa puolessavälissä

Eri harjoittelujaksojen välillä tulisi olla pidempi paussi. Näin ohjaava opettaja pystyisi paremmin keskittymään parhaillaan harjoittelua suorittaviin opiskelijoihin. Tällä hetkellä 
lehtorilla ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi aikaa.

Palautteen antaminen jokaiselta ohjaavalta opettajalta on tärkeää. Oman kokemus oli, että suurimmalta osalta sai hyvää palautetta, mutta joiltakin ei saanut palautetta 
ollenkaan.

Päättöharjoitteluun opiskelijoille jo runsaasti vapautta ja vastuullisuutta.

Vielä enemmän rakentavaa palautetta. Oma ohjaajani oli kovin myötäilevä, mikä ei toki ollut huono!

Opettajien yhtenäiset käytännöt ja tiedottaminen

Perusharjoittelun ohjausta kehittäisin vähemmän kiireiseksi. Syventävän harjoittelun ja päättöharjoittelun työmäärä oli maltillisempi.
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Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Enemmän aikaa ja kiireettömyyden tunnetta ohjaukseen.

Utgå från hur lärarstuderanden upplevde sin lektion, ge stöd och uppmuntran och gå igenom vad man kan tänka på/ge förslag på hur man också skulle ha kunnat gå tillväga 
utan att sätta för stort fokus på vad som kanske gick dåligt. Ge konstruktiv kritik men säg också vad som gick bra på lektionen (redan en liten detalj som var bra kan lyftas upp)

Yhdenvertaisuus kaikkien opiskelijoiden kesken

Luokanohjaajani ohjausta ei ole tarpeen kehittää, vaan häneltä pitäisi ottaa mallia. Kaipaisin kuitenkin hieman enemmän kommunikaatiota juoksevista asioista kurssin 
vastuuhenkilöiden osalta.

On hyvä, että opettajat antavat palautetta ja ohjaavat oikeaan suuntaan, mutta joskus kannattaa jättää omat ideat vähemmälle.

Mer konkret feedback och tips/alternativ.

Enemmän henkilökohtaista ohjausta omalta ohjaavalta opettajalta ja vähemmän ryhmänohjauksia

Antakaa opiskelijoilla vapautta valita miten tekevät, mutta raameja että mitä tehdään. Vapautta! Tukekaa ja osallistakaa mahdollisimman paljon

Yliopiston didaktikko seurasi yhden oppitunnin per harjoittelija. Harjoittelun teemana oli harjoitella kokonaisen koulupäivän vetämistä ja en näe, että yhden sattumalta 
valikoidun oppitunnin pohjalta didaktikko voi antaa palautetta kokonaisvaltaisen koulupäivän vetämisestä. Voisiko didaktikot seurata kenties yhden kokonaisen koulupäivän 
per harjoittelija?
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Handledarna får gärna våga ge konstruktiv feedback! Handledarna får även gärna ge mycket praktiska råd och tips, allt från föräldrakontakt till undervisningstips. 
Mentorskapsaktigt

Vahvistaisin dialogisuutta

Olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen saamaani ohjaukseen. 

Enemmän keskustelevuutta, nyt ohjaavat opettajat paasaavat ja "jakavat puheenvuoroja". Hirveästi vaihtelua ohjauksissa opettajista riippuen, saisko sitä tasotettua....

Osaan ohjaajista oli todella vaikea saada yhteyttä muuten kuin etsimällä heidät koululta

Under min AVP tycker jag att handledningen har fungerat bra. Jag har fått den uppmuntran/de förbättringsförslag som jag har behövt efter varje lektion. På så sätt finns det 
inte mycket som kunde utvecklas. 

Ohjaus on omalla kohdallani ollut toimivaa, mutta toivoisin että yleisesti opettajien linjaa yhtenäistettäisiin. Ja toivoisin ettei ketään opiskelijaa tyrmättäisi, ideoita tuomittaisi. 
Olisi rikkaampaa saada kannustavaa ja tukevaa ohjausta sekä palautetta, kun on kyse mahdollisesti ensimmäisistä kokemuksista opetuksesta.

Lyhyet ja ytimekkäät palautteet, sillä ne muistetaan huomattavasti paremmin.
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Yhtenäistäisin ohjaajien linjaa ohjauksessa. Nyt tuntui, että jopa harjoittelun suoritustavat poikkesivat joiltain osin.

Ohjaajille, jotka eivät osaa ohjaa, lisää koulutusta. Jotta saisi selville, ketkä eivät osaa ohjata, lisää opetusharjoittelijoiden kuuntelemista. 

Ohjausta Oulussa ei tarvitse milestäni kehittää mitenkään. Ohjaus on todella hyvää ja laadukasta ja ohjaajat huippu luokkaa. 

Ohjauksessa voitaisiin käsitellä samoja teemoja ja ohjauksen taso tulisi olla yhdenvertainen. Jokaisella opettajalla saa tietysti näkyä ohjauksessa omat mielenkiinnon kohteet ja 
oma erityisosaaminen opetukseen liittyen. Kuitenkin ohjauksen laatu ja harjoittelun vaatimukset vaihtelevat suuresti ohjaajien kesken, joten ohjauksen laadun ja vaatimusten 
yhdenvertaisen tason löytäminen olisi mielestäni tärkeä kehittämiskohde. 

Enemmän tilaa kaikille ajatuksille ja persoonille

Ohjausta tulisi olla paljon enemmän ja ohjauksessa tulisi olla aikaa ja tilaa käsitellä tunteita, joita harjoitteluiden aikana esiintyy. Ohjaukseen olisi myös hyvä kehittää selkeät
raamit, joita kaikki ohjaajat toteuttavat, jotta erilaistavaa ohjausta ei olisi. Toki erilailla voi ohjata, mutta perus raamit tulisi olla kaikille samat. Esimerkiksi kaikille opiskelijoille
saman  verran aikaa ohjauksiin, saman verran palautetta yms. Monesti harjoitteluiden palautekokemukset olivat hyvin vaihtelevia ohjaajien välillä. 

Har haft så bra handledare under alla praktikperioder, så kan inte komma på något som skulle kunna förbättras.

Vaikea vastata, sillä ohjaustilanteet olivat kokonaisuutena hyviä.

Ohjauksen tulisi olla säännöllistä ja etukäteen suunniteltua, ei summittaista ja kiireistä.
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Enemmän ohjauksia

Ohjaavilla opettajilla yhteneväisempi linja

Ylikriittiset ohjaajat eivät kuulu H3 harjoitteluun. Pitäisi jättää ohjattavallekin tilaa kasvaa ja _harjoitella_. Mitä kehittymistä tapahtuu, jos jokainen askel sanellaan valmiiksi ja 
muuta vastausta ei hyväksytä?

Ohjauksessa ei itsessään mitään vikaa. Yhteiset pelisäännöt voisi tehdä kaikkien opettajien välille ainekohtaisesti ettei kenellekään tule tunteita epäoikeudenmukaisuudesta jos 
toinen saakin tuntimerkintöjä jostain mistä toinen ei saakkaan.

Päättöharjoittelusta jäi epävarma olo ja positiivista palautetta en saanut niin paljon kuin olisin halunnut. Myös yhteiset käytänteet ja säännöt ei ohjaajilla ollut ihan selkeitä.

Ohjaajan merkitys harjoittelun kulkuun ja ohjaukseen on valtava. Osa ohjaajista loistavia, kannustavia ja antavat rakentavaa palautetta, toisey ei niin hyviä, eivät jousta ja 
lyttäävät kaikki opiskelijoiden ideat

Pidempiä ohjaussessioita.

Puututtaisiin enemmän siihen, jos työnjälki vaikuttaa liian hyvältä. Itse ainakin jäin viilailemaan oppitunteja liian paljon, mikä ei olisi kestävää jaksamisen osalta työelämässä.

yhteistyö erityisopettajien kanssa
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Jokaisen aiemmankin harjoittelujakson kohdalla olen miettinyt samaa asiaa. Harjoittelun suunnitelu tulisi mielestäni aloittaa aiemmin, erityisesti opiskelijoiden toimesta. Olisi 
tärkeää, että jaksosuunnitelmia voisi alustavasti valmistella, tuntien sisältöja voisi pohtia ja opetusmateriaaliin saisi tutustua. Tällä hetkellä kaikki pakkautuu monella
harjoitusjakson ensimmäisille viikolle/viikoille sen lisäksi, että pitää totutella uusiin rutiineihin (sekä harjoitusluokan- ja koulun-, että oman arjenkin osalta) ja tämä aiheuttaa
mielestäni tarpeetonta stressiä opiskelijoissa heti harjoituksen alkumetreillä. 

Kannustavaa ja oppimista tukevaa 

Ehkä voisi ottaa isompaa roolia.

Tarkempi aikataulutus ja selkeämpi tiedotus

Ohjauksessa parasta ovat pakollisen palautteen ja läpikäytävien asioiden ulkopuoliset tehtävät, jotka ohjaava opettaja on itse miettinyt ja siten osoittanut panostavansa 
ohjaukseen. Esimerkiksi vahvuustehtävät, miten omat arvot näkyvät opetuksessa, omat osaamis- ja kehittämisalueet ja muut yksilöllistetyt tehtävät.

Välillä tuntui siltä, että tunneista pitäisi tulla aina vain yhä parempia. Opettaja oli kyllä hyvin kannustava ja lämmin, joten en ole varma tuliko paine todella ohjaajalta vai onko se 
oma tunteeni.

Ohjaus on järjestetty hyvin. Kehittämisessä tulee pyrkiä nykyisen tason ylläpitämiseen. Monipuolisuus ja ohjaajien vaihtuvuus on hyvä. 

Harjoitteluja on useampi, olisi hyvä saada antaa palautetta kaikista harjoitteluista erikseen. Nyt tämän palautteen annan päättöharjoitteluun liittyen.

Palautteelle ei usein ollut aikaa ja palautteen perään sai kysellä. Tähän toki vaikuttaa ohjaajienkin kiireellinen aikataulu.
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joustavammaksi

Osa ohjaavista opettajista antaa palautteet todella pitkän kaavan kautta, osa melko tiiviisti. Kenties tähän olisi hyvä laatia jokin yhteinen ohjeistus, sillä osalla päivät venyivät 
tämän pitkän palautteen johdosta.

Ilmoitukset harjoitteluun liittyvistä asioista ajoissa.

En saanut juurikaan kehittävää palautetta. Yleensä palaute oli: "sehän meni hyvin".

Vähemmä MOK-tyyppistä paskaa; Huono idea, huonot tavoitteet, huono organisointi, huonot järjestelyt, huono lopputulos turhaa ajantuhlausta.

Ohjauksen ja oman ajattelun tueksi tukikysymyksiä, ainakin ensimmäisessä harjoittelussa. Reflektointi tai päiväkirja ohjauksista.

Ohjaajat voisivat olla avoimempia uusille ehdotuksille, sekä kannustaa erilaisiin kokeiluihin. On hankalaa lähtä vetämään erilaista toiminnallista kokeilua tai uutta pedagogista 
ratkaisua, jos ohjaajalta ei saa tukea tai edes vinkkejä miten toimintaa voisi parantaa. Osa ohjaajista on 'jumiutunut' vanhaan. Tämä etenkin lukion puolella. Yläasteen 
opetuksessa ollaan enemmän suostuvaisia erilaisiin toiminnallisiin ratkaisuihin.

Välillä tuntui, että olisi toivonut vielä lisää kriittistä palautetta, vaikka sitä toki tuli. 

Tämän harjoittelukokemuksen myötä en mitenkään. Ohjaus oli erittäin hyvää.
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Ohjaavilla opettajilla tulisi olla yhtenäiset linjat. Toki kaikilla on omat tapansa toimia, mutta kuitenkin tulisi toimia yhtenäisesti, jotta kaikki harjoittelijat saisivat tasapuolista
ohjausta.

Rakentava ja kannustava palaute, jokaisen tunnin jälkeen. 

Olen tyytyväinen.

tiimiopettajuudessa voi vielä enemmän keskustella yhteisistä säännöistä esim tuleeko aina lukuläksyä

Kenttäharjoittelua

Ilmapiirin pitäisi olla rutkasti kannustavampi, jotta harjoittelusta voitaisiin saada edes jollain tavalla siedettävä. Suorituspaineet ovat ihan valtavat.

Ohjauksen sisällöissä on välillä päällekkäisyyksiä suurryhmäohjausten ja aineryhmäohjausten välillä

Opetusharjoittelun ohjaus vaihtelee hyvin paljon eri ohjaajien välillä. Ohjaajilla on hyvin eri tavat toimia, ja nämä voisivat tietyiltä osin olla hieman yhdenmukaisempia. Osa 
ohjaajista antaa opeopiskelijalle paljon vapautta toteuttaa itseään, mutta osalla ohjaajista on jo valmiiksi selkeä visio esimerkiksi tuntien kulusta. Tämä on hieman 
hämmentävää aina ohjaajan vaihtuessa, sillä käytännöt vaihtelevat esim. tuntisuunnitelmien palautuksen osalta.

Yhdenmukaisemmat kriteerit ohjaajien kesken. Toiselle ei kelpaa se, mikä toiselle on hyvä. Välineisiin liittyvät yhdenmukaiset käytännöt tarpeen. Enemmän sähköisten 
työkalujen käyttöä esim. korjauksessa.
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Opetusharjoittelun ohjaus vaikutti siltä, kuin olisi itsekin palannut yläkoulun oppilaaksi. Enemmän vapautta ja kunnioitusta opetusharjoittelijoita kohtaan, vähemmän 
mikromanagerointia ja minuuttilaskentaa esimerkiksi kouluharjoittelusta. Tasapuolisuus on tärkeää, mutta mikromanagerointi ei ole mitenkään perusteltavissa tulevaisuuden 
työelämävaatimuksilla. Toivoisin myös, että saatuun palautteeseen todella reagoitaisiin eikä vastattaisi kaikkeen "kun kouluarki vain on sekavaa ja nopeasti muuttuvaa".

Välillä tietynlainen "linja" on hukassa. Harjoittelun alussa sanotaan, että tehkää ja suunnitelkaa yhdessä omalaisia jaksoja ja oppitunteja, ettei ole väärin jos joku asia 
huomataan, että se epäonnistuu tai ei toimi. Mutta sitten harjoittelun aikana kuitenkin tyrmätään omia valintoja tai kokeiluja sillä perusteella, että ei tämä tule toimimaan yms.

Myös kirjallinen tietopaketti, mikä jää konkreettisesti talteen.

Yhtenäistäisin harjoittelun ohjauskulttuuria. On hyvä, että norssin opettajilla on ohjaajakoulutus, mutta silti esimerkiksi osa ohjaajista ei käy oppitunteja juuri ollenkaan läpi, 
kun taas toiset käyvät ne läpikotaisin läpi ja usein vieläpä ne kehityskohteet edellä. Olisi ehkä helpompi jos ohjaukseen liittyisi selkeä runko, jonka avulla jokainen tunti voitaisiin 
käydä läpi, niin että se vahvistaisi opettajuuden kasvua.

Varmistaisin, että sille on aikaa ja, että ohjaajat ovat varautuneet ohjauksen antamiseen. 

Sain moitteetonta ohjausta. Ei kehitettävää.
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Ohjauksen määrä vaihteli aika suuresti ohjaajan mukaan. Osa ohjaajista selkeästi käytti paljon aikaa palautteen antamiseen ja yhteiseen reflektiokeskusteluun, kun taas osa 
antoi vain kirjallista palautetta, joka sekään ei keskittynyt minun toimintaani opettajana vaan vain siihen mitä luokassa tunnin aikana tapahtui (esim. A-oppilas poissa, B-
oppilaalta läksyt unohtunut, C-oppilas teki tehtävät nopeasti yms.). Olisi hienoa, jos ohjauksen määrä olisi eri ohjaajien kohdalla tasaisempi.

Lisää aikaa ohjaukseen

Rinnakkaiskurssin sisällöt.

Ohjaustilanne riippuu hyvin paljon ohjaajasta, mutta ehkä jonkin sortin yhteinen linjaus muun muassa kirjallisissa palautteissa olisi hyvä.

Palautetta suunnitelmista ohjaavalta opettajalta.

Olisi mukava saada opettajalta myös kirjallista palautetta

Pidempiä jaksoja saman ryhmän kanssa.

Kaikilla samat ohjeistukset ohjausten pidosta!
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Opetusharjoittelun ohjauksen taso on hyvinkin riippuvainen ja vaihtelee runsaasti eri ohjaavien opettajien välillä. Aiempiin harjoitteluihin verrattuna koen saaneeni tässä 
harjoittelussa (itselleni) parempaa ja hyödyllisempää ohjausta. Aiemmissa harjoitteluissa ohjaaja on ollut huomattavasti kriittisempi ja keskittynyt puutteisiin ja epäkohtiin 
huomattavasti karummin, kun taas tässä harjoittelussa ohjaaja lähestyi kehitettäviä alueita positiivisemmalta kannalta. Tämän vuoksi näkisin positiivisena sen, että jokainen 
opiskelija saisi kokea eri ohjaajien ohjausta, mikäli mahdollista. 

Aikaa ja rauhaa ohjaukselle. 

Tasapuolisuus eri ohjaajien ja vaatimusten välillä. Yhtenäiset kriteerit.

Osa "turhista" ohjauksista voitaisiin jättää pois tai pitää etänä

Mer diskussion om studerandes egna lösningar på eventuella problem som uppstått

Samat säännöt ja vaatimukset kaikille. Harjoittelua ei pitäisi voida läpäistä ilman toteutettuja suunnitelmia. Joustavuus suorituksiin ja kaikki tehty työ näkyväksi. Kesken
harjoittelua ei pitäisi ilmetä uusia vaatimuksia, joita ei harjoitteluoppaassa Lue.

Dialogisemmaksi

Samankaltaisuutta eri harjoittelijryhmien välillä toiminnasta. Osalla oppiaineissa on ollut erittäin erilaisia ohjauksia, eri mittaisia ja muutenkin erinkaltaista toimintaa. 
Yhtenäistäminen loisi tasa-arvoa oppiaineiden opiskelijoiden välille.
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Yhdenmukaisempi linja ohjauksesta.

Oikeastaan kaikki on kiinni vain ohjaajan omasta persoonasta ja tavasta keskustella, paljonhan on kiinni myös henkilökemiasta. En siis keksi ohjaukseen mitään kehitettävää :)

Enemmän kannustavaa palautetta ja ideoita, miten asiat voisi tehdä toisin, enemmän vapaat kädet 

Yleisesti vielä kannustavampi ote keskusteluihin ohjaavanopettajan kanssa. Muistuttaisin myös opiskelijoille, että uskaltavat nostaa esiin asioita jotka pohdittuvat tai josta 
haluavat suoraa palautetta. En tätä itse tajunnut heti harjoittelun alussa, mutta myöhemmin siitä oli suuresti apua, kun uskalsin kysyä, että miten joku oppitunnin osa oli 
ohjaavastaopettajasta mennyt, kun olin siitä itse hieman epävarma. 

Opettajille selkeät ja samankaltaiset ohjeet, millaista palautetta annetaan opiskelijoille. Ohjaajilla on usein hyvin erilaiset tavat antaa palautetta, joka vaikuttaa suoraan saadun 
palautteen määrään ja laatuun. Eli jonkinlainen yhtenäistäminen.

Joustavuutta ja keskustelua enemmän. Olisi kiinnostavaa toimia myös enemmän yhteistyössä opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, jotta ohjaajan toimivista 
toimintatavoista saisi kokemusta. 

Ohjaus vain ennen oppituntia ja/tai sen jälkeen, ei oppitunnin aikana.
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Ohjauksissa voisi olla jokin esimerkkirunko, jos opettaja ei tiedä mitä ohjauksissa tulisi käsitellä. Harjoitteluissa ohjaukset olivat todella laidasta laitaan, riippuen mitä opettajat 
itse halusivat painottaa.

Henkilökohtaista ohjausta ei välttämättä saa, kun kalenteri ohjaavalla opettajalla on niin täynnä.

Moneen asiaan olisi tarvinnut vielä enemmän ohjausta.

Enemmän myös yksilötapaamisia ohjaajan kanssa

Liikaa "näin tämä pitäisi tehdä". Enemmän "näin tämän voisi tehdä".

Alkuviikkoina päivät täyttyivät monenlaisista ohjauksista, jolloin jaksosuunnitelmia joutui tekemään yömyöhään ja viikonloppuisin. Eli aikaa alussa jaksosuunnitelmille 
enemmän.

Enemmän yksilöohjausta.

Olisi mukavaa, jos yliopistossa oltaisiin enemmän yhteyksissä kouluun aikataulujen suhteen

Ainakin omassa oppiaineessani ohjaus ei tarvitse kehittämistä
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Ohjauksen tulisi olla tasalaatuisempaa, vaikka sen totetuttaminen onkin käytännössä haastavaa. Joiltakin opettajilta saa mahtavasti kehittävää palautetta kun taas toisilta saatu 
palaute ei ole mitenkään hyödyllistä.

Lisäisin konkretiaa merkittävästi. Harjoittelun aikana en esimerkiksi koe oppineeni tai edes kuulleeni mitään oppituntien ulkopuolisesta koulun arjesta. Oppituntien pitämiseen 
liittyen olen kyllä saanut ohjausta, mutta aina palautteen muodossa pitämieni tuntien jälkeen. Olisin ollut kiinnostunut saamaan alusta asti ja jatkuvasti enemmän konkreettisia 
esimerkkejä (esim. jonkinlaisia mallioppitunteja) hyviksi koetuista tavoista opettaa erilaisia aiheita. Tällaisia asioita pohdittiin ainedidaktiikan kursseilla, mutta niissäkin vain 
korkealentoisella metatasolla.

Ohjaukseen tarvitaan enemmän konkreettisia vinkkejä opetukseen ja sen parantamiseen. Millaisia konkreettisia asioita harjoittelija voi toteuttaa esimerkiksi luokanhallintaa 
parantaessaan - esim. istumajärjestys, nimiltä kutsuminen jne. 

Yhtenäinen linja kaikille harjoittelukoulun ohjaajille, jotta kaikki opiskelijat saisivat hyviä ohjauskokemuksia.

Ehkä joskun voisi olla enemmän konkreettisia ideaehdotuksia, jos harjoittelijalla on hankaluutta suunnittelussa.

Olisi hyvä, että ohjaajat tietävät, mitä tekevät. Nyt sain aikataulut monesti todella myöhässä, mikä lisäsi stressiä ihan älyttömästi. Kannustavampi asenne. Ei ole kiva kuulla, että
aina kun kerron, että jokin tuntuu vaikealta/ahdistavalta, niin ohjaajan kommentti on "Sellaista on opettajan työ. Jos et sitä kestä, ei sinusta ole opettajaksi". 
Lisäksi: kaikki tieto yhteen paikkaan. En ymmärrä, mihin tarvitaan 5-8 eri Moodle-sivua.

Alun massaluennot eri aiheista voisi järjestää jo harjoittelua ekaa viikkoa edeltävällä viikolla.
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En muuttaisi oman ohjaavan opettajani ohjausta. 

Ibland mer two stars and a wish, än bara förbättringsförslag

Palautetta olisi hyvä saada opettajilta enemmän. Neljä eri harjoittelua ja vain yhdessä tuntuu että sain oikeasti omaa osaamistani kunnolla eteenpäin vievää ja kannustavaa 
palautetta. Muutkin ohjaajat olivat hyviä, mutta heiltä en saanut juurikaan palautetta oppitunneistani, varsinkaan asioista, joita olisi hyvä parantaa tai mihin pitäisi kiinnittää 
huomiota. 

Lisää kasvatustieteen/pedagogiikan teoriaa

Yhtenäinen ohjaus kaikilla ohjaajilla: yhtä paljon palautetta (kannustavaa ja kritiikki). Ei "sehän meni hyvin" -palautetta. Myös rakentavaa kriittisyyttä tai vaihtoehtoja omille 
valinnoille.

Toivoisin, että ohjauksissa olisi enemmän kodin ja koulun yhteistyöhön osallistavaa ohjausta. Että opiskelija pääsisi suuremmin/paremmin mukaan tähän yhteistyöhön ja sen 
seuraamiseen. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutettiin luokassamme paljon nimittäin.

Fått mer förbättringsmöjligheter

En tydligare struktur i undervisningen som underlättar planeringen.
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Lisää aikaa ohjaavalle opettajalle ohjausta varten, ohjaajat ovat usein hyvin kiireisiä ja se näkyy toisinaan myös ohjauksessa.

Vielä tarkemmin voisi kertoa eriyttävän opetuksen toiminnasta käytännössä varsinkin silloin, jos opetusharjoittelun kohdeluokka koostuu erilaisista oppijoista. 

Jag upplever att de varit givande. Jag har fått både positiv feedback men även konstruktiv. 

Opettajan työ on muutenkin repaleista, joten aikatuluja oli toisinaan hankala sovitella.

Toivoisin kaikille tasapuolisesti kehitettävää

palaute alkaa toistamaan itseään loppuvaiheilla harjoittelua

Mielestäni kaikki sujui hyvin. En keksi mitään kehityskohteita.

Jokin kirjallinen palaute ohjaajalta, tällä hetkellä palaute jäi pääosin vain suulliselle tasolle. Palautteeseen voisi tällöin palata myös myöhemmin.

Oma ohjaajani oli aivan huippu, ja kuunteli toiveitamme ohjausten sisällöistä. Opiskelijälähtöisyys on tärkeintä.

OKL:n puolella tehtävien ajoittaminen siten, että normaalikouluun suoranaisesti liittymätön toiminta (lukupiirit, muut irtonaiset ryhmätehtävät jne.) vasta opetuksien 
loppumisen jälkeen. Sitä haluaisi keskittyä itse opetuksen ja siihen liittyvän toiminnan suunnitteluun rauhassa. Toki OKL:n ryhmäkeskustelut toimivat hyvänä vertaistukena 
harjoittelun aikana, eli opetusjaksojen ollessa käynnissä voisi painottaa niitä kaikenlaisten muiden "oheistehtävien" sijaan.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Ehkä kaipaisin enemmän palautetta siitä, miten on mennyt ja sujunut

Varmaan tasalaatuisemmaksi. Itselleäni huippuohjaaja mutta en tiedä onko kaikilla sama kokemus

Ohjausten tulisi olla yhteisesti linjattuja esimerkiksi kestollisesti. Ohjauksen ovat opiskelijan näkökulmasta hyvin tärkeitä ja siksi tärkeää onkin luoda kiireetön ilmapiiri ja 
keskittyä sisällöllisesti oikeisiin elementteihin. 

aikaisemmin infot, tajutaan että on muutakin koulua meneillään

Tukimateriaalia ja enemmän huomioidaan tulevan kentän todellisuutta.

Ehkäpä lisäämällä velvoitteita erilaisiin kokeiluihin; selvät ohjeet, mitä kannattaa kokeilla.

Suurryhmäohjauksia enemmän, esimerkiksi arviointiin liittyen.

Ohjaaja voisi kiinnittää huomiota ohjattavien omiin ajatuksiin ja antaa tilaa heidän ideoilleen ilman, että toimisi niin kuin aina on toiminut. Lisäksi ohjaaja voisi olla 
johdonmukaisempi ohjauksessaan, eikä muuttaa mielipidettään kesken ohjauksen.

Ohjaus voisi olla tasapuolisempaa. Nyt harjoittelun raskaus ja työmäärään vaikuttaa paljon ohjaava opettaja.

monipuolisemmat teemat erityisesti tuntien palautteissa



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Jotkut ohjaajat voisivat luottaa enemmän harjoittelijan kykyihin eikä sohia koko ajan väliin, mutta pääosin oli hyvä meininki kyllä!

Tasapuolisuus

Selkeät informaatiot. Nyt ei kaikki tieto kulkeutunut kaikille.

Toivon enemmän aikaa ohjaukselle.

Toivon, että ohjauksessa keskityttäisiin vielä enemmän käytännön koulun arkeen sekä opettajan työn erilaisiin asiakirjoihin yms.

Ohjausta myös muuhun kuin tuntisuunnitelmiin. Opiskelijan kysymyksille, luokkahuonekulttuurille, ongelmatilanteille.

Erityispedagogisia ratkaisuja ja valmistautumista vaikeisiin tilanteisiin.

Liikaa hutaistuja ohjauksia, liian vähän kunnollista ohjausta tai aikaa siihen.

Kaikille ohjaajille sama linja: nyt esimerkiksi osa vaati tarkkoja tuntisuunnitelmia vielä päättöharjoittelussa, kun taas osa ei vaatinut niitä enää ollenkaan.

Enemmän ymmärrystä opiskelijoita kohtaan ja kiinnostusta taustoihin liittyen (osalla merkittävästi alan kokemusta esim. sijaisuuksista kun taas toiset eivät ole olleet 
työelämässä päivääkään).



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Lisää keskustelua käytännön asioista ja kokemuksista. Myös keskustelua haastavista tilanteista.

Selkeät ohjeet ylemmältä taholta tiedossa jo ennen harjoittelua. 

ohjaajien tulisi olla keskenään samalla kartalla, jotta harjoittelu olisi yhtä työläs kaikille opiskelijoille

Meillä ohjaukset oli sovittu etukäteen ja niistä aikatauluista pidettiin kiinni. Ohjaajat myös joustivat siinä, että osallistuuko etänä vai läsnä. Tunnelma oli avoin ja rento. Tämän 
harjoittelun ohjaavien opettajien ohjauksissa ei mielestäni ole juuri kehitettävää, sillä olin tyytyväinen heidän tapaansa. 
Meillä oli myös koko harkkaajaryhmän ohjauksia ja niihin oli aina mietitty aihe valmiiksi, mikä oli mielestäni hyvä! 

Ohjaajille lisää koulutusta/töihin ihmisiä, jotka haluavat ohjata ja neuvoa.

Ennen harjoittelun alkua enemmän ohjausta  yliopiston/didaktikkojen puolesta. Voisi olla esimerkiksi yksi viikko "valmistautumista" yliopistolla ennen varsinaisen harjoittelun 
alkamista.

Yhtenäistä linjaa ohjaajien tuntisuunnitelmakäytäntöihin. Jotkut pistävät toimintamallit ihan uusiksi (koska arvioivat omat metodit paremmiksi, kuin harjoittelijan). Uhkaavaa on 
tällöin ohjattavalle sallittu harjoitteleminen ja kokeileminen. Jos kokenut ohjaaja antaa ymmärtää, ettei ohjaajan ideat ole "hyviä", koska ei itse ole tottunut tekemään asiaa niin. 



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Ohjaajalla oli omat (vahvat) mielipiteet asioista, ja itse omien mielipiteiden esiin tuominen tuntui välillä hankalalta

Ohjeita selkeämmäksi. Johdonmukaisia ja käytännönläheistä, miten kannattaa mitäkin asiaa opettaa. 

Ohjaajassani en muuttaisi mitään ja toista harjoittelupariani muuttaisin toisia huomioonottavammaksi, mutta vähän vaikea toista on muuttaa opetusharjoittelun aikana. 

Sain mielestäni todella hyvää ja rakentavaa ohjausta. En nähnyt siinä kehitettävää. 

Mahdollisimman paljon kokretiaa ja käytännön asioita mukaan. Yliopistolta tulee ihan riittävästi teoriaa ja tietotekstiä. Harjoittelussa toivoisi vinkkejä siihen ihan käytännön 
työhön ja siihen miten tätä työtä "oikeasti tehdää". 
Toisaalta olisi kiva myös mahdollisuuksien mukaan keskustella oppilaista enemmän mutta ymmärrän kyllä, että se ei varmaan tietosuoja-syistä ole mahdollista. 
Tai jos koulussa sattuu jotain esim. nähdään joku riitatilanne välitunnilla tai jopa joku kiinnipito yms. tilanne niin niiden käsittely ja aukipuhuminen olisi tärkeää. Olisi kiva 
tällaisiin vaikeisiin tilanteisiin saada jotain kosketuspintaa ennekuin itse on sitä tilannetta kentällä hoitamassa. 

Aikataulut voisi sopia paremmin etukäteen. Tai ainakin niistä voisi pyrkiä pitämään kiinni. 

Jättäisin pois ohjaavien opettajien pitämät luentomaiset tilaisuudet, joita pidetään pienryhmissä opiskelijoille ohjaavien opettajien määrittelemien aihepiirien mukaisesti. 
Korvaisin nämä keskustelevilla tilaisuuksilla, joissa voitaisiin paneutua opiskelijoille tärkeisiin ja heitä kiinnostaviin aihepiireihin muutoin kuin lisäluentojen kautta.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Systeemi oli jo toimiva. Ehkä etämahdollisuus.

Kaipaisin tiettyä johdonmukaisuutta ohjaajien toimintaan, sillä eri ohjaajilla oli hyvin erilaisia toimintatapoja sekä tietoa harjoittelun käytännön asioista. Selkeät ohjeet ja 
toimintatavat siis kaikille

Enemmän tunneista palautetta ja jotain konkreettisia kehitysehdotuksia

Omalla kohdalla harjoittelut ovat tarjonneet ammattitaitoista ja osaavaa ohjausta, jonka kehittäminen olisi haastavaa. Ohjauksen ympäristö ja siten myös ohjauksen muoto 
voisi olla merkityksellinen tarkastelun kohde. Tämä ilmentyy siinä, että vähäinen opettajakokemukseni ei vastaa harjoittelukokemuksiani ja siten myös ohjauksen muoto ja 
määrä voisi olla erilaista, mikäli harjoittelut tehtäisiin ns. tavanomaisessa kouluympäristössä. Tarkennusta tähän voi tulla h4 harjoittelun jälkeen. 

Ennakkoon sovitut ajat.

MOK-kokonaisuuden rakentaminen vaatisi kyllä parempaa ohjausta. Moni meistä ei ollut ikinä tehnyt vastaavaa tai tiennyt siitä paljoakaan, ja ohjaajat tuntuivat yliarvioivan 
tieto-taitomme.

Enemmän rakentavaa palautetta / vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa opetusta

Enemmän ohjausaikoja esimerkiksi käytännön asioista, kuten arviointi

Toivoisin saavani enemmän konkreettista palautetta.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Yhtenäiset ohjeet kaikille harjoittelun ohjaajille. Paljon on poikkeavuutta eri luokkien ja ohjaajien välillä.

Valitettavasti ohjaajilla voi olla täysin eri käytännöt. Joku saattaa kellottaa opetusta, toinen hoitaa omia asioitaan samalla. Samat ohjeet ja käytännöt kaikille!

Selkeämmät aiheet ohjauksiin.

Parantaisin tiedonkulkua

Ohjaajan tulisi enemmän kuunnella opiskelijoita ja keskustella opiskelijoita mietityttävistä teemoista. Ohjauksen tulisi olla kannustavaa ja positiivisuuden kautta, ei ainoastaan 
kritiikkiä ja kehitysideoita, vaikka ovathan nekin todella tärkeitä. Ohjausta tulisi saada jokaiselta oppitunnilta edes lyhyesti.

Ohjauksen rakenne on mielestäni ihan toimiva, ihjauksen onnistuneisuus riippuu lähinnä ohjaajasta ja hänen toimintatavoista

Systemaattista, jokaiselle opetusharjoittelujalle samanlaista ohjausta (samat teemat, saman verran aikaa ym)

Olisi hyvä, jos opetusharjoittelut saisivat vielä enemmän tuoda esille omia mielipiteitään ja ilmaista niitä vapaammin. 

En osaa sanoa.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Kanske en tydligare mall och gång över exakt hur handledningarna ska gå till och göras. Jag tror att det kan variera ganska mycket mellan lärare hur man handleder och ger 
respons.

Ohjaus toimisi mahdollisesti paremmin, jos se ei olisi etänä.

Ok

Olen saanut hyvin erilaista ohjausta opettajasta riippuen. Yksi sanoi aina vaan, että hyvin meni ja toinen taas antoi kriittistäkin palautetta perustellen sen niin, että näki minussa 
potentiaalia. 

Eli ehkä kehittäisin jotenkin niin, että olisi jotkut selkeämmät raamit opettajilla sen suhteen.

Ohjaavien opettajien tulisi yhtenäistää käytäntöjään. 

Kehittämiskohteet selkeästi esille, jos niitä on.

Antaisin vielä lisää vapautta harjoittelijoille. En toisi niin paljon omaa settiä ohjaajana tuntisuunnitelmapalavereihin

Vielä enemmän arkisiin, etenkin vaikeisiin tilanteisiin ohjaamista. Myös huoltajien kanssa kommunikoinnista ohjausta!



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Enemmän myönteistä palautetta pienistäkin onnistumisista. 

Yhtenäiset toimintatavat kaikille ohjaajille. Opetusharjoittelijoilla ei myöskään ole tarpeeksi omaa vapautta tehdä töitä, vaan ne pitää tehdä tietyn ohjaajan haluamalla, tämän 
omalla, tavalla.

Ohjausten aihepiireihin voisi mielestäni sisällyttää enemmän koulun asiakirjojen ja hallinon toiminnan käsittelyä. Esimerkiksi erityisen tuen ja oppimisen tukemiseen liittyvät 
proseduurit ja olennaiset asiakirjat jäivät minun osaltani vielä hämärään. 

Enemmän vaikutusvaltaa opetettaviin aineisiin

Ohjaajilla samat käytänteet ja ohjeistukset. Nyt tuntui, että kaikilla erilaiset ohjeet ja osalla harkkaluokista joutui tekemään enemmän. Myös oma harjoitteluni tuntui hieman 
perus harjoittelulta, sillä vastuupäiviä ei sinällään ollut. Tähän sama linja kaikille.

Harjoittelu alkoi hyvin pikaisella tahdilla

Mielestäni ooetusharjoittelun ohjaus on kaikin puolin todella hyvä, mutta mielestäni joustavuutta voisi lisätä vähän

Siinä voisi olla selkeämmät raamit, koska ja kuinka paljon ohjausta on. Tässä on ohjaaja kohtaisia eroja. 

Mindre frekventa. Större helhet



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Annettaisiin hieman enemmän oppituntien suunnitteluvastuuta harjoittelijalle, jos hän haluaa sitä ottaa.

Ohjaavien opettajien tietotaitoa yhdenmukaistaisin, eli on todella vaihtelevia kokemuksia. 

Itselleni sattui kohdalle todella hyvät ohjaajat harjoittelun aikana. Empaattisuus, joustavuus ja se, että kuuntelee auskua on tärkeimmät.

Ettei ohjaus olisi niin opettajakohtaista.

Joiltain ohjaajilta olisi kiva saada tasapainoisesti niin rakentavaa kuin hyvää palautetta. 

Selkeät rutiinit, ohjaus kohdistuneena tiettyihin seikkoihin

Meillä ohjaus on ollut vuorovaikutteista ja monipuolista. En vaihtaisi mitään. Hsrjoittelu on kuitenkin suhteellisen kankea eikä itsessään kovinkaan joustava. 

Enemmän opiskelijoiden omien aikataulujen kuuntelua ja ymmärrystä esimerkiksi sivuaineiden suhteen. Ongelmana on se, että yliopiston ja harjoittelukoulujen välinen yhteys 
on melko heikkoa, jonka myötä esimerkiksi aikataulut usein päällekkäisiä. Tämä siis kursseilla, jotka ovat pakollisia. Lisäksi toivoisin myös, että ohjaus olisi yhtenäisempää ja 
harjoittelun vaatimukset olisivat kaikille samat. Isona ongelmana havaitsin sen, että opiskelijoiden työmäärät olivat eritoten toisessa opetusharjoittelussa kovin erilaiset. 

Ohjaukseen pitäisi varata enemmän aikaa, kaikilla opettajilla pitäisi olla samat ohjeet ja informaatiot ja kaikkien opettajien pitäisi olla kartalla asioista.



Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Miten kehittäisit opetusharjoittelun ohjausta?

Tiedonvälitys voisi olla selkeämpää.

Enemmän vielä opiskelijoiden omista lähtökohdista nousevia ohjauksen aiheita.

Toisinaan kaipaisin ehkä enemmän vinkkejä ja ehdotuksia tuntisuunnitteluun, ainakin sellaisten ryhmien kanssa, joiden kanssa ei käytetä mitään oppikirjoja. 
Kokonaisuudessaan olen kuitenkin todella tyytyväinen ohjaajiin ja heidän antamaan palautteeseen.

Mok-päivää voisi ohjeistaa paremmin. 

Käytännönläheisemmäksi. Enemmän henkilökohtaista ohjausta, meillä oli paljon ryhmäohjausta

Osa ohjauksesta, erityisesti ainedidaktikoilta, voisi mahdollisuuksien mukaan tulla reilusti hyvissä ajoin ennen harjoittelua. Se helpottaisi suunnittelutyötä. 

”Välkaffe” tilaisuus todella kiva ja se voisi olla pidempi tai esim samanlainen koko porukan tapahtuma enemmän ohjauksellisesta näkökulmasta



Ammatillinen kehittyminen
ohjatun harjoittelun aikana ja 
ohjauksen tuki

A. Ammatillinen kehittyminen ohjatun harjoittelun aikana ja ohjauksen tuki

1. Osaan rakentaa myönteisen oppimisilmapiirin. 

2. Osaan toimia pedagogisena auktoriteettina. 

3. Osaan toimia oppilaiden kanssa pedagogisesti tahdikkaasti tilanteet ja oppilaan tunteet
huomioon ottaen ja häntä arvostaen. 

4. Osaan kannustaa ja tukea oppilasta ainutlaatuisena yksilönä. 

5. Osaan kasvattaa oppilaita kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. 

6. Osaan rakentaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä. 

7. Osaan eriyttää. 

8. Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja. 

9. Osaan eheyttää. 

10. Osaan käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti. 

11. Osaan tukea oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä. 

12. Hallitsen erinomaisesti opetettavien oppiaineiden sisällöt. 

13. Tunnen opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmat. 

14. Pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat eivät ymmärrä. 

15. Ymmärrän, mikä oppiaineissani on erityisen merkityksellistä ja opetuksessa painotettavaa. 

16. Osaan tarkastella laajempia ilmiöitä opetettavien oppiaineitteni näkökulmasta. 



Ammatillinen kehittyminen ohjatun harjoittelun aikana ja ohjauksen tuki

Question Average Standard 
Deviation

Osaan rakentaa myönteisen oppimisilmapiirin. 4.2 0.6

Osaan rakentaa myönteisen oppimisilmapiirin. (Ohjauksen tuki) 4.1 0.7

Osaan toimia pedagogisena auktoriteettina. 4.0 0.7

Osaan toimia pedagogisena auktoriteettina. (Ohjauksen tuki) 4.0 0.7

Osaan toimia oppilaiden kanssa pedagogisesti tahdikkaasti tilanteet ja oppilaan tunteet huomioon ottaen ja häntä arvostaen. 4.1 0.6

Osaan toimia oppilaiden kanssa pedagogisesti tahdikkaasti tilanteet ja oppilaan tunteet huomioon ottaen ja häntä arvostaen. 
(Ohjauksen tuki)

4.0 0.7

Osaan kannustaa ja tukea oppilasta ainutlaatuisena yksilönä. 4.1 0.7

Osaan kannustaa ja tukea oppilasta ainutlaatuisena yksilönä. (Ohjauksen tuki) 4.0 0.8

Osaan kasvattaa oppilaita kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. 4.0 0.7

Osaan kasvattaa oppilaita kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. (Ohjauksen tuki) 3.9 0.7



Ammatillinen kehittyminen ohjatun harjoittelun aikana ja ohjauksen tuki

Question Average Standard 
Deviation

Osaan rakentaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä. 3.9 0.7

Osaan rakentaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä. (Ohjauksen tuki) 3.9 0.7

Osaan eriyttää. 3.7 0.8

Osaan eriyttää. (Ohjauksen tuki) 3.7 0.8

Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja. 4.0 0.7

Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja. (Ohjauksen tuki) 4.0 0.7

Osaan eheyttää. 3.7 0.8

Osaan eheyttää. (Ohjauksen tuki) 3.7 0.8

Osaan käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti. 3.7 0.8

Osaan käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti. (Ohjauksen tuki) 3.7 0.8

Osaan tukea oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä. 3.7 0.7



Ammatillinen kehittyminen ohjatun harjoittelun aikana ja ohjauksen tuki

Question Average Standard 
Deviation

Osaan tukea oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä. (Ohjauksen tuki) 3.7 0.7

Hallitsen erinomaisesti opetettavien oppiaineiden sisällöt. 3.7 0.9

Hallitsen erinomaisesti opetettavien oppiaineiden sisällöt. (Ohjauksen tuki) 3.6 0.9

Tunnen opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmat. 3.7 0.8

Tunnen opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmat. (Ohjauksen tuki) 3.7 0.8

Pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat eivät ymmärrä. 4.1 0.7

Pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat eivät ymmärrä. (Ohjauksen tuki) 3.8 0.8

Ymmärrän, mikä oppiaineissani on erityisen merkityksellistä ja opetuksessa painotettavaa. 4.1 0.7

Ymmärrän, mikä oppiaineissani on erityisen merkityksellistä ja opetuksessa painotettavaa. (Ohjauksen tuki) 3.9 0.7

Osaan tarkastella laajempia ilmiöitä opetettavien oppiaineitteni näkökulmasta. 4.0 0.7

Osaan tarkastella laajempia ilmiöitä opetettavien oppiaineitteni näkökulmasta. (Ohjauksen tuki) 3.8 0.8



Ammatillinen kehittyminen ohjatun harjoittelun aikana ja ohjauksen tuki

Question Average Standard 
Deviation

Total: undefined(Täysin eri mieltä - Täysin samaa mieltä) (1-5) 3.9 0.7

Total: Ohjauksen tuki: (Heikko - Erinomainen) (1-5) 3.8 0.8



Osaan rakentaa myönteisen oppimisilmapiirin.



Osaan rakentaa myönteisen oppimisilmapiirin.

Osaan rakentaa myönteisen oppimisilmapiirin. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 5 0.6%

2 4 0.5%

2.5 14 1.7%

3 27 3.3%

3.5 92 11.2%

4 241 29.4%

4.5 277 33.8%

5 157 19.2%



Osaan rakentaa myönteisen oppimisilmapiirin.

Osaan rakentaa myönteisen oppimisilmapiirin. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 2 0.2%

1.5 6 0.7%

2 7 0.9%

2.5 17 2.1%

3 53 6.5%

3.5 138 16.8%

4 227 27.7%

4.5 248 30.3%

5 121 14.8%



Osaan toimia pedagogisena auktoriteettina.



Osaan toimia pedagogisena auktoriteettina.

Osaan toimia pedagogisena auktoriteettina. Respondents %

1 3 0.4%

1.5 4 0.5%

2 11 1.3%

2.5 22 2.7%

3 63 7.7%

3.5 119 14.5%

4 266 32.5%

4.5 227 27.7%

5 104 12.7%



Osaan toimia pedagogisena auktoriteettina.

Osaan toimia pedagogisena auktoriteettina. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 1 0.1%

1.5 9 1.1%

2 9 1.1%

2.5 32 3.9%

3 70 8.5%

3.5 145 17.7%

4 242 29.5%

4.5 203 24.8%

5 108 13.2%



Osaan toimia oppilaiden kanssa pedagogisesti tahdikkaasti tilanteet ja oppilaan tunteet huomioon ottaen 
ja häntä arvostaen.



Osaan toimia oppilaiden kanssa pedagogisesti tahdikkaasti tilanteet ja oppilaan tunteet huomioon ottaen 
ja häntä arvostaen.

Osaan toimia oppilaiden kanssa pedagogisesti tahdikkaasti tilanteet ja oppilaan tunteet huomioon ottaen ja häntä 
arvostaen.

Respondents %

1 2 0.2%

1.5 2 0.2%

2 9 1.1%

2.5 11 1.3%

3 38 4.6%

3.5 114 13.9%

4 255 31.1%

4.5 256 31.2%

5 133 16.2%



Osaan toimia oppilaiden kanssa pedagogisesti tahdikkaasti tilanteet ja oppilaan tunteet huomioon ottaen 
ja häntä arvostaen.

Osaan toimia oppilaiden kanssa pedagogisesti tahdikkaasti tilanteet ja oppilaan tunteet huomioon ottaen ja häntä 
arvostaen. (Ohjauksen tuki)

Respondents %

1 2 0.2%

1.5 5 0.6%

2 7 0.9%

2.5 25 3.0%

3 68 8.3%

3.5 146 17.8%

4 209 25.5%

4.5 253 30.9%

5 105 12.8%



Osaan kannustaa ja tukea oppilasta ainutlaatuisena yksilönä.



Osaan kannustaa ja tukea oppilasta ainutlaatuisena yksilönä.

Osaan kannustaa ja tukea oppilasta ainutlaatuisena yksilönä. Respondents %

1 3 0.4%

1.5 3 0.4%

2 8 1.0%

2.5 11 1.3%

3 49 6.0%

3.5 129 15.8%

4 226 27.7%

4.5 247 30.2%

5 141 17.3%



Osaan kannustaa ja tukea oppilasta ainutlaatuisena yksilönä.

Osaan kannustaa ja tukea oppilasta ainutlaatuisena yksilönä. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 2 0.2%

1.5 9 1.1%

2 8 1.0%

2.5 34 4.2%

3 73 8.9%

3.5 135 16.5%

4 200 24.5%

4.5 234 28.6%

5 122 14.9%



Osaan kasvattaa oppilaita kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään.



Osaan kasvattaa oppilaita kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään.

Osaan kasvattaa oppilaita kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. Respondents %

1 1 0.1%

1.5 2 0.2%

2 11 1.3%

2.5 19 2.3%

3 84 10.3%

3.5 154 18.9%

4 243 29.8%

4.5 216 26.5%

5 86 10.5%



Osaan kasvattaa oppilaita kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään.

Osaan kasvattaa oppilaita kantamaan vastuuta itsestään ja ympäristöstään. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 1 0.1%

1.5 6 0.7%

2 16 2.0%

2.5 38 4.7%

3 103 12.6%

3.5 163 20.0%

4 222 27.2%

4.5 185 22.7%

5 82 10.0%



Osaan rakentaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä.



Osaan rakentaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä.

Osaan rakentaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä. Respondents %

1 4 0.5%

1.5 2 0.2%

2 13 1.6%

2.5 30 3.7%

3 76 9.3%

3.5 163 20.0%

4 234 28.7%

4.5 222 27.2%

5 72 8.8%



Osaan rakentaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä.

Osaan rakentaa oppimista tukevia oppimisympäristöjä. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 1 0.1%

1.5 4 0.5%

2 14 1.7%

2.5 39 4.8%

3 82 10.0%

3.5 149 18.3%

4 242 29.7%

4.5 211 25.9%

5 74 9.1%



Osaan eriyttää.



Osaan eriyttää.
Osaan eriyttää. Respondents %

1 4 0.5%

1.5 7 0.9%

2 23 2.8%

2.5 49 6.0%

3 102 12.5%

3.5 205 25.1%

4 230 28.2%

4.5 140 17.1%

5 57 7.0%



Osaan eriyttää.
Osaan eriyttää. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 5 0.6%

1.5 7 0.9%

2 24 2.9%

2.5 54 6.6%

3 109 13.3%

3.5 172 21.1%

4 219 26.8%

4.5 153 18.7%

5 74 9.1%



Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja.



Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja.

Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja. Respondents %

1 3 0.4%

1.5 3 0.4%

2 12 1.5%

2.5 21 2.6%

3 57 7.0%

3.5 123 15.1%

4 278 34.0%

4.5 225 27.5%

5 95 11.6%



Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja.

Osaan käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 1 0.1%

1.5 2 0.2%

2 12 1.5%

2.5 24 2.9%

3 64 7.8%

3.5 134 16.4%

4 237 29.0%

4.5 240 29.4%

5 103 12.6%



Osaan eheyttää.



Osaan eheyttää.
Osaan eheyttää. Respondents %

1 6 0.7%

1.5 9 1.1%

2 22 2.7%

2.5 50 6.1%

3 143 17.5%

3.5 160 19.6%

4 213 26.1%

4.5 147 18.0%

5 67 8.2%



Osaan eheyttää.
Osaan eheyttää. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 4 0.5%

1.5 7 0.9%

2 26 3.2%

2.5 40 4.9%

3 174 21.3%

3.5 163 20.0%

4 204 25.0%

4.5 141 17.3%

5 58 7.1%



Osaan käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti.



Osaan käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti.

Osaan käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 12 1.5%

2 31 3.8%

2.5 57 7.0%

3 117 14.3%

3.5 203 24.9%

4 204 25.0%

4.5 134 16.4%

5 56 6.9%



Osaan käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti.

Osaan käyttää monipuolisia arviointimenetelmiä tarkoituksenmukaisesti. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 2 0.2%

1.5 16 2.0%

2 18 2.2%

2.5 61 7.5%

3 124 15.2%

3.5 189 23.2%

4 191 23.4%

4.5 140 17.2%

5 75 9.2%



Osaan tukea oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä.



Osaan tukea oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä.

Osaan tukea oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä. Respondents %

1 3 0.4%

1.5 5 0.6%

2 13 1.6%

2.5 50 6.1%

3 118 14.5%

3.5 197 24.1%

4 239 29.3%

4.5 146 17.9%

5 45 5.5%



Osaan tukea oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä.

Osaan tukea oppilaan itseohjautuvuuden kehittymistä. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 2 0.2%

1.5 8 1.0%

2 21 2.6%

2.5 60 7.4%

3 121 14.8%

3.5 186 22.8%

4 241 29.5%

4.5 126 15.4%

5 51 6.3%



Hallitsen erinomaisesti opetettavien oppiaineiden sisällöt.



Hallitsen erinomaisesti opetettavien oppiaineiden sisällöt.

Hallitsen erinomaisesti opetettavien oppiaineiden sisällöt. Respondents %

1 5 0.6%

1.5 14 1.7%

2 35 4.3%

2.5 64 7.8%

3 124 15.2%

3.5 159 19.5%

4 192 23.5%

4.5 146 17.9%

5 77 9.4%



Hallitsen erinomaisesti opetettavien oppiaineiden sisällöt.

Hallitsen erinomaisesti opetettavien oppiaineiden sisällöt. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 7 0.9%

1.5 27 3.3%

2 29 3.6%

2.5 56 6.9%

3 144 17.6%

3.5 162 19.9%

4 181 22.2%

4.5 142 17.4%

5 68 8.3%



Tunnen opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmat.



Tunnen opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmat.

Tunnen opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmat. Respondents %

1 5 0.6%

1.5 15 1.8%

2 12 1.5%

2.5 56 6.9%

3 129 15.8%

3.5 172 21.1%

4 198 24.3%

4.5 163 20.0%

5 66 8.1%



Tunnen opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmat.

Tunnen opetettavien oppiaineiden opetussuunnitelmat. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 4 0.5%

1.5 13 1.6%

2 28 3.4%

2.5 60 7.4%

3 141 17.3%

3.5 160 19.6%

4 199 24.4%

4.5 139 17.0%

5 72 8.8%



Pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat eivät ymmärrä.



Pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat eivät ymmärrä.

Pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat eivät ymmärrä. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 3 0.4%

2 10 1.2%

2.5 10 1.2%

3 61 7.5%

3.5 133 16.3%

4 212 26.0%

4.5 234 28.7%

5 151 18.5%



Pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat eivät ymmärrä.

Pystyn antamaan vaihtoehtoisen selityksen tai esimerkin, jos oppilaat eivät ymmärrä. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 3 0.4%

1.5 7 0.9%

2 27 3.3%

2.5 44 5.4%

3 89 10.9%

3.5 164 20.1%

4 209 25.6%

4.5 178 21.8%

5 95 11.6%



Ymmärrän, mikä oppiaineissani on erityisen merkityksellistä ja opetuksessa painotettavaa.



Ymmärrän, mikä oppiaineissani on erityisen merkityksellistä ja opetuksessa painotettavaa.

Ymmärrän, mikä oppiaineissani on erityisen merkityksellistä ja opetuksessa painotettavaa. Respondents %

1 3 0.4%

1.5 5 0.6%

2 7 0.9%

2.5 22 2.7%

3 64 7.9%

3.5 117 14.4%

4 254 31.2%

4.5 216 26.6%

5 125 15.4%



Ymmärrän, mikä oppiaineissani on erityisen merkityksellistä ja opetuksessa painotettavaa.

Ymmärrän, mikä oppiaineissani on erityisen merkityksellistä ja opetuksessa painotettavaa. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 2 0.2%

1.5 4 0.5%

2 12 1.5%

2.5 35 4.3%

3 92 11.3%

3.5 126 15.5%

4 242 29.8%

4.5 203 25.0%

5 97 11.9%



Osaan tarkastella laajempia ilmiöitä opetettavien oppiaineitteni näkökulmasta.



Osaan tarkastella laajempia ilmiöitä opetettavien oppiaineitteni näkökulmasta.

Osaan tarkastella laajempia ilmiöitä opetettavien oppiaineitteni näkökulmasta. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 5 0.6%

2 10 1.2%

2.5 29 3.6%

3 86 10.6%

3.5 147 18.1%

4 212 26.1%

4.5 217 26.7%

5 105 12.9%



Osaan tarkastella laajempia ilmiöitä opetettavien oppiaineitteni näkökulmasta.

Osaan tarkastella laajempia ilmiöitä opetettavien oppiaineitteni näkökulmasta. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 2 0.2%

1.5 7 0.9%

2 20 2.5%

2.5 42 5.2%

3 103 12.7%

3.5 148 18.2%

4 226 27.8%

4.5 178 21.9%

5 87 10.7%



Minäpystyvyys
A. Minäpystyvyys 

1. Luotan, että kykenen ohjaamaan oppimista digitalisoituvissa 
oppimisympäristöissä. 

2. Luotan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa koulussa. 

3. Luotan, että pystyn pitämään huolta työkyvystäni ja ammattitaidostani. 

4. Luotan kykyyni arvioida ja kehittää koulua. 

5.  Luotan, että kykenen tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa. 

6. Luotan kykyyni toimia yhteistyössä muiden opettajien ja muun henkilöstön 
kanssa. 

7. Luotan, että kykenen tarkastelemaan kriittisesti omaa opetustani ja sen taustalla 
olevia käsityksiä. 



Minäpystyvyys
Question Average Standard 

Deviation

Luotan, että kykenen ohjaamaan oppimista digitalisoituvissa oppimisympäristöissä. 4.0 0.8

Luotan, että kykenen ohjaamaan oppimista digitalisoituvissa oppimisympäristöissä. (Ohjauksen tuki) 3.9 0.8

Luotan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa koulussa. 4.1 0.8

Luotan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa koulussa. (Ohjauksen tuki) 4.0 0.8

Luotan, että pystyn pitämään huolta työkyvystäni ja ammattitaidostani. 3.9 0.8

Luotan, että pystyn pitämään huolta työkyvystäni ja ammattitaidostani. (Ohjauksen tuki) 3.8 0.9

Luotan kykyyni arvioida ja kehittää koulua. 3.8 0.8

Luotan kykyyni arvioida ja kehittää koulua. (Ohjauksen tuki) 3.7 0.8

Luotan, että kykenen tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa. 3.9 0.8

Luotan, että kykenen tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa. (Ohjauksen tuki) 3.7 1.0

Luotan kykyyni toimia yhteistyössä muiden opettajien ja muun henkilöstön kanssa. 4.3 0.6



Minäpystyvyys
Question Average Standard 

Deviation

Luotan kykyyni toimia yhteistyössä muiden opettajien ja muun henkilöstön kanssa. (Ohjauksen tuki) 4.1 0.8

Luotan, että kykenen tarkastelemaan kriittisesti omaa opetustani ja sen taustalla olevia käsityksiä. 4.2 0.7

Luotan, että kykenen tarkastelemaan kriittisesti omaa opetustani ja sen taustalla olevia käsityksiä. (Ohjauksen tuki) 4.1 0.7

Total: undefined(Täysin eri mieltä - Täysin samaa mieltä) (1-5) 4.0 0.8

Total: Ohjauksen tuki: (Heikko - Erinomainen) (1-5) 3.9 0.8



Luotan, että kykenen ohjaamaan oppimista digitalisoituvissa oppimisympäristöissä.



Luotan, että kykenen ohjaamaan oppimista digitalisoituvissa oppimisympäristöissä.

Luotan, että kykenen ohjaamaan oppimista digitalisoituvissa oppimisympäristöissä. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 5 0.6%

2 13 1.6%

2.5 36 4.4%

3 62 7.6%

3.5 138 17.0%

4 176 21.6%

4.5 232 28.5%

5 149 18.3%



Luotan, että kykenen ohjaamaan oppimista digitalisoituvissa oppimisympäristöissä.

Luotan, että kykenen ohjaamaan oppimista digitalisoituvissa oppimisympäristöissä. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 4 0.5%

1.5 6 0.7%

2 20 2.5%

2.5 33 4.1%

3 87 10.7%

3.5 132 16.2%

4 197 24.2%

4.5 224 27.6%

5 110 13.5%



Luotan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa koulussa.



Luotan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa koulussa.

Luotan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa koulussa. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 3 0.4%

2 13 1.6%

2.5 26 3.2%

3 58 7.1%

3.5 131 16.1%

4 184 22.6%

4.5 212 26.1%

5 184 22.6%



Luotan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa koulussa.

Luotan, että pystyn toimimaan monikulttuurisessa koulussa. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 5 0.6%

1.5 7 0.9%

2 20 2.5%

2.5 36 4.4%

3 75 9.2%

3.5 121 14.9%

4 186 22.9%

4.5 205 25.2%

5 158 19.4%



Luotan, että pystyn pitämään huolta työkyvystäni ja ammattitaidostani.



Luotan, että pystyn pitämään huolta työkyvystäni ja ammattitaidostani.

Luotan, että pystyn pitämään huolta työkyvystäni ja ammattitaidostani. Respondents %

1 4 0.5%

1.5 7 0.9%

2 33 4.1%

2.5 43 5.3%

3 81 10.0%

3.5 140 17.2%

4 195 24.0%

4.5 212 26.1%

5 98 12.1%



Luotan, että pystyn pitämään huolta työkyvystäni ja ammattitaidostani.

Luotan, että pystyn pitämään huolta työkyvystäni ja ammattitaidostani. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 5 0.6%

1.5 11 1.4%

2 34 4.2%

2.5 37 4.6%

3 102 12.5%

3.5 154 18.9%

4 203 25.0%

4.5 160 19.7%

5 107 13.2%



Luotan kykyyni arvioida ja kehittää koulua.



Luotan kykyyni arvioida ja kehittää koulua.

Luotan kykyyni arvioida ja kehittää koulua. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 11 1.4%

2 21 2.6%

2.5 38 4.7%

3 119 14.6%

3.5 188 23.1%

4 201 24.7%

4.5 168 20.7%

5 65 8.0%



Luotan kykyyni arvioida ja kehittää koulua.

Luotan kykyyni arvioida ja kehittää koulua. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 7 0.9%

1.5 15 1.8%

2 28 3.4%

2.5 44 5.4%

3 138 17.0%

3.5 165 20.3%

4 191 23.5%

4.5 158 19.4%

5 67 8.2%



Luotan, että kykenen tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa.



Luotan, että kykenen tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa.

Luotan, että kykenen tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa. Respondents %

1 5 0.6%

1.5 4 0.5%

2 18 2.2%

2.5 33 4.1%

3 93 11.4%

3.5 140 17.2%

4 232 28.5%

4.5 182 22.4%

5 106 13.0%



Luotan, että kykenen tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa.

Luotan, että kykenen tekemään yhteistyötä huoltajien kanssa. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 17 2.1%

1.5 22 2.7%

2 39 4.8%

2.5 41 5.0%

3 87 10.7%

3.5 143 17.6%

4 205 25.2%

4.5 158 19.4%

5 101 12.4%



Luotan kykyyni toimia yhteistyössä muiden opettajien ja muun henkilöstön kanssa.



Luotan kykyyni toimia yhteistyössä muiden opettajien ja muun henkilöstön kanssa.

Luotan kykyyni toimia yhteistyössä muiden opettajien ja muun henkilöstön kanssa. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 1 0.1%

2 4 0.5%

2.5 12 1.5%

3 36 4.4%

3.5 75 9.2%

4 178 21.9%

4.5 291 35.8%

5 214 26.3%



Luotan kykyyni toimia yhteistyössä muiden opettajien ja muun henkilöstön kanssa.

Luotan kykyyni toimia yhteistyössä muiden opettajien ja muun henkilöstön kanssa. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 4 0.5%

1.5 11 1.4%

2 11 1.4%

2.5 24 3.0%

3 60 7.4%

3.5 120 14.8%

4 182 22.4%

4.5 236 29.0%

5 165 20.3%



Luotan, että kykenen tarkastelemaan kriittisesti omaa opetustani ja sen taustalla olevia käsityksiä.



Luotan, että kykenen tarkastelemaan kriittisesti omaa opetustani ja sen taustalla olevia käsityksiä.

Luotan, että kykenen tarkastelemaan kriittisesti omaa opetustani ja sen taustalla olevia käsityksiä. Respondents %

1 2 0.2%

1.5 2 0.2%

2 8 1.0%

2.5 21 2.6%

3 43 5.3%

3.5 106 13.1%

4 208 25.6%

4.5 240 29.6%

5 182 22.4%



Luotan, että kykenen tarkastelemaan kriittisesti omaa opetustani ja sen taustalla olevia käsityksiä.

Luotan, että kykenen tarkastelemaan kriittisesti omaa opetustani ja sen taustalla olevia käsityksiä. (Ohjauksen tuki) Respondents %

1 5 0.6%

1.5 7 0.9%

2 4 0.5%

2.5 13 1.6%

3 66 8.1%

3.5 145 17.9%

4 211 26.0%

4.5 200 24.6%

5 161 19.8%


