TutKoKe-symposium
Teemaryhmät 21.4.2021
Esitykselle on varattu 15 minuuttia, jonka jälkeen keskustelulle 15 minuuttia.
Esitysten välissä on viiden minuutin tauko, jonka aikana on mahdollista siirtyä toiseen teemaryhmään.
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Teemaryhmä 1:
Häiritseviä kohtaamisia
Kohtaamisesta puhuttaessa korostetaan yleensä empaattista, ymmärtävää ja arvostavaa suhtautumista erilaisiin
näkemyksiin. Varsinkin eettisten kysymysten yhteydessä kuulemme usein sanottavan, että kaikki vastaukset ovat oikein,
ja yhtä tärkeitä. Haastan tämän näkemyksen väitteellä, jonka mukaan kenties arvokkaimmat kohtaamiset tapahtuvat itse
asiassa tilanteissa, joissa joudumme vaikeuksiin omien näkemystemme kanssa. Toisin sanoen, emme saakaan
vastapuolen täydellistä sympatiaa ajatuksillemme. Tällaiset kohtaamiset sisältävät riskejä, mutta ne tarjoavat myös
mahdollisuuden omien käsitysten uudelleen arviointiin. Väitteeni tausta nousee kasvatusfilosofi Gert Biestan
näkemyksistä, sekä pedagogisen filosofian piirissä tehdystä tutkimuksesta. Keskityn erityisesti opettaja-oppilassuhteeseen, mutta ajatus on sovellettavissa myös ohjaajan ja opiskelijan kohtaamisiin.

Opettajaopiskelijoiden opiskeluilo
Mitä asioita ohjatussa harjoittelussa voi havainnoida opettajaopiskelijoiden opiskeluilon näkökulmasta? Teimme
kyselytutkimuksen opettajaopiskelijoille pedagogisten opintojen alussa heidän opiskeluilostaan (n = 85). Hyödynsimme
valmiita psykologisia mittareita. Ne sisältävät muuttujia, joiden tuntemisesta voi olla hyötyä myös
opetusharjoittelunohjaajien havainnoidessa ja ohjatessa opettajaopiskelijoita. Opiskeluilon vähenemisen merkit ja
opetusharjoittelijaa mahdollisesti kuormittavat taustatekijät voivat olla tarpeellinen ohjauskeskustelun aihe harjoittelun
onnistuneen etenemisen kannalta.

Opiskelijan ääni ohjatuissa harjoitteluissa
Kuuluuko opiskelijan ääni ohjatuissa harjoitteluissa? Luokanopettajaopiskelijoiden ensimmäiseen ohjattuun
harjoitteluunsa liittämät odotukset, toiveet ja jännityksen aiheet. Aineistona tässä on käytetty vuoden 2019 aikana Lapin
yliopiston harjoittelukoulussa orientoivan eli ensimmäisen harjoittelunsa aloittaville opiskelijoille tehtyä kyselyä. Kyselyn
sai yhteensä 83 opiskelijaa ja vastaajia oli 46 (n=46, vastausprosentti 55,4 %). Tutkimuksen yhtenä tehtävänä oli selvittää,
missä määrin luokanopettajaksi opiskelevilla on ensimmäiseen ohjattuun harjoitteluunsa liittyviä huolituntemuksia,
pelkoa tai jännitystä. Opiskelijat saivat kyselyn kaksi-kolme päivää ennen harjoittelun alkua ja vastausaikaa heillä oli
viikko. Kysely on osa laajempaa tutkimusta, josta tässä esityksessä pyritään vastaamaan ainoastaan viiteen kysymykseen:
1. Onko alkanut orientoiva harjoittelu herättänyt sinussa jännitystä, huolta tai pelkoa? 2. Miten ensimmäisinä päivinä
saamasi ohjaus on vaikuttanut tuntemuksiisi? 3. Mitä asioita odotat ja toivot harjoittelulta? 4. Arvioi ja kerro, mitkä
ohjaukseen liittyvät asiat mielestäsi voivat helpottaa opiskelijan harjoitteluun liittyvä jännitystä. 5. Arvioi ja kerro, mitkä
ohjaukseen liittyvät asiat mielestäsi voivat lisätä opiskelijan harjoitteluun liittyvää jännitystä. Opiskelijoiden avoimiin
kysymyksiin antamille vastauksille tehtiin laadullinen sisällönanalyysi, jonka perusteella aineiston vastauksia pyrittiin
ryhmittelemään mielekkään tulkinnan tuottamiseksi. Tavoitteena oli kysymysten mukaisesti syventää ymmärrystä
opiskelijoiden kokemuksista ohjattuun orientoivaan harjoitteluun liittyen. Opiskelijat olivat vastatessaan tietoisia siitä,
että heidän vastauksiaan tullaan mahdollisesti käyttämään myös suorina lainauksina osana tätä tutkimusta.

Teemaryhmä 2:
Verkkokurssi opettajan arjesta ja koulusta yhteisönä osana opetusharjoittelua
Helsingin normaalilyseossa kokeiltiin uutta opettajan arkea ja koulua yhteisönä käsittelevää verkkokurssia osana ohjattua
harjoittelua kenttäkouluissa harjoitteleville opiskelijoille. Verkkokurssin prototyyppi toteutettiin yhteisopettajuutta
hyödyntäen kahden ohjaajan yhteiskurssina syksyllä 2019 osana ohjattua perusharjoittelua ja toteutusta jatketaan
keväällä 2020 ohjatussa syventävässä harjoittelussa. Tarkoitus on vakiinnuttaa verkkokurssi osaksi Helsingin yliopiston
kenttäharjoittelijoiden pedagogisia opintoja. Kokeilu tukee tavoitteita aiempaa joustavammasta opiskelusta ja tuo
etäopiskelumahdollisuuksia osaksi kandi- ja maisteriopintoja sekä vahvistaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia kurssin
sisältöjen ja verkkotyötapojen kautta. Verkkopohjaisessa Koulu yhteisönä -osiossa eri aineiden harjoittelijat tutustuivat
siihen, mitä muuta opettajan työhön kuuluu kuin oman aineen opettamista. Osiossa esimerkiksi pohdittiin ratkaisuja
työrauhaongelmiin, kiusaamisen torjumiseen ja opettajan jaksamiseen. Lisäksi perehdyttiin luokanvalvojan tehtäviin,
kodin ja koulun sekä eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Kenttäkouluissa harjoittelevat ovat jääneet paitsi tällaisesta
opintokokonaisuudesta tai se on jäänyt pirstaleiseksi, muodostuen esimerkiksi välituntivalvonnoista ja
opettajainkokouksista, jolloin monipuolinen kuva koulun eri toimijoiden rooleista tai koulun ulkopuolisista
yhteiskumppaneista voi jäädä saamatta. Digitaalisen Koulu yhteisönä -osion tavoitteena on tasavertaistaa harjoittelua
normaali- ja kenttäkoulujen välillä ja tarjota kaikille mahdollisuus saada käsitys opettajan työn laajuudesta sekä
tutustuttaa monipuolisesti virtuaalisen oppimisympäristön (Teams) mahdollisuuksiin opetuksen ja ohjauksen välineenä.
Samalla hyödynnetään verkko-ohjausta ratkaisuna kenttäkoululaisten maantieteelliselle hajanaisuudelle ja tuodaan
pedagogisiin opintoihin mukaan lisää digitaalisuutta.

Ohjattu harjoittelu avoimessa oppimistilassa -tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia erilaisia
harjoittelukokemuksia ohjatun harjoittelun toteuttaminen avoimessa oppimistilassa tuottaa. Tutkimuksen taustalla on
Muuttuvat tilat – muuttuva pedagogiikka -hanke (MTMP), jonka tavoitteena on kehittää oppilaslähtöistä pedagogiikkaa ja
yhteisopettajuutta avoimessa oppimistilassa. Hankkeen aikana Itä-Suomen yliopiston Tulliportin normaalikouluun on
rakennettu avoin oppimistila, joka toimii sekä hankkeen että opettajaopiskelijoiden toimintaympäristönä. Hankkeen
pedagogiikan lähtökohdat on tiivistetty neljään osa-alueeseen: omistajuuteen, toiminnallisuuteen, kokemuksellisuuteen
ja yhteisöllisyyteen. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa keskitytään opiskelijoiden kokemuksiin harjoittelusta avoimessa
oppimistilassa. Alustavien tulosten mukaan avoimessa tilassa harjoittelu koetaan antoisana, mutta myös haasteellisena.
Haasteissa korostuvat erityisesti suuren oppilasmäärän ja opettajatiimin välisen yhteistyön toimivuuden näkökulmat.
Myös monet käytännölliset asiat, kuten aikatauluttaminen, koetaan ongelmallisiksi. Positiivisia kokemuksia tulee
monestakin eri näkökulmista, joista keskeisimpinä nousevat esiin uudenlaisten oppimistilojen kokeminen ja niiden
mahdollisuuksien parempi ymmärtäminen, ilmiökeskeiseen pedagogiaan tutustuminen ja oman opettajuuden sekä
käsityksen opettajuudesta vahvistuminen. Tulevissa osissa pureudutaan tarkemmin opettajaopiskelijoiden kokemaan
ammatilliseen kasvuun sekä tiimiohjauksen tuottamiin harjoittelukokemuksiin. Näiden aineistojen analyysi on hyvin
varhaisessa vaiheessa. Tutkimus toteutetaan mixed method- tyyppisesti siten, että eri osakokonaisuuksissa korostuvat
joko laadulliset tai määrälliset menetelmät. Aineisto kerätään opiskelijoilta, jotka suorittavat ohjatun harjoittelun MTMPhankkeen avoimessa oppimistilassa (n=80). Kerätty aineisto koostuu harjoitteluun kuuluvista tehtävistä sekä
focusryhmähaastatteluista. Lisäksi aineistona toimivat lukuvuoden 2019–2020 valtakunnallisen harjoittelukyselyn ItäSuomen yliopiston opiskelijoiden vastaukset (n=200).

Yhteisopettajuus ja -ohjaus Alkuraitin A-luokassa Lapin yliopiston harjoittelukoulussa
Esittelemme elokuussa 2018 aloitettua yhdysluokkatoimintaa. A-luokassa kaksi luokanlehtoria on yhdistänyt luokkansa
(1A- ja 2A-luokat) ja työpanoksensa oppilaiden joustavan alkuopetuksen näkökulmasta. Lisäksi tiimissä työskentelee
erityis- ja resurssiopettaja sekä koulunkäynninohjaaja. Olemassa olevat opetustilat on yhdistetty ja muokattu moninaisen
opetuksen mahdollistamiseksi. Yhdysluokan ohjauskäytänteitä on hiottu eri opetusharjoitteluiden painopistealueet
huomioiden ja ohjattu opiskelijoita yhteisopettajuuteen ja erilaisiin samanaikaisopetuksen toteutustapoihin.
Yhteisopettajuuden ja yhdysluokkatoiminnan hyödyiksi olemme kokeneet erityisopetusresurssien tehokkaamman
kohdentamisen, työhyvinvoinnin ja -tehokkuuden lisääntymisen, oppilaslähtöisyyden vahvistumisen, motivaation
ylläpidon sekä ammatillisen kehittymisen mahdollistamisen arkityössä. Yhteisohjaajuuden hyödyiksi olemme kokeneet
ohjaajien vahvuuksien mahdollisimman hyvän hyödyntämisen, yhteistyömallin antamisen opiskelijoille,
ohjauskeskusteluiden moninäkökulmaisuuden sekä erilaisten toiminnallisten ohjausmenetelmien hyödyntämisen
isomman opiskelijaryhmän kanssa. Jatkossa toivomme voivamme jatkaa kokeilu- ja kehitystyötämme tämän saralla ja
mahdollisesti laajentamaan yhteistyötä esiopetukseen.

Teemaryhmä 3:
Pedagoginen tuki osana oppimista
Esityksessämme tuomme esille Pedagogisessa verkkokahvilassa (15.4.2021) käytyjen teemojen (arviointi,
yhteisopettajuus ja ohjaus) keskeisiä asioita, joita tarkastelemme pedagogisen tuen näkökulmasta.

Koukuttava kohtaaminen? – Tsemppiä tsemppiä! -hankkeen lähtökohtia
Kohtaaminen (dialogisuusfilosofisessa merkityksessä) ja instituutiot muodostavat jännitteisen – tai jopa mahdottomaksi
ymmärretyn – suhteen. Toisaalta kohtaamisen hetkiä pidetään elämän kannalta elintärkeinä. Progressiivisen
pedagogiikan näkökulmissa on pohdittu kohtaamisen mahdollisuuksia (mm. Noddings 1992). Taidepedagogiikan
kontekstissa voidaan rakentaa kohtaamisille otollisia tarjoumia myös erityiseksi nimetyille lapsille (Kallio-Tavin 2013).
Oulun normaalikoulun Koskelan yksikössä lv. 2020-21 toteutettavan Tsemppiä tsemppiä! -hankkeen tavoitteena on
edistää ja kehittää koulun toimintakulttuuria taito- ja taideaineiden sekä erityisopetuksen kehyksessä. Tsemppiopettajat
suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat työskentelytapoja lasten koulupäiviin hyvinvoinnin, oppimisen ja osallisuuden
tukemiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien ohjausosaamista yhteistoimintana eri ammattiryhmien
ja opetusharjoittelijoiden kanssa.

Tunnekasvatus opettajan toiminnassa
Tässä esityksessä pyrin hahmottelemaan, mitä tunnekasvatus on opettajan toiminnassa. Esitys pohjautuu tekeillä olevaan
väitöskirjaan, ja se sisältää tutkimukseni analyysin tuloksia.

