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SYYSVÄRIKÄS TERVEHDYS
Suomen ensimmäisen
opettajaseminaarin
syntysijoilta!
Vietämme suomalaisen opettajankoulutuksen 150-vuotisjuhlavuotta. Jyväskylän yliopiston Normaalikoulun rehtori
Markus Leppiniemi paneutuu esimerkiksi tähän johdantokirjoituksessaan. Itseoikeutetusti lehtemme vuoden kolmosnumero keskittyy Jyväskylän yliopiston
harjoittelukoulun, sekä yliopiston edustajien monipuolisten asiantuntija-artikkeleiden julkaisemiseen. Kiitän kaikkia kirjoittajia lehtemme ansiokkaasta sisällöstä!
Naukkarinen kokoaa ensimmäisessä artikkelissa suomalaisen inkluusio- ja
työrauhakeskustelun teemoja ja Suomi
jatkaa niin ikään poimintojen keräämistä
keskittyen viime vuosisadan opetussuunnitelmien edustamaan pedagogiseen ajatteluun. Hannula ja Kontoniemi keskittyvät artikkeleissaan oppilaan näkökulmaan kirjoittaessaan luokkahuonedialogista ja hyvinvoinnista. Pakarinen ja Paavola kuvaavat käytännön yhteistyötä
Norssin ja opettajankoulutuksen välillä.
Kareisen, Rantalan ja Vehkakosken
niin kuin myös Orrainin artikkelissa on
erityispedagoginen näkökulma aiheeseen. Lukijat saavat perehtyä oppilasta
tukeviin pedagogisiin lähestymistapoihin.
Opettajuus on jatkuvasti kehittyvä,
elinikäinen taival. Nevalainen ja Kimonen kirjoittavat artikkelissaan opettajan

professionaalisesta kasvusta opiskeluaikana ja työelämään siirryttyä.
Tähkänen taas kuvaa luokkahuonedraaman mahdollisuuksia koulussa. Kalaja, Laukkarinen ja Salo kertovat millaisena kielikasvatus näyttäytyy nykypäivän alakoulussa.
Taito- ja taideaineiden näkökulman
tuovat esiin Huovila sekä Kyllönen ja
Mäenpää käsityöhön liittyvillä artikkeleillaan. Mikkonen ja Rimpiläinen kirjoittavat länsimaisesta taidemusiikista.
Jokainen Teistä löytää varmasti
oman mielenkiinnon kohteensa lehtemme tämänkertaisesta runsaasta tarjonnasta. Seuraava lehtemme on Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikön
ja normaalikoulun lehtoreiden artikkeleista koostuva erikoisnumero.
Antoisia lukuhetkiä!
Jyväskylässä 20.9.2013
Sirpa Eskelä-Haapanen
päätoimittaja
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Markus Leppiniemi, rehtori
Jyväskylän normaalikoulu

Jyväskylän Norssi Suomen ensimmäinen
harjoittelukoulu

Jyväskylän normaalikoulu on aloittanut
toimintansa opettajaseminaarin mallikouluna v. 1866. Sitä ennenkin oli jo muutaman vuoden ajan järjestetty epävirallisesti
koulutoimintaa 1863 aloittaneen opettajaseminaarin yhteydessä. Uno Cygnaeuksen ajatus opettajankoulutuksesta ja siihen
kuuluvasta opetusharjoittelusta on uskomaton 150-vuotinen menestystarina. On
ihmeellistä, että suomalainen opettajan2

koulutus on säilyttänyt ominaispiirteensä
puolitoista vuosisataa kaikkien poliittisten
ja taloudellisten murroskausien melskeissä. Tänä päivänä me voimme Suomessa
iloita laadukkaan opettajankoulutuksemme pitkästä perinteestä ja sen myötä
erinomaisesta ja kansainvälisesti arvostetusta perusopetuksestamme. Koulussamme on jo vuosien ajan vieraillut kymmeniä kansainvälisiä ryhmiä selvittämäs-
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sä suomalaisen peruskoulun salaisuutta.
Jyväskylän normaalikoulun ylläpitäjä
on Jyväskylän yliopisto. Rahoitus perusja lukio-opetuksen järjestämiseen tulee
kuitenkin kokonaisuudessaan valtiolta.
Normaalikoulun päätehtävänä on toimia
laadukkaana, modernina ja monipuolisena harjoittelukouluna, jossa opettajankoulutukseen valitut opiskelijat suorittavat
tutkintoonsa kuuluvia ohjattuja harjoitteluitaan. Lisäksi koulussamme tehdään
monipuolista tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Julkaisemme myös säännöllisesti erilaisia julkaisuja, mistä tämäkin lehti on hyvä esimerkki. Seuraava kirja
on jo suunnitteilla ja se ilmestyy v. 2015,
jolloin Normaalikoulun yläkoulu ja lukio
viettävät 100-vuotisjuhliaan. Heti seuraavana vuonna 2016 juhlimme alakoulun
150-vuotisjuhlia. Juuri sopivasti juhlavuoden kunniaksi otamme elokuussa 2016
käyttöön myös uudet valtakunnalliset
perusopetuksen opetussuunnitelmat.
Ohjattu harjoittelu on
opettajankoulutuksen keskiössä
Opettajankoulutuslaitoksen opetussuunnitelma on rakentunut ohjattujen harjoitteluiden ympärille. Koulutusohjelma pyrkii
nitomaan opintojaksot mielekkääksi jatkumoksi, jossa aika ajoin päästään koululle
käytännössä kokeilemaan ja testaamaan
luentosaleissa opiskeltuja ajatuksia. Opetusharjoittelun tehtävänä on kirkastaa
opiskelijalle kasvatustieteellisen teorian ja
käytännön yhteyttä. Harjoittelu perustuu
aina opiskelijan omille lähtökohdille, mut-

ta eri jaksojen tavoitteet suuntaavat ja teemoittavat toimintaa. Ohjaajien vaativa työ
on yhdistää harjoittelu, sen yksilöllinen
ohjaaminen ja luokan oppilaiden arkinen
koulutyö.
Norssin alakoulussa järjestetään
opettajankoulutukseen kuuluvia ohjattuja
harjoittelujaksoja luokan-, aineen- ja erityisopettajien koulutusohjelmissa. Yläkoululla ja lukiossa on näiden lisäksi harjoittelujaksoja tuleville opinto-ohjaajille. Harjoittelukoulun resursseja hyödynnetään
Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksessa täysimääräisesti. Koulun toiminta,
tilat ja varustus ovatkin hyvin pitkälti suunniteltu laadukkaan opetusharjoittelun mahdollistamiseksi. Lähes kaikki koulun opettajat toimivat harjoittelun ohjaajina.
Norssin alakoululla järjestetään enimmäkseen luokanopettajakoulutukseen liittyvää harjoittelua, johon osallistuu lukuvuosittain noin 270-290 eri opiskelijaa.
Erityisopetuksessa harjoittelee lukuvuosittainnoin 35-40 opiskelijaa ja aineenopettajakoulutuksessa yhteensä noin 40 opiskelijaa (esim. vieraat kielet, musiikki).
Viime vuosina on kansainvälisten opettajaopiskelijoiden osuus lisääntynyt ja heitä
vierailee koulullamme perehtymisjaksoilla lukuvuosittainnoin 30. Lisäksi koululla
tapahtuu ohjatun harjoittelun kaltaista toimintaa muun muassa Opettajankoulutuslaitoksen esi- ja alkuopetuksen sivuaineopintoihin liittyen, jossa opiskelijat toimivat ensimmäisillä kummiluokilla viikoittain
1 - 2 tuntia.
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Luokanopettajaharjoittelu
Luokanopettajaopiskelijoiden koulutusohjelmaan sisältyy neljä harjoittelujaksoa.
Harjoittelujaksot sisältyvät eri opiskeluvuosille ja samalla opiskelun eri vaiheisiin.
Opetusharjoittelu 1 (OH1, 4 op) on
ensimmäisen opiskeluvuoden harjoittelukokonaisuus, joka jakaantuu sekä syksylle että keväälle. Osalla opiskelijoista on
aikaisempia opintoja sen verran paljon,
että he suorittavat OH1:n kokonaisuudessaan syksyllä. Opintojakson keskeisenä
tavoitteena on oppia havainnoimaan koulun arkea ammatillisesta näkökulmasta ja
samalla tunnistaa omia toimintatapojaan
ja kehittymistarpeitaan. Jaksoon sisältyy
paljon aktiivista havainnointia, mutta myös
jonkin verran opiskelijan omaa opetusta.
Opetusharjoittelu 2 (OH2, 6 op) on
opinto-ohjelmassa kolmantena opiskeluvuonna. Harjoittelun päätavoitteena on
laajempien opetuskokonaisuuksien suunnittelutaitojen kehittyminen. Tässä vaiheessa tulee myös koulun opetussuunnitelma viimeistään tutuksi. Harjoittelua pidetään yleisesti yhtenä tärkeimmistä kehittymisjaksoista koko koulutuksen aikana.
Opetusharjoittelu 3 (OH3, 8 op) on
neljännen opiskeluvuoden kokonaisuus,
jossa opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi keskitytään arviointiin. Harjoittelussa myös etsitään laajempaa ymmärrystä erilaisista oppimisprosesseista. Oppisisältönä on usein opiskelijan oma sivuaine, jolloin syvemmälle vietyä opiskelu4

prosessia voidaan siirtää myös koulutyöhön.
Opetusharjoittelu 4 (OH4, 8 op) keskittyy tavoitteissaan opiskelijan oman
ammatillisen osaamisen vahvistamiseen.
Harjoittelu on opiskelijan näkökulmasta
luonteeltaan itsenäisin ja sen voi halutessaan suorittaa myös muutamilla Jyväskylän kaupungin yhteistyökouluilla.
Opettajankoulutuksen
tulevaisuus näyttää hyvältä
Suomalainen opettajankoulutus ja yliopistojen harjoittelukoulut nauttivat suurta arvostusta. Opettajankoulutusjärjestelmämme on omanlaisensa, mutta kokonaisuudessaan tehokas ja laadukas. Yhteiskunta ja koulu sen osana kehittyvät kuitenkin
jatkuvasti. Opettajankoulutuksen ja harjoittelukoulujen on oltava kehityksessä
mukana mieluummin suunnannäyttäjinä,
kuin ulkoisiin paineisiin reagoijina. Tähän
on ainakin Jyväskylässä hyvät edellytykset.

Jyväskylän normaalikoulu
Ylläpitäjä: Jyväskylän yliopisto
Rakenne: alakoulu, yläkoulu ja lukio
(koulu toimii kahdessa kiinteistössä)
Koko: henkilökuntaa noin 100 (alakoululla noin 30), oppilaita noin 1000 (alakoululla noin 400), opiskelijoita vuosittain noin 800 (alakoululla noin 350).
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Aimo Naukkarinen
KT, dosentti, lehtori
Opettajankoulutuslaitos,
Jyväskylän yliopisto

Ryhmädynamiikkaa etsimässä
Poimintoja suomalaisesta inkluusiosta ja
työrauhakeskustelusta

Inklusiivinen kasvatus on käsitteenä ollut mukana suomalaisessa
koulutuspoliittisessa keskustelussa 1990-luvun puolivälistä lähtien.
Perustana on “tukipalvelujen jatkumo” -ajattelu: koulussa inkluusio on
jatkuva prosessi, jossa tutkitaan, tunnistetaan, vähennetään ja poistetaan
oppimisen ja osallistumisen esteitä (esim. Booth & Ainscow 2002)
tarjoamalla tukea tavallisessa oppimisympäristössä (Taylor 1988).
Tavoitteena on kaikkien kouluyhteisöön kuuluvien tasa-arvoinen ja
täysivaltainen osallisuus (Murto, Naukkarinen & Saloviita 2001).
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Tukipalvelujen jatkumo -ajattelussa
pyritään yleisopetuksen opetussuunnitelman kehittämiseen ja jokaisen oppilaan myös erityistä tukea saavan - tarkoituksenmukaiseen tukemiseen. Luokkahuonepedagogiikkaa ja koulun moniammatillista yhteistyötä pyritään jatkuvasti kehittämään niin, että oppilaiden tukitoimet
onnistuvat. Tukipalvelujen jatkumo -ajattelu perustuu tukiparadigmaan (Taylor
1988; Saloviita, Lehtinen & Pirttimaa
1997; Ladonlahti 2006; Ladonlahti &
Naukkarinen 2006).
Perinteisen “sijoituspaikkojen jatkumo” -ajattelun vaikutus näkyy edelleen
vahvasti suomalaisessa opetuksessa ja
kasvatuksessa. Ajattelun sovelluksina on
syntynyt oppilaiden piirteisiin ja toimintaan
liittyvään kategorisointiin perustuvia opetussuunnitelmia, opetusryhmiä ja käytäntöjä. Keskeistä on vähiten rajoittavan
ympäristön periaate ja porrasteisuus: oppilas sijoitetaan häntä vähiten rajoittavaan
ympäristöön ja oppilaan on ansaittava siirto portaalta toiselle (esim. erityisluokasta
yleisopetuksen luokkaan). Opiskelu yleisopetuksen luokassa muiden ikätovereiden
kanssa ei siis ole tämän ajattelun mukaan
itseisarvo. Sijoituspaikkojen jatkumo -ajattelu on yksilökeskeistä ja sitä on arvosteltu siitä, että yleisopetuksen opetussuunnitelman ja käytäntöjen esteiden tunnistaminen ja vähentäminen jää siinä vaillinaiseksi. Sijoituspaikkojen jatkumo -ajattelu perustuu kuntoutusparadigmaan (Taylor 1988; Saloviita, Lehtinen & Pirttimaa
1997; Ladonlahti 2006; Ladonlahti &
6

Naukkarinen 2006).
Käytännössä inklusiivinen kasvatus
merkitsee koulussa ainakin seuraavia asioita: (ks. mm. Lipsky & Gartner 1996,
763; Karagiannis ym. 1997, 3–4; Ryndak,
Jackson & Billingsley 1999/2000; Naukkarinen 2000b, 16; 2005, 13):
1) lähikouluperiaate (oppilaat käyvät
koulua, johon asuinpaikkansa perusteella
kuuluvat)
2) opiskelu ikätason mukaisissa, tavallisissa opetusryhmissä (joustavat opetusjärjestelyt ovat olennaisia, mm. joustava ryhmien muodostaminen)
3) koulun aikuisten yhteistoiminta
(myös koulun ja kodin yhteistyö)
4) oppilaiden yhteistoiminnallisuus
koulunkäynnissä (mm. yhteistoiminnallinen oppiminen).
Tämän artikkelin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä inkluusion olemuksesta
ja siihen liittyvien mahdollisuuksien, ongelmien ja keskustelutapojen moninaisuudesta. Kuvaan inkluusiokeskustelun piileviä sitoumuksia tapausesimerkkien avulla. Näitä ovat luokanopettajaopiskelijoiden
kommentit ohjaamassani inklusiivisen kasvatuksen lukupiirissä sekä mediassa käydyt keskustelut (Helsingin Sanomat, Astudio Talk, Kasvatus-lehti). Pyrin osoittamaan, että inkluusiokeskustelussa tarvitaan yksilökeskeisten näkökulmien rinnalle nykyistä vahvemmin sosiaalipsykologinen, monentasoisia ryhmäprosesseja
painottava näkökulma.
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Vaikeus hahmottaa
inkluusion olemus
Inkluusio on elämänkulun kestävä prosessi, johon liittyy tiiviisti poliittinen päätöksenteko ja tavat joilla ihmisten yksilöllisiä
ja yhteisöllisiä tarpeita otetaan huomioon.
Lukupiirissä opiskelijoilla on vaikeuksia
hahmottaa inkluusio prosessina. Heille on
myös haastavaa hahmottaa kunta- ja koulutason päätöksenteon merkitys lähikouluperiaatteen toteuttamisessa. Lisäksi
opiskelijoiden on vaikea jäsentää, mikä on
inkluusion ja erityispedagogiikan suhde
opettajankoulutuksessa.
Inkluusion prosessiluonne
Inkluusion voi rinnastaa demokratiaan. Se
repsahtaa, jos siitä ei pidä huolta. Se on
kulttuurisidonnainen ja historiallinen sopimus, johon sitoutuminen vaihtelee ihmisestä toiseen, organisaatiosta toiseen ja
instituutiosta toiseen. Inkluusio on ollut
aina läsnä suomalaisessa koulutuksessa
implisiittisesti, sillä se on jatkuva prosessi
ja jokainen maa, kouluyhteisö, opetusryhmä ja opettaja ovat voidaan asemoida jollekin kohtaa ekskluusio-inkluusio -jatkumoa.
Inkluusion prosessiluonne on osoittautunut vaikeasti hahmotettavaksi asiaksi
opettajille. On myös tavallista, että sen
hahmottaminen on vaikeaa opiskelijoillekin. Esimerkiksi jos historiallista näkemystä inkluusioon ei ole riittävästi, prosessin
kulttuurisidonnainen luonne on ehkä vaikea hahmottaa. Opiskelijat esittävät toi-

sinaan käsityksen, että omaa opetusryhmää pitäisi osata lähes ensimmäisestä
päivästä alkaen vetää täydellisen inklusiivisesti eli inkluusion pitäisi olla nopeasti
saavutettu tila tai opettaja ei ole työssään
pätevä. Tämä kertoo mielestäni siitä, ettei opiskelija ota riittävästi huomioon, että
opetustyön ei ole tarkoitus olla yksin tekemistä (työyhteisön tukiverkoston merkitys ei korostu tarpeeksi) eikä hän näytä
riittävästi hahmottavan oppilaan- ja ryhmäntuntemuksen prosessiluonnetta.
Kunta- ja koulutason
päätöksenteko
lähikouluperiaatteen
toteuttamisessa
Inklusiivisen kasvatuksen olennainen osa
on kuntatason päätöksenteko. Lautakunnissa päätetään monista kouluyhteisön ja
yksittäisen opettajan työhön vaikuttavista asioista. Kunnassa tulisi pyrkiä lähikouluperiaatteeseen, jolla on ainakin kolme
perustetta: eettinen (osallistuminen muiden ikätovereiden kanssa omassa elinympäristössä), koulutuksen vaikuttavuuteen
liittyvä (erityistä tukea tarvitsevat oppilaat jakautuvat tasaisesti kunnan kouluihin) ja taloudellinen (esim. koulukuljetukset vähenevät) (Naukkarinen & Nykänen 2003, 15). Jotkut opiskelijat pelkäävät, että tulevaisuudessa omaan opetusryhmään tulee hallitsemattoman paljon
oppilaita, jotka vaativat erityistä tukea.
Lähikouluperiaatetta noudatettaessa kuitenkin opetusryhmään tulee aivan tavallinen määrä erityistä tukea tarvitsevia op-
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pilaita. Pelkoa voisi tulkita niin, että opiskelijat eivät hahmota riittävästi kunnan
virkamiesten ja kunnallispoliitikkojen merkitystä opettajan työn ja inkluusion muokkaajina. Heille näyttää myös olevan hankala hahmottaa koulun sisäisen työnjaon
ja rehtorin merkitystä erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden sijoittamisessa koulun opetusryhmiin.

Transformatiivinen
opettajankoulutus
Olemme keskustelleet opiskelijoiden
kanssa opettajankoulutuksen inklusiivisuudesta ja sen suhteesta erityispedagogiikkaan. On tavallista, että opiskelijat näkevät erityispedagogisen sisältötiedon sellaisena, että se pitäisi tuoda “tavalliseen”
opettajankoulutukseen erillisinä palasina.
Tässä lähestymistavassa on kuitenkin
kansainvälisesti nähty ongelmia ja on pyritty järjestelyihin, joissa yleispedagogiikka ja erityispedagogiikka on sulautettu
enemmän toisiinsa.
Luokanopettajakoulutuksen inklusiivisuus riippuu osaksi siitä, millä tavoin erityispedagogiikka pyritään ottamaan osaksi
koulutusta. Olennaista on, miten luokanopettajakoulutuksen ja erityispedagogiikan
asiantuntijat tekevät yhteistyötä. Pugach
ja Blanton (2009) esittävät kolme kollaboratiivisen opettajankoulutuksen mallia:
hajanaisen, integroidun ja sulautuneen (ks.
myös Naukkarinen 2010; 2012).
Jyväskylän yliopiston luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmalla ja toimintakulttuurilla on yhtymäkohtia hajanai8

siin ja integroituneisiin malleihin. Opetussuunnitelmallista yhtenäisyyttä ei paljoa
ole eli luokanopettajakoulutuksen ja erityisopettajakoulutuksen opintojaksojen sisältöjä ei ole järjestetty yhden opetussuunnitelman alle ja niitä on hyvin harvoin suunniteltu yhdessä kahden laitoksen yhteistyössä. Opettajankoulutuslaitoksen ja erityispedagogiikan yksiköillä on
kuitenkin ollut yhteisiä pyrkimyksiä integroida ja koordinoida opintoja. Muutamilla
opintojaksoilla on luokanopettajaopiskelijoita ja erityispedagogiikan opiskelijoita
opiskelemassa ns. sekaryhmissä. Integroitua mallia muistuttaa se, että opettajankoulutuslaitoksen ja erityispedagogiikan
yksikön yhteistyön arvo tunnustetaan julkisesti. (Naukkarinen 2012, 433-435.)
Pugachin ja Blantonin (2009) mukaan
inklusiivista opettajankoulutusta edistää
opetussuunnitelmallinen yhtenäisyys, tietämyksen syvällisyys ja henkilökunnan
yhteistoiminnallisuus. Samat asiat edistävät inkluusiota peruskoulussa. Opettajien
kelpoisuuksia määräävä lainsäädäntö hankaloittaa opetussuunnitelmallisen yhtenäisyyden saavuttamista. Tutkintoasetuksessa (Valtioneuvosto 2004) pedagogiset
opinnot ja erityisopettajan tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ovat
kaksi erillistä 60 opintopisteen kokonaisuutta, mutta ne voisivat tulevaisuudessa
inklusiivisen ajattelun mukaisesti yhdistyä
ja muodostaa tiiviimmän kokonaisuuden
(ks. Naukkarinen 2012).
Luokanopettajankoulutuksen malliamme voisi kutsua transformaatiomal-
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liksi (ks. Booth 2003). Opetettavat sisällöt on tarkoitus transformoida oppilaiden
moninaisuuden mukaisesti. Esimerkiksi
lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet
opiskeltaisiin äidinkielen opintojaksoilla ja
matematiikan erityisvaikeudet opiskeltaisiin matematiikan opintojaksoilla. Oppilaat
nähdään kokonaisina persoonallisuuksina
moninaisine älykkyyksineen ja oppimistyyleineen eikä johonkin kategoriaan kuuluvana. (Naukkarinen 2010; 2012.)
Yksi selitys opiskelijoiden halulle opiskella erityispedagogiikan opintoja erillisinä on mielestäni se, että opiskelijat eivät
riittävästi hahmota tukipalvelujen jatkumon ideaa, vaan haluavat tuekseen enemmän sijoituspaikkojen jatkumon ideaan
perustuvaa tietoa. Opiskelijat ovat tottuneet siihen, että tukipalvelut saadaan erityisopetuksen puolelta erillisinä sen sijaan,
että ne tuotaisiin tavalliseen opetusryhmään. Sijoituspaikkojen jatkumo -ajattelu
pohjautuu opiskelijoiden omiin kokemuksiin oppilaana (ja sijaisena tai koulunkäyntiavustajana). Myös peruskouluopiskelun
ja kouluyhteisön rakenteet ja uskomukset pohjautuvat hyvin usein sijoituspaikkojen jatkumo -periaatteelle. Opiskelijat,
kuten selkeä enemmistö peruskoulun käyneistä kansalaisista, ovat sosiaalistuneet
tähän periaatteeseen.

Sosiaalipsykologisen
orientaation tarve ja
inkluusio
Helkama, Myllyniemi ja Liebkind (1999,
11) määrittelevät sosiaalipsykologian tieteenalaksi, joka “tutkii ihmisten välistä
vuorovaikutusta ja ryhmätoiminnan säännönmukaisuuksia.” Kyse on muun muassa siitä, kuinka ihmiset toimivat yhdessä ryhmissä (esim. opetusryhmä koulussa) ja organisaatioissa (esim. kouluyhteisö).
Sosiaalipsykologisia sisältöjä opetusryhmätasolla ovat esimerkiksi ryhmän
systeemisen luonteen ymmärtäminen, ryhmän virallinen ja epävirallinen luonne,
pienryhmien emotionaalinen luonne, ryhmän merkitys yksilön muodostamaan käsitykseen itsestään, yksilön motivaatio
sosiaalisessa kontekstissa, ryhmän merkitys yksilön suoriutumisessa ja yhteistoiminnallinen oppiminen (Schmuck & Schmuck 2001, 25-45). Kouluyhteisötasolla
sosiaali- ja organisaatiopsykologisia sisältöjä ovat esimerkiksi organisaatiossa oppimisen edellytykset: tehdään oppiminen
kaikille tärkeäksi asiaksi, edistetään tutkivaa otetta, tiedon jakamista ja työpaikkademokratiaa, keskitytään ihmissuhteisiin ja mahdollistetaan yhteisön jäsenille
itsensä toteuttaminen (Collinson & Cook
2007).
Inklusiivisen kasvatuksen keskeinen
piirre on huomion kiinnittäminen vuorovaikutussuhteisiin.
On ristiriitaista, että vuorovaikutus-
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suhteita arvioidaan aivan liian vähän
inkluusiokeskustelussa ja käytännön koulutyössä. Sosiaalipsykologisen orientaation puutteella peruskoulua koskevassa
keskustelussa on suuri merkitys siinä, että
inklusiivinen kasvatus ei ole edennyt pidemmälle. Esimerkiksi työrauhahäiriöiden
yksi syy on puutteellinen ryhmädynamiikka opetusryhmässä ja kouluyhteisössä,
mutta näitä ydinasioita ei arvioida avoimesti. Edellä mainitut ristiriitaisuudet näkyvät julkisessa keskustelussa.

Helsingin Sanomien
työrauhakeskustelu
Helsingin Sanomissa on harvoin esitetty
ryhmädynamiikan kehittämistä opetusryhmässä tai kouluyhteisössä ratkaisuksi
koulujen työrauhaan tai oppimistuloksiin
liittyviin ongelmiin. Vuonna 2012 lehti aloitti työrauhakeskustelun 14.10. artikkelissa (Nykänen 2012), jonka tarkoituksena
nähtävästi on ollut tuoda esille peruskoulun työrauhatilanteen raadollisuus opettajan näkökulmasta. Lehti jatkoi teemaa
15.10. (Syrjälä 2012) ja todennäköisesti
tarkoituksena on ollut tuoda esille opettajan epäoikeudenmukainen käytös oppilaan
näkökulmasta.
Lehti (Nykänen 2012) toi esille yksilö- ja perhetasolla, että oppilailla ja heidän vanhemmillaan voi olla ongelmia ja
viittasi (Syrjälä 2012) lisäksi yksilötasolla
siihen, että opettajalla voi olla ongelmia.
Artikkeleissa ei viitattu tarkemmin siihen,
että opettajan tavassa ohjata ryhmää ja
10

kouluyhteisön tavoissa toimia voisi olla
ongelmia.
Lehdessä (Nykänen 2012) kysyttiin,
milloin oppilas voisi olla ’koulukuntoinen’.
Samassa artikkelissa on opettajien kertomia tapausesimerkkejä oppilaista, jotka
eivät ole ’koulukuntoisia’. Artikkeleita
seuranneessa työrauhakeskustelussa
Helsingin Sanomien mielipidepalstalla
häiriöiden syiksi nähtiin muun muassa
’sairaiden ja häiriköivien lasten hoitamisen puutteet’, ’oppilaiden keskittymisen
ja sosiaalisen toiminnan häiriöt’ ja ’koulunkäynninohjaajien riittämätön määrä’.
Syinä esitettiin siis valtaosin yksilötason
piirteisiin ja toimintaan liittyviä asioita sekä
resurssipulaan (liian vähän henkilökuntaa,
liian isot opetusryhmät, opettajien puutteellinen erityispedagoginen tietotaito) liittyviä asioita. Yhteisöllisiä, vuorovaikutussuhteisiin liittyviä asioita ei juuri painotettu.
A-studion Talk
Television asiaohjelmissa on havaittavissa samanlainen trendi eli luokkahuoneen
ja kouluyhteisön ryhmädynamiikan merkitystä ei riittävästi oteta huomioon.
17.1.2013 YLE (2013) lähetti ohjelman Astudio Talk, “Koululaiset kuriin vaikka
sakolla”. Ohjelmassa haastateltiin kahta
rehtoria, yhtä vanhempainliiton edustajaa
ja yhdeksäsluokkalaista tyttöoppilasta,
joka toimi nuorisovaltuutettuna.
Toimittaja johdatti opettajien näkökulmaan toteamalla, että monet opettajat
viihtyvät huonosti koulussa. Opettajien
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näkökulma tuli ruutuun anonyymeinä
opettajien kommentteina. Ne sisälsivät
luonnehdintoja oppilaiden ja vanhempien
toiminnasta työrauhatilanteisiin liittyen.
Ruutuun tuli myös kirjoitettuina vanhempien kommentteja opettajille. Kaikkiaan
kommentit olivat selkeän negatiivisia ja ne
antoivat kuvan oppilaista hankalasti opetettavina ja kasvatettavina. Ne antoivat
vanhemmista kuvan huonoina kasvattajina.
Ohjelmassa esiintyneet rehtorit kertoivat, minkälaisia seurauksia oppilaille ja
heidän vanhemmilleen tulee luvattomista
poissaoloista heidän kouluissaan. He toivat esiin, että oppilaiden huono käyttäytyminen on aina oire jostakin ja keskittyivät pohtimaan oppilaisiin ja heidän kotioloihinsa liittyviä oireita. He eivät juurikaan käsitelleet opettajan ja kouluyhteisön toimintaan liittyvien oireiden osuutta
luvattomiin poissaoloihin.
Oppilaita oli käyty haastattelemassa
koulussa. Oppilaat toivat esille syinä luvattomiin poissaoloihin opiskelun kuormittavuuden ja sen, että opettaja ei miellytä
tai hänen kanssaan ei tule toimeen tai että
oppilas “ei tykkää omasta luokasta”.
“Lintsaavia” oppilaita on kahdenlaisia:
jotkut ovat poissa koulusta huvikseen, ilman hyväksyttävää syytä ja toiset ovat
poissa, koska heillä on ongelmia, joihin
pitäisi puuttua.
Nuorisovaltuutettu-tyttöoppilas toi
esille, että oppilaiden halu opiskella vähenee, jos opettaja alistaa tai kiusaa. Tytön
mielestä oppilaiden kanssa rohkeasti toi-

mivat, avoimesti keskustelevat, yhteistyötä tekevät ja oppilaille vastuuta antavat
opettajat pärjäävät. Nyt opettajat ja oppilaat ovat rooleissaan kaukana toisistaan,
“omissa bunkkereissaan” ja usein koulusta puuttuu avoimuus keskustella asioista.
Haastatellut oppilaat toivat esiin, että joillakin opettajilla on huono auktoriteetti ja
he ovat liian “lepsuja”.
Vanhempainliiton edustaja toi esille,
että koulun ja kodin yhteistyön pitää perustua luottamukselle opettajien ja oppilaiden sekä koulun ja kodin välillä. Oppilaita pitää kuunnella ja perheitä pitää tukea. Hän mainitsi, että kouluyhteisössäkin voi olla ongelmia. Koulussa ei viihdytä ja opettajienkin pitäisi kriittisesti tarkastella, minkälaista koulun toiminta on. Opettajat ja hankalimmatkin vanhemmat pitää
saada rakentamaan koulua yhdessä. Hänen mielestään tähän tarvitaan koulukulttuurin muutosta, jossa tärkeää on, että
aikaa on tarpeeksi.
Vaikka ohjelmassa tuli nuorisovaltuutetulta ja vanhempainliiton edustajalta sytykkeitä keskusteluun siitä, mitä opetusryhmän ja kouluyhteisön ryhmädynamiikka merkitsee työrauhahäiriöissä ja kouluviihtyvyydessä, ei asiassa menty pidemmälle. Keskustelu toisti melko paljon perinteistä kaavaa, jossa oletuksena on, että
kouluorganisaatio toimii rationaalisesti,
mutta oppilaiden (ja vanhempien) patologia aiheuttaa ongelmia (ks. esim. Skrtic
1991, 51-82). Usko kouluorganisaation
rationaalisuuteen tuli esiin myös siten, että
rehtorit, ilman tarkempia perusteluja, to-
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tesivat että opettajat pääsääntöisesti välittävät kovasti oppilaistaan ja opettajalla
on aina hyvä tavoite antaa oppilaalle eväitä elämään. Rationaalisuususkoa kouluorganisaation toimintaan voi tulkita heijastavan myös se rehtorin kommentti, että
pitäisi luottaa koulun aikuisiin ja koulun
toimintaan sen sijaan että epäillään opettajan ja koulun toimintaa.
Perinteitä noudatti myös keskustelun
vahva kontrollipainotteisuus (esim. kuriretoriikka, sakkorangaistus vanhemmille
ja luvattoman poissaolon korvaaminen
tavalla. jonka monet oppilaat kokevat rangaistuksena). Toimittajan avaus keskustelulle oli perinteistä koulunpitoa heijastava tyyliin “täällä puhutaan tänä iltana koulukurista”. Koulukuri käsitteenä on valtasuhteiltaan opettajakeskeinen eikä käsite ole riittävän laaja-alainen lähtökohta
vuorovaikutussuhteiden merkitystä korostavaan työrauhakeskusteluun. Ohjelman
yleisilme ei ollut kommunikaation laadun
merkitystä korostava.
Kuitenkin tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaiden autoritaarista kontrollointia parempi työrauhahäiriöiden ratkaisutapa on oppilaiden kuuntelu, kunnioittaminen, vastuun antaminen oppilaille
ja tarvittaessa parempien toimintatapojen
sopiminen oppilaiden kanssa huonoksi
havaittujen tilalle (ks. esim. Peterson &
Hittie 2003, 350-382; Sahlberg 2013).
Ohjelman eetos oli, että työrauhaongelmat johtuvat oppilaiden ja kodin ongelmista, eivät opettajan toimintatavoista opetusryhmässä tai kouluyhteisön toiminta12

tavoista. Ohjelmassa esille tuotu tieto työrauhahäiriöiden syistä ja ratkaisukeinoista ja tutkimustieto olivat melko kaukana
toisistaan.
Kasvatus-lehden keskustelu
Kasvatus-lehdessä käytiin 2006-2007
inkluusiokeskustelu. Pyrin analysoimaan,
mikä keskustelusta liittyy sosiaalipsykologiseen, opetusryhmän tai kouluyhteisön
vuorovaikutussuhteiden käsittelyyn ja mihin keskustelu muutoin liittyy. Käytän tukena Dysonin (1999, ks. myös Naukkarinen 2000a) inkluusiodiskurssien nelijakoa: oikeuksia ja etiikkaa painottava diskurssi (inkluusio, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja segregoivan erityiskasvatuksen
kritiikki), tehokkuusdiskurssi (inkluusio ja
pedagoginen tehokkuus), poliittinen diskurssi (inkluusion kannattajien ja vastustajien valtakamppailu) ja pragmaattinen
diskurssi (inkluusio ja käytännön sovellukset). Tuon esille, mitä puhetapoja kyseisessä keskustelussa on ja teen niiden
pohjalta johtopäätöksiä.
Keskustelun aloittanut artikkeli on
Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan
professorin Timo Saloviidan (2006). Tähän artikkeliin tuli vastineita Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen dosentilta Markku Jahnukaiselta
(2006) ja Turun yliopiston erityispedagogiikan professorilta Joel Kiviraumalta
(2007). Saloviita (2007) kirjoitti vastineen
Jahnukaisen ja Kivirauman artikkeleihin.
Saloviita (2006) käsittelee inkluusio-
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ta vahvasti oikeuksia ja etiikkaa painottavan ja poliittisen diskurssin kehyksissä.
Hän tuo esille puutteet opettajien tavoissa olla opetusryhmän kanssa: “vallitseva
erityispedagoginen tulkinta korostaa (…)
yksilön patologiaa. Oppilaalla sanotaan
olevan sellaisia ominaisuuksia, että hänen
oikea paikkansa ei ole tavallisessa luokassa. Jos käännämme näkökulman rakenteelliseksi, voimme puolestaan väittää,
että vika onkin koulussa eikä oppilaassa.
Ratkaisuna on tällöin opetuksen muuttaminen esteettömäksi siten, että koulu pystyy ottamaan vastaan heterogeenisen
oppilasjoukon. (Saloviita 2006, 329)” Saloviita (2006, 330) jatkaa: “Rakennesosiologinen tulkinta näkee koulun erityisopetuksen yksinkertaisesti tapana valikoida
heikoimmat oppilaat pois häiritsemästä
opettajien työskentelyä. Opettajan työ
helpottuu, kun hänen ei tarvitse paneutua
sosiaalistamaan ja opettamaan hankalan
tuntuisia tapauksia.”
Saloviita (2006, 339) tuo esille inkluusion keskeisen ajatuksen, että opetuksen
paikka - tavallinen yleisopetuksen ryhmä
- on tärkeä asia. Olennaista on kaikkien
lasten yksilöllinen kohtaaminen ja erityisopettajia tarvitaan tukemaan osallistamista
eikä erottelua. Koulun arvomaailman pitää muuttua niin, että koulussa on voimakas yhteisöllisyys sekä luokissa että koko
kouluyhteisössä. Saloviita tuo mukaan
sosiaalipsykologista sävyä. Se tulee kuitenkin ikään kuin artikkelin sosiologisena
sivutuotteena ja sivuaa inkluusion sosiaalipsykologiaa lähinnä oikeuksien ja etiikan

diskurssin ja poliittisen diskurssin sisällä,
mutta ei niinkään pragmaattisen diskurssin sisällä.
Erityisopetuksen legitimiteetin yhtenä
perustana Saloviita (2006, 334) mainitsee
kansalaisten luottamuksen “yhteiskuntajärjestyksen rationaalisuuteen ja asiantuntijoiden sanaan”. Edellä mainitut Helsingin Sanomien artikkelit ja A-studion Talk
heijastanevat rationaalisuususkoa yhteiskuntajärjestykseen, sillä ne eivät kyseenalaista opetusryhmän opettamisen ja kouluyhteisön toiminnan rationaalisuutta.
Näkökulman valinta aiheisiin on paljon
lehtien toimituksen ja ajankohtaisohjelmien tekijöiden päätettävissä. Voi kysyä,
ohjaako toimituksia ja ohjelmien tekijöitä
liiallinen usko kouluorganisaation rationaalisuuteen.
Jahnukainen (2006) vastaa Saloviidalle argumentoiden inkluusion tehokkuusdiskurssin mukaisesti. Hän pyrkii todistamaan Saloviidan väitteet erityisopetuksen
tehottomuudesta harhaanjohtaviksi. Jahnukainen vastaa Saloviidalle myös poliittisen diskurssin kehyksissä ja kritisoi Saloviidan esittämiä tilastoja siitä, että ne
antavat harhaanjohtavan kuvan Suomen
koulutuspolitiikasta. Lisäksi Jahnukainen
kritisoi Saloviidan poliittista tulkintaa, että
erityisopetuksen kasvu johtuu opettajaprofession valtapolitiikasta. Jahnukainen
toteaa, että “koulut ovat toimineet voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
(Jahnukainen 2006, 506)”. Toteamuksen
voi tulkita uskoksi kouluorganisaation rationaalisuuteen.
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Jahnukainen laittaa artikkelinsa loppuun lainauksen, jossa kehotetaan ryhtymään inklusiiviseen työhön luokkahuoneiden ja koulujen kehittämisessä sen sijaan,
että debatoidaan miten pitkälle inkluusiossa tulisi mennä. Lainauksen kautta Jahnukainen sivuaa inkluusion sosiaalipsykologiaa pintatasolla mainitessaan luokkahuoneen ja koulun kehittämisen. Lainauksen voi katsoa myös sivuavan pragmaattista inkluusiodiskurssia eli pohdintaa
siitä, mitä käytännössä tulisi tehdä inkluusion edistämiseksi. Lainaus edustanee
kuitenkin enemmän poliittista diskurssia
viitatessaan siihen, mitä koulutuspolitiikassa ja tiedeyhteisössä pitäisi tehdä - pitäisi
siirtyä inkluusion perusteiden pohtimisesta enemmän inkluusion käytännön toteutukseen.
Tällainen siirtyminen on mielestäni tarkoituksenmukaista silloin, kun perustana oleva inkluusion käsite on riittävän selkeästi
määritelty ja kun määrittelyä halutaan
käyttää toiminnan perustana. Jos käsitteen määrittely ei ole riittävän tarkkaa,
esimerkiksi opetuksen paikan tärkeyttä tai
vuorovaikutussuhteiden merkitystä opetusryhmä- ja kouluyhteisötasolla ei painoteta tarpeeksi, on käsite vaarassa vesittyä. Vesittyminen saattaa johtaa siihen,
että opettaja ja kouluyhteisö jatkavat toimimista ei-inklusiivisesti, koska riittäviä
inklusiivisia suuntaviivoja ei ole.
Kivirauma (2007) analysoi sosiaalisen
vammaistutkimuksen merkitystä ja tuo
esille, että Saloviita ylikorostaa vammai14

suuteen liittyviä yhteiskunnallisia tekijöitä yksilötason tekijöiden kustannuksella.
Kivirauma (2007, 66) sanoo Saloviidan
edustavan “puhdasta sosiaalista mallia
erityispedagogiikan kentällä.” Kivirauma
tuo sosiaalisessa mallissa esiin yhteiskuntatason tekijöitä eikä niinkään luokkahuonepedagogiikkaan ja kouluyhteisön toimintaan liittyviä yhteisötason tekijöitä.
Kivirauma kuitenkin sivuaa yhteisötason näkökulmaa, kun hän tuo kielteisessä sävyssä esille uusliberalistisen koulutuspolitiikan tavat arvioida, mikä on tuottavaa ja tehokasta koulunpitoa ja kirjoittaa
siten inkluusion tehokkuusdiskurssin ja
poliittisen diskurssin kehyksissä. Todetessaan uusliberalismin väheksyvän ihmisoikeuksia, sivistystä ja niiden toteutumista,
Kiviraumalla on oikeuksia ja etiikkaa painottavan inkluusiodiskurssin sävy. Kivirauma (2007, 67) toteaa pitävänsä parhaana
inkluusiopolitiikkana koulujen lisäresursointia. Hän ei tuo esille pragmaattista
diskurssia eli ei kerro esimerkkejä mitä
tämä lisäresursointi käytännössä voisi olla
esimerkiksi kouluyhteisö- tai opetusryhmätasolla.
Saloviita (2007) vastaa sekä Jahnukaiselle että Kiviraumalle. Hän ihmettelee, kuinka vähän nykyisin ajatellaan, että
erityisopetussiirto voi uhata lapsen perusoikeuksia. Saloviita kommentoi luokkahuonepedagogiikkaan ja kouluyhteisön
toimintaan liittyen Jahnukaisen käsitystä
inklusiivisten periaatteiden kansallisesta
velvoittavuudesta. Saloviita toteaa, että
vammaisten oikeuksien periaatteiden
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(United Nations 2006) mukaan oppilasta
ei saa enää poistaa luokasta vammaisuuteen vetoamalla. Tämän toteamuksen voi
ajatella sisältävän velvoitteen ohjata opetusryhmää niin, että vammaiseksi luokiteltu oppilas voi olla siellä muiden oppilaiden kanssa.
Saloviita selventää Kiviraumalle näkökulmaansa sosiaaliseen malliin ja pyrkii argumentoimaan, että hän tuo tulkinnassaan esille sekä yhteiskunnallisen että
yksilötason. Mielestäni voi olla vaikeaa
todistaa, kuinka yksilö- tai yhteisö/yhteiskuntapainotteinen sosiaalisen mallin tulkinta on, jos tulkinta pohjautuu sille, että
kyse on yksilön ja yhteisön/yhteiskunnan
vuorovaikutussuhteista ja niiden muuttamisesta (ks. tulkintana esim. Booth &
Ainscow 2002, 6-7).
Toisin kuin Kivirauma, Saloviita toteaa koulujen lisäresursoinnista, että opettajien ja kouluavustajien valtava lisääminen on johtanut vain erityisluokkasiirtojen ennätysmäiseen kasvuun eikä se edistä
inkluusiota. Mielestäni lisäresursoinnin voi
nähdä suhteessa siihen, kuinka paljon uskoo koulun sosiaalipsykologisen muuttumisen mahdollisuuksiin. Usko luokkahuoneen ja kouluyhteisön vuorovaikutussuhteiden muuttamiseen voi vähentää lisäresursointivaatimuksia. Vuorovaikutussuhteiden muuttaminen merkitsee olemassa
olevien resurssien käyttöä entistä tarkoituksenmukaisemmilla, tutkimusperustaisemmilla tavoilla, joilla koulussa suunnitelmallisesti pyritään inkluusioon. Vuorovaikutussuhteiden muuttaminen on myös

mahdollisuus ehkäistä ja vähentää työrauhahäiriöitä.
Kasvatus-lehden keskustelijat kirjoittivat oikeuksista ja etiikasta, tehokkuudesta, politiikasta ja käytännöistä. Keskustelussa olivat paljon esillä oikeuksia ja
etiikkaa painottava tehokkuus- ja poliittinen diskurssi. Pragmaattinen diskurssi oli
esillä hyvin vähän. Opetusryhmän ja kouluyhteisön ryhmädynamiikan merkityksen
pohtiminen oli vähäistä.

Lopuksi
Ovatko kuntoutusparadigmaan liittyvä
kategorisointi ja siitä johdetut segregoivat
palvelut aikojen saatossa vähentäneet tarvetta ryhmädynamiikan kehittämiseen
tavallisessa luokkahuoneessa ja kouluyhteisössä? Onko peruskoulun käyneiden
kansalaisten sosialisaatio yksilökeskeiseen didaktiseen ja psykologiseen näkökulmaan vahvistanut uskoa kouluorganisaation rationaalisuuteen? Estääkö rationaalisuususko ryhmädynaamisten, koulun
henkilökuntaa koskevien ongelmien esille tuomisen?
Näitä kysymyksiä tulisi mielestäni tutkia yhä enemmän koulun arkipäivässä,
niin käytännössä kuin tieteellisen tutkimuksen avulla. Inkluusio- ja työrauhakeskustelussa otetaan liian harvoin esille
konstruktionistista tulkintaa (mm. Berger
& Luckmann 1966; Gergen 1985): tietynlaiset vuorovaikutussuhteet opetusryhmässä ja kouluyhteisössä luovat ja ylläpi-
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tävät työrauhaongelmia ja laajempiakin
kouluyhteisön ongelmia sekä hankaloittavat inkluusion edistämistä.
Iso este inkluusion etenemiselle saattaa olla tapa, miten resursseja käytetään.
Opettaako opettaja oppijalähtöisesti tavoilla, joita nuorisovaltuutettu toi esille Astudiossa? Vai opettaako hän “bunkkeri”vertauskuvan mukaisesti pitämällä liian
suurta etäisyyttä oppilaisiinsa? Nähdäänkö kouluyhteisössä tärkeänä henkilökunnan hyvinvointi ja osallistaminen? Vai priorisoidaanko yksin tekeminen niin, että
kouluyhteisön pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen unohdetaan?
Tutkimustulosten mukaan opetusmenetelmät ja kouluyhteisön toiminta eivät
ole muuttuneet riittävän oppijalähtöisiksi
ja yhteistoiminnallisiksi Perusopetuslain
(1998; Laki Perusopetuslain muuttamisesta 2010) ja Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaisesti.
Koulussa ei viihdytä, oppijalähtöisyyttä ei
ole riittävästi ja oppimisen ilo on liian usein
hukassa (ks. esim. Kupari, Sulkunen,
Vettenranta & Nissinen 2012; Kupari,
Vettenranta & Nissinen 2012).
Toimiminen edellä kuvaamieni käytäntöjen mukaisesti liittyy kansalaisoikeuksiin ja tutkimusperustaisuuteen. Osallisuuteen pyrkiminen opetusryhmässä ja
kouluyhteisössä on oikeus, eettisesti tärkeää ja tehokasta oppimisen kannalta,
koska oppiminen on sosiaalinen tapahtuma. Vuorovaikutussuhteita ja niiden muuttamisen merkitystä koskevan keskustelun pitäisi tulla vireämmäksi opettajankou16

lutuksessa, tiedeyhteisössä ja tiedotusvälineissä.
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Henna Suomi, FL, KM, luokanlehtori
Jyväskylän normaalikoulu

Pedagogisia poimintoja
1900-luvun opetussuunnitelmista

Valtakunnallinen opetussuunnitelma on aina kuvastanut aikakautensa
yhteiskunnallisia tarpeita, mutta sen painoarvo opetusta ohjaavana
tekijänä on vaihdellut suurestikin eri vuosikymmeninä. Koska maassamme
on parhaillaan käynnissä uusi opetussuunnitelmaprosessi, on perusteltua
tarkastella, minkälaisia pedagogisia näkökulmia aikaisemmat
opetussuunnitelmat ovat sisältäneet, miten yksilö – oppilas on huomioitu
opetussuunnitelmissa ja toisaalta, miten tavoitteet opiskelun
yhtenäisyydestä ovat toteutuneet menneellä vuosisadalla.
Valtakunnalliset opetussuunnitelmat
1925
1952
1970
1985
1994
2004
18

Maalaiskansakoulun opetussuunnitelma
Varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelma
Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnöt I ja II
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
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Maalaiskansakoulun
opetussuunnitelma 1925
– lähtökohtana oppiaine
Suomalaisen opetusopin juuret liitetään
lähinnä 1860-luvun Saksaan, jossa kasvatustiede oli jo korkealla tasolla. Uno
Cygnaeuksen (1810–1888) myötä saksalaisen pedagogiikan vaikutus alkoi näkyä
ennen kaikkea vuonna 1863 perustetussa Jyväskylän seminaarissa, jonka ensimmäisenä johtajana Cygnaeus toimi vuoteen 1869 saakka. Kyseiseen ajanjaksoon
sisältyy myös maamme kansakoululaitoksen synty (1866), ja se oli pitkälti Cygnaeuksen, “kansakoulumme isän”, ansiota. (Hyyrö 2010, 83; Lahdes 1982, 44.)
1880-luvun alkuun asti kansakoulujen
opetussuunnitelmat olivat koulukohtaisia
ja ne poikkesivat huomattavastikin toisistaan. Suunnitelmia alettiin yhdistää ja täsmentää vuoden 1881 ns. mallikursseilla,
jotka olivat tiivistelmiä parhaiden kansakoulujen opetussuunnitelmista. Mallikurssit muodostivatkin tuolloin eräänlaisen yleisen koko maata kattavan opetusohjeistuksen. (Nurmi 1989, 12; Rinne 1984, 121.)
Kun maassamme otettiin virallisesti
käyttöön opetussuunnitelman käsite
1900-luvun alkupuolella, vaikutteita saatiin kahdelta taholta: Johann Friedrich
Herbartilta (1776–1841) ja hänen seuraajiltaan (mm. Tuisko Ziller) Saksasta sekä
John Deweylta (1859–1952) Yhdysvalloista. Herbartin opetussuunnitelmaopin
perustana oli oppiainejakoisuus, ja opetussuunnitelmassa hän näki tärkeänä vahvistaa eri oppiaineiden tuntijako sekä oppi-

Jyväskylän Seminaarin ensimmäisen
johtajan Uuno Cygnaeuksen patsas
sijaitsee Cygnaeuksen puistossa
Jyväskylässä.

määrä. Käytännössä tämä ns. lehrplanmalli tarkoitti opetussuunnitelmien laadintaa siten, että oppiaineet esitettiin sekä
tavoitteineen että opetussisältöineen.
(Malinen 1985, 12, 18.)
Herbartilaisuus muodosti keskeisen
kasvatusnäkemyksen ensimmäisessä, systemaattisesti laaditussa Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmassa. Suunnitelmakomitean puheenjohtajaksi kutsuttiin
professori Mikael Soininen (1860–1924),
josta oli tullut maassamme voimakkaasti
kasvaneen kansakoulun piirissä johtava
herbartilainen. Kouluhallituksen asettama
komitea aloitti opetussuunnitelmatyön jo
vuonna 1912, mutta lopullinen mietintö
valmistui monien vaiheiden jälkeen vasta
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vuonna 1925. Mikael Soininen oli menehtynyt vuotta aikaisemmin, mutta hän oli
saanut pääosan työstään valmiiksi, eikä
komitea katsonut aiheelliseksi tehdä suunnitelmaan enää muutoksia. Komitea “on
ollut vakuutettu siitä, että Suomen kansakouluväki, joka on tottunut professori Mikael Soinisen kirjoituksista ja sanoista saamaan parhainta opastusta ja henkistä kohotusta, on mielihyvällä tutustuva kaikkeen
siihen, mitä hänellä, Suomen kansankoulun yleistäjällä ja uudistajalla, oli viimeisenä ohjeena sille sanottavaa.” (Komiteanmietintö 1925, 6; Suutarinen 1992, 21.)
1900-luvun alussa kansakoulu muodostui alakansakoulusta (7–9-vuotiaat) ja
yläkansakoulusta (10–12-vuotiaat). Koska alakansakoulun toiminta oli maassamme vasta aluillaan, mietinnössä esitettiin
lähinnä tiettyjä yleisiä periaatteita, ja monien yksityiskohtien tarkempi määrittely
oli päätetty jättää koulukäytännön ratkaistavaksi. Sen sijaan yläkansakoulun toimintamuodot olivat ehtineet vakiintua. Alakansakoulussa opetuksen varsinaisena
tehtävänä oli niiden tietojen ja taitojen jakaminen, jotka olivat välttämättömiä
oppilaan menestymiselle yläkoulussa.
Opetuksessa olivat etualalla lukeminen,
kirjoittaminen ja laskento, joille oli asetettu määrätyt oppimistulokset. (Komiteanmietintö 1925, 6–8.)
Vuoden 1925 opetussuunnitelma oli jo
vahvasti sidoksissa aikansa kasvatustieteen vaatimuksiin. Lähtökohtana opetuksessa korostui “sellainen oppilaiden tietopiiri, joka oli heille läheinen” ja jokaiselle
20

ikäkaudelle sopiva. Lisäksi painotettiin
“suurinta saavutettavissa olevaa havainnollisuutta ja omatoimisuutta sekä huolenpitoa opitun pääkohtain muistamisesta”.
Näillä tavoitteilla oli selkeä yhteinen päämäärä, joka tähtäsi oppilaan “harrastusten herättämiseen ja voimain kehitykseen”. Kaikessa opetuksessa metodisena periaatteena oli kotiseutuoppi, johon
vertailemalla oli mahdollista oppia tuntemaan “kaukaista ja tuntematonta”. (Komiteanmietintö 1925, 53–55.)
Maalaiskansakoulun opetussuunnitelman myötä kouluihin levinnyt herbartilaisuus todennäköisesti nosti omalla järjestelmällisyydellään koulujemme opetuksen
tasoa. Toisaalta sen kaavamaisuus muodosti itsenäisille ja luomiskykyisille pedagogeille rajoittavan kahleen. Kuitenkin
tämä opettajakeskeinen ja tietovaltainen
opetusoppi iskostui kouluumme niin lujasti,
että siitä oli vaikea irtautua. (Lahdes 1982,
45.)
Itsenäisyytemme ajan alussa kansakoulun kehittymiseen vaikutti voimakkaasti myös Aukusti Salo (1887–1951).
Kun maassamme vuonna 1921 oli säädetty oppivelvollisuuslaki, Salo innostui
laatimaan oman, modernin Alakansakoulun opetussuunnitelman (1921).
Lähes 30 vuotta (1919–1947) Hämeenlinnan alakansakouluseminaarin johtajana
toiminut Salo halusi luoda maahamme
sopivan alkeisopetuksen, jossa havainnollisuudella ja kokonaisopetuksella oli suuri
merkitys. Aukusti Salon elämänläheinen
kokonaisopetusmetodi levisi maahamme
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paitsi Hämeenlinnan seminaarin kautta
myös Salon kirjoittamien oppikirjojen
myötä. (Hellström, 2012.)
Varsinaisen kansakoulun
opetussuunnitelma 1952 –
oppilaslähtöisyys saa jalansijaa
Itsenäisyytemme alkuvuosikymmeninä
herbartilaisuus alkoi syrjäytyä Deweyn
lapsikeskeisyyttä korostavan reformipedagogiikan myötä. Tätä uutta suuntausta
maassamme edusti professori Matti Koskenniemi, jonka vuonna 1944 julkaistu
Kansakoulun opetusoppi perustui täysin Deweyn ajatuksille. Usko lapsen omiin
positiivisiin kehitysedellytyksiin voimistui
ja kasvatusihanteeksi kohosi persoonallisuus, ihminen, jolla on halu ja kyky kehittää itseään ja joka samalla on yhteiskunnan solidaari, humaani jäsen. (Lahdes
1982, 47; Malinen1985, 20.)
Mahdollisuudet Deweyn hengessä
tapahtuvalle opetussuunnitelman laadinnalle olivat nyt otolliset, sillä Matti Koskenniemi (1908–2001) asetettiin uuden

Kasvatusihanteeksi kohosi
persoonallisuus, ihminen, jolla
on halu ja kyky
kehittää itseään ja
joka samalla on
yhteiskunnan
solidaari,humaani jäsen.

opetussuunnitelmakomitean sihteeriksi, ja
vuonna 1952 julkaistiin Kansakoulun
opetussuunnitelmakomitean mietintö.
Mietinnössä esitettiin huoli siitä, miten
kansakouluissa (etenkin alakansakoulussa) oli siihen asti vallinnut poikkeuksellisen suuri vapaus opetuksen järjestämisessä. Opetuslainsäädännön mukaan sekä
opetuksen ainekohtainen viikkotuntimäärä että sisältö ja opetustapa olivat kokonaan olleet koulujen omassa harkinnassa, eikä nähty tarpeellisena, että opetus
toteutuisi kaikissa kouluissa samalla tavalla ja samassa laajuudessa.
Vuoden 1952 komiteanmietintö nosti
kuitenkin esille näkemyksen valtion tehokkaammasta tuesta koulujen opetussuunnitelmien laatimiseksi. Samalla keskityttiin opetuksen yhtenäistämiseen perustietojen ja -taitojen osalta etenkin äidinkielessä ja laskennossa, jotta oppilaat saavuttaisivat yhtenäisen perusvalmiuden
kaikissa kouluissa. (Komiteanmietintö
1952, 12–13.)
Oppilaan monipuolista kehittämistä
arvostava kasvatus sai uuden merkityksen, ja oppilaan kehitystason huomioonottamista pidettiin opetus- ja kasvatustyön
todellisena kulmakivenä (Uusikylä & Atjonen 2000, 50). Koulukasvatuksen perusehdoksi asetettiin hyvä oppilaantuntemus, ja opettajan ensimmäisenä velvollisuutena oli perehtyä mahdollisimman hyvin oppilaan yksilöllisiin piirteisiin, erilaisiin taipumuksiin, tarpeisiin ja tottumuksiin. Vuorovaikutuksessa korostettiin
opettajan ja oppilaan välistä luottamuksel-
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lista suhdetta. “Oppilas on helpompi oppia tuntemaan, jos muistetaan, että hänelläkin on ihmisarvo”. (Komiteanmietintö
1952, 17.)
Koskenniemen panos lopullisen opetussuunnitelman sisällön muokkaamisessa oli hyvin keskeinen. Mietinnön laadintaan osallistui myös lukuisia asiantuntijoita, kuten esimerkiksi professorit Arvo Lehtovaara, J. A. Hollo ja Erik Ahlman sekä
dosentti Eino Roiha. Vuoden 1952 opetussuunnitelma oli merkittävä pedagoginen asiakirja, josta kansakoulu sai perusteellisen ja aikanaan varsin modernin opetussuunnitelman. Tämä mietintö olikin voimassa lähes 20 vuotta, peruskoulun tuloon saakka. (Komiteanmietintö 1952, 4;
Rinne 1984, 130.)
Siirtyminen peruskouluun 1970luvulla – oppilaasta kulttuuriihmiseksi
Suomessa käytiin 1960-luvulla kiivasta
kädenvääntöä rinnakkaiskoulun lakkauttamisesta ja siirtymisestä yhteisnäiskoulujärjestelmään. Perusteena olivat yhteiskunnalliset muutokset, taloudellinen kasvu sekä elintason nousu, mikä oli mahdollistanut sivistystason kohottamisen.
Ihmisen tiedoilla ja henkisillä kyvyillä alkoi olla merkitystä yhä enemmän. (Nurmi 1989, 101.) Aikaisemmat koulutyypit
(kansakoulu, oppikoulu ja ammatilliset
koulut) olivat syntyneet yhteiskunnassa,
joka oli monessa suhteessa erilainen kuin
1960-luvulla. Sivistystarpeen kasvu ilmeni muun muassa koulunkäyntimahdolli22

suuksien lisääntymisenä sekä opintojen
yleisessä pidentymisessä, sillä muissa pohjoismaissa oppivelvollisuus oli jo säädetty
yhdeksänvuotiseksi. Myös Suomi halusi
päästä mukaan tähän muutokseen. (Komiteanmietintö 1970, 14.)
Koulunuudistuksen viriämisen myötä voimistui 1960-luvulla kiinnostus myös
opetussuunnitelmaan liittyviin kysymyksiin. Vuonna 1966 julkaistu Saylorin ja
Alexanderin teos Curriculum Planning
for Modern Schools nousi keskusteluissa merkittävään asemaan. Teoksessa tarkasteltiin muun muassa opetussuunnitelman determinantteja eli määrääviä tekijöitä, joita olivat oppilasperusjoukko, yhteiskunta ja oppiainekeskeisyys. Teoksella
oli aikanaan uudistava vaikutus myös suomalaisen opetussuunnitelma-ajattelun
muotoutumiselle ja kehittymiselle. (Kangasniemi 1997, 419–420.)
Vuonna 1966 asetettiin peruskoulukomitea, joka neljässä vuodessa toteutti mittavan koulu-uudistuksen. Peruskoulun
tavoitteeksi asetettiin nuoren kehittyminen
kulttuuri-ihmiseksi, jota luonnehtivat seuraavat piirteet: “Hän on 1) kykenevä
omaksumaan itselleen yleismaailmallisen
henkisen sivistyspääoman; 2) kasvanut
pystyväksi yhteistyöhön muiden ihmisten
kanssa ja 3) kehittynyt ehjäksi, itsenäiseksi ja arvostelukykyiseksi persoonallisuudeksi.” (Komiteanmietintö 1966, 14.)
Varsinainen Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean kaksiosainen mietintö
valmistui vuonna 1970. Ensimmäisessä
osassa (264 sivua) oli monipuolinen ku-

KIELIKUKKO 3 - 2013

vaus yleisistä tavoitteista, koulutyön tulosten arvioinnista, koulutyön järjestelyistä
jne. Toinen osa (436 sivua) sisälsi oppiainekohtaiset tavoitteet ja oppimäärät. Mietintö oli alun perin laadittu vain suositukseksi kunnille, mutta vuonna 1972 kouluhallitus vahvisti peruskoulun opetussuunnitelman noudatettaviksi kaikissa kunnissa, ja siten suunnitelmasta tuli valtakunnallinen. (Malinen 1992, 16.)
Peruskoulu-uudistuksen keskeisenä
periaatteena oli se, että tietoisesti miellettiin näkemys oppilaan kokonaispersoonallisuudesta. Myös tavoitteet pyrittiin hahmottamaan monipuolisesti, sillä
opetussuunnitelman määrittämistä pelkästään oppiainepohjalta pidettiin kapea-alaisena. Samalla varoitettiin opetuksessa
tukeutumasta liiaksi oppikirjoihin. Yleisellä
tasolla tavoitteita määrittäviä tekijöitä eli
determinantteja olivat a) yhteiskunta ja
kulttuuri, b) oppiaineen rakenne ja c) oppilaan kehitystaso. (Kari ym. 1990, 60.)
Pohjimmiltaan tavoitteiden valinnassa oli
kyse arvostamisesta ja arvoista, jolloin
kansallisesta kulttuuristamme voitiin löytää useita yleispäteviä arvostuksia. Pohdinnan aiheeksi nousi kuitenkin se, missä
määrin opetuksessa tulisi painottaa perehtymistä traditionaaliseen kulttuuriin ja toisaalta nähdä välttämättömyys kulttuurin
edelleen kehittämiseen. (Komiteanmietintö 1970, 22.)
Siirtyminen uuteen koulujärjestelmään
ei kuitenkaan sujunut ongelmitta ja vuoden 1970 opetussuunnitelma kohtasi aikanaan voimakastakin kritiikkiä. Jo perus-

Tavoitteena oli
oppilaan persoonallisuuden
monipuolinen
kehittäminen, mutta
käytäntö vahvisti
ainekohtaiset
oppimäärät, mikä
lisäsi tietopainoisuutta.

koulun toteutuksen alkuvaiheissa todettiin
ristiriitoja periaatteiden ja käytännön välillä: 1) Vaikka opetuksessa pyrittiin pedagogisten tavoitteiden mukaiseen suunnitteluun, käytännössä sitouduttiin yhä
enemmän hallintoon ja oppikirjoihin. 2)
Kouludemokratialain mukaan päätöksentekoa pyrittiin lisäämään koulukohtaisesti, mutta käytännössä se siirtyi enemmän
valtakunnalliseksi. 3) Opetustyössä tuli
huomioida oppilaan persoonallisuuden
monipuolinen kehittäminen, mutta käytäntö vahvisti laajat, ainekohtaiset oppimäärät, mikä lisäsi kouluissa tietopainoisuutta. (Malinen 1992, 16–17.)
Kritiikin ytimeksi muodostui ristiriita
mietinnön I- ja II-osien välillä. Mietinnön
I-osa korosti oppimisen yksilöllisyyttä,
eriyttämistä, oppilaan kokonaispersoonallisuuden kasvua ja jyrkistä oppiainejaoista luopumista. Kuitenkin II-osaan oli ylimitoitettu ainekohtaiset valtakunnalliset
oppimäärät. Hyvin erilaisissa olosuhteissa työskentelevät opettajat turhautuivat
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opetustyössä, jossa heidän piti tyytyä yhteen opetussuunnitelmaan sekä yhtenäisiin oppimateriaaleihin. Opetusministeriössä ja kouluhallituksessa alkoikin voimistua luottamus siihen, että paikallisia oloja
tuntevat opettajat kykenisivät tekemään
päätöksiä oman kuntansa koulutoimen
asioista, siten myös opetussuunnitelmasta. 1980-luvulle tultaessa mietintö alkoi
vanheta tiedoiltaan ja sen ainesisältöjä oli
päivitettävä. Peruskoulu oli valmis uuteen
aikakauteen. (Uusikylä & Atjonen 2000,
51 – 52.)
Kuntakohtaisten tavoitteiden aika
1985
Koulujärjestelmässämme toteutettiin ensimmäinen opetussuunnitelman päätäntävaltaa koskeva hajauttaminen 1980-luvun
puolivälissä, jolloin vastuuta opetussuunnitelman kehittämisestä siirrettiin kunnille. Vuonna 1985 Kouluhallitus julkaisi
Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta kunnat laativat oman
opetussuunnitelmansa vuosina 1985–
1987. Uutta edellisiin ajanjaksoihin verrattuna oli, että valtakunnallisissa perus-

Kuntakohtaisten opetussuunnitelmien
laadinnassa annettiin
päävastuu opettajille.
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teissa osoitettiin joitakin kuntakohtaisia
osia, jotka sai suunnitella paikallisesti. Virallisesti käyttöön tulivat siis kuntien opetussuunnitelmat, joiden laadinnasta annettiin päävastuu opettajille. (Uusikylä &
Atjonen 2000, 52.)
Uutta opetussuunnitelmaa alettiin kutsua hallinnollis-pedagogiseksi malliksi, jossa hallinnollisella päätöksenteolla pyritään
huolehtimaan koulutuksen yhtenäisyydestä, ja pedagogisella osuudella oppilaan
yksilöllisestä kehityksestä (Lahdes 1997,
67).
Kunnan opetussuunnitelman lähtökohdiksi valtakunnallisissa perusteissa
asetettiin muun muassa seuraavat näkökohdat:
a) Opetussuunnitelman tulee antaa
riittävän selkeät perusteet opetukselle,
mutta se ei saa rajoittaa opetuksen monipuolista toteuttamista.
b) Opetussuunnitelman tulee olla opetuksen kehittämisen väline, jonka on vastattava koulun ja ympäristön tarpeita.
c) Koulu voi kehittää yhteistyötä
ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja sen
tulee ottaa vastuuta kotiseutunsa kehittämisestä ja kulttuurielämästä.
d) Opetuksen lähtökohdat ovat oppilaan kokemuspiirissä, mikä voidaan toteuttaa opetuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä valittaessa.
e) Opetussuunnitelman avulla voidaan
vahvistaa oppilaan itsetuntoa sekä tietoisuutta hänen kuulumisestaan yhteisöön,
joka on arvokas ja jonka kulttuuria arvostetaan.
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f) Koulut ovat ja ne saavat olla erilaisia. Opettajien, oppilaiden ja vanhempien
toiveet omaleimaisesta koulusta on otettava huomioon. (Kouluhallitus 1985, 19.)
Atjosen (1993, 225) tutkimuksen mukaan opetussuunnitelman omakohtaisella
laadinnalla oli opettajiin sitouttava vaikutus. Opetussuunnitelma oli tullut tutuksi
ja se oli avartanut omaa ajattelua toteamaan opetussuunnitelma muuksi kuin pelkäksi kontrollivälineeksi. Opettajat olivat
niin ikään tyytyväisiä vaikutusvaltansa
kasvuun työstäessään oman kunnan opetussuunnitelmaa.
Koulujen rooli korostuu 1990luvulla
Koko peruskoulun ajan kehitys on edennyt opetussuunnitelmien osalta kohti suurempaa paikallista ja koulukohtaista vapautta. Valtakunnallisen opetussuunnitelman ohjaavan roolin heikkeneminen kulminoitui vuoden 1994 Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa.
Opetussuunnitelmauudistus oli varsin
radikaali, sillä aiemmin maamme koulujärjestelmässä vallinneesta keskusjohtoisuudesta siirryttiin hyvin nopeasti desentralisointiin, mikä merkitsi kuntien ja koulujen huomattavaa itsemääräämisoikeutta. Päätöksenteon siirtyminen paikalliselle
tasolle edellytti oppilaitoksilta suoriutumista sellaisista tehtävistä, jotka olivat aikaisemmin kuuluneet keskushallinnolle, jopa
eduskunnalle. (Jakku-Sihvonen 1995, 10
–11; Konttinen 1995, 16–17.)

Koulukulttuurisen ajattelun
mukaisesti koululla on autonominen kontrolli oppimisesta,
koulu on joustava ja
se kehittää edelleen
interaktiivisuutta
ympäröivän
yhteiskunnan kanssa.

Perusteiden lähtökohdaksi nähtiin
kouluyhteisön oma kyky kehittää vahvuuksiaan ja suunnitella toimintakulttuuriaan, jonka uudistaminen ei enää voinut
perustua koulun ulkopuolelta annettuihin
hallinnollisiin ohjeisiin ja määräyksiin. Kun
opettajayhteisölle annettiin mahdollisuus
prosessoida opetussuunnitelma itse, voitiin myös odottaa suunnitelman toteutumisvastuuta aikaisempaa enemmän. (Kosunen & Huusko 2002, 211.) Tärkeimmät opetussuunnitelmaan liittyvät uudistukset tukivat siten koulukulttuuriajatusta, jossa koululla on autonominen kontrolli oppimisesta, koulu on joustava ja se
kehittää edelleen interaktiivisuutta ympäröivän yhteiskunnan kanssa (Kimonen
2001, 9).
Vuoden 1994 opetussuunnitelma korosti opetuksen tavoitteissa yleissivistyksen monipuolisuutta ja tasapainoisuutta.
Lisäksi keskeisenä nähtiin oppilaan ajattelun, älyn, sosiaalisten ja viestinnällisten
taitojen sekä itseilmaisun kehittäminen.
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Koulun arvoperustan työvälineenä oli
eettinen pohdinta, jolle lähtökohdan antoivat paitsi antiikin ajan perusarvot (hyvyys, totuus ja kauneus), myös oman aikamme erityisarvot, kuten ihmisarvon ja
elämän kunnioittaminen. Muita keskeisiä
kysymyksiä, joihin koulukohtaisissa suunnitelmissa oli pyrittävä ottamaan kantaa,
olivat muun muassa kestävän kehityksen
edistäminen, kulttuuri-identiteetin muodostuminen, monikulttuurisuus ja kansainvälistyminen sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Edellä mainituilla seikoilla oli yhteinen päämäärä: oppilaan kasvaminen kansalaisyhteiskunnan jäseneksi. (Opetushallitus 1994, 13–14.)
Vuoden 1994 opetussuunnitelmaa
voitiin edelleen pitää hallinnollis-pedagogisena mallina: Valtakunnallisissa perusteissa todetaan muun muassa, että “opetussuunnitelma ilmaisee paikallisen päättäjän koulutuspoliittista tahtoa osana valtakunnallista koulutuspolitiikkaa”. Toisaalta opetussuunnitelma nähdään pedagogisesta näkökulmasta jatkuvana kehitysprosessina, joka alkaa arvojen määrittelystä
ja joka palvelee ennen muuta koulua itseään. (Opetushallitus 1994, 15–16.)
Vaikka koulukohtaisten opetussuunnitelmien laatiminen mahdollisti ajanmukaisen opetuksen, nousi esille kuitenkin
kysymys siitä, onko suomalaisessa yhteiskunnassa jotakin yhteistä, joka kaikkien
tulisi omaksua yleissivistävän koulutuksen
aikana (Aho 2002, 205). Myös Lahdes
(1997, 66) kritisoi 1990-luvun desentrali26

soitunutta opetussuunnitelma-ajattelua
kirjassaan Peruskoulun uusi didaktiikka:
“Kuinka pitkälle koulujen opetussuunnitelmien vapaudessa voidaan mennä vaarantamatta yleissivistävältä koululta edellytettävää yhtenäisyyttä?”
Lahdeksen kysymys oli perusteltu,
sillä oppimistuloksia koskevien havaintojen pohjalta alkoi syntyä kasvava huoli
koulutuksen tasa-arvon toteutumisesta
maassamme. Vuoden 1994 opetussuunnitelman väljyyden sekä koulujen toimintavapautta korostaneen koulutuspolitiikan
vuoksi käynnistettiin laaja oppimistulosten
arviointijärjestelmän projekti, jonka tavoitteena oli selvittää, miten hyvin koulut olivat saavuttaneet valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet. Opetushallituksen vuosina 1998–
2002 teettämän arviointitutkimuksen tulokset osoittivat, että perusopetusta antavien koulujen oppimistuloksissa oli merkittäviä eroja; paitsi maantieteellisesti,
eroja havaittiin sukupuolten sekä eri väestöryhmien välillä. Tutkimusraportin perusteella katsottiinkin aiheelliseksi ryhtyä
muuttamaan koulutuspoliittista painotusta yhdenvertaisuuden suuntaan. (JakkuSihvonen & Kuusela 2002, 7, 95.)
Seuraavana vuonna 1999 julkaistiin
valtakunnallisesti yhtenäiset Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit, jossa kaikille oppiaineille esitettiin arviointikriteerit arvosanalle hyvä (8). Kriteerit oli
johdettu Peruskoulun opetussuunnitelman
perusteissa 1994 olevista oppiaineiden
tavoitteista sekä keskeisistä sisällöistä,
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joita opetushallitus pyrki nyt täsmentämään ja selventämään. (Opetushallitus
1999, 5.)
Niin ikään vuodesta 1999 lähtien oppimistulosten järjestelmällinen arviointityö
tuli lakisääteiseksi. Opetushallituksessa
kehitetyn koulutuksen arviointijärjestelmän tehtävänä on ollut arvioida, miten
hyvin opetussuunnitelman perusteissa
opetukselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Lisäksi keskeisenä nähdään opetuksen tasa-arvon toteutuminen oppilasryhmien, koulujen ja eri alueiden välillä.
(Jakku-Sihvonen & Komulainen 2004, 7).
Yhteenveto ja näkökulmia
tulevaisuuteen
Valtakunnallinen opetussuunnitelma on
toiminut suomalaisessa koulujärjestelmässä dokumenttina, jossa yhteiskunta on ilmaissut koulutusta koskevan tahtonsa.
Lähinnä ulkomailta saadut pedagogiset
suuntaukset vaikuttivat aikanaan voimakkaasti ensimmäisten opetussuunnitelmien
sisältöihin. Vuoden 1925 opetussuunnitelma oli oppiainekeskeinen, mutta se huomioi myös oppilaan ikäkaudelle soveltuvan opetuksen, jossa korostuivat mm.
kotiseutuoppi, oppilaan omatoimisuus sekä
opetuksen havainnollisuus. Varsinainen
kansakoulun opetussuunnitelma 1952 hylkäsi oppiainelähtöisyyden ja nosti oppilaan
yksilöllisyyden ja kehitystason opetuksen
varsinaiseksi kulmakiveksi. Samalla korostettiin opettajan ja oppilaan välistä luottamuksellista suhdetta, jota ilman opetus
ei voisi onnistua.

Opetuksen
pitäisi tukea oppilaan oman
kulttuuri-identiteetin rakentumista ja hänen osuuttaan niin
suomalaisessa yhteiskunnassa
kuin alati globalisoituvassa
maailmassa.

1960-luvulla opetussuunnitelma-ajatteluun nousivat määräävät tekijät eli determinantit, joita olivat a) yhteiskunta ja
kulttuuri, b) oppiaineen rakenne sekä c)
oppilaan kehitystaso. Tämä uusi ajattelutapa näkyi myös peruskoulun ensimmäisessä opetussuunnitelmassa (1970), joka
aikanaan määritteli hyvinkin tarkasti koulukasvatuksen tavoitteet ja sisällöt. 1970luvun voimakkaasta keskusjohtoisuudesta luovuttiin vuonna 1984, jolloin opetussuunnitelma hahmotteli yleiset linjaukset
sille, mihin kasvatuksessa ja opetuksessa
tuli pyrkiä kuntatasolla. Opetuksen lähtökohdaksi asetettiin oppilaan oma kokemuspiiri sekä yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
Seuraava vuosikymmen (1994) siirsi
päätösvaltaa yhä enemmän kouluille, josta
oli kuitenkin seurauksena opetuksen epätasa-arvoinen toteutuminen maassamme.
Opetussuunnitelma korosti edelleen interaktiivisuutta lähiympäristön kanssa, mutta sen lisäksi yhteiskunnassa tapahtuneet
muutokset antoivat kouluille monia uusia
haasteita. Näitä olivat muun muassa ihmisarvon ja elämän kunnioittaminen, mo-
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nikulttuurisuus, kestävä kehitys sekä ihmisen hyvinvoinnin monipuolinen edistäminen.
2000-luku aloitti perusopetuksen opetussuunnitelman uudistamisen, jonka tavoitteena oli määrittää edeltäjäänsä normatiivisemmat, ohjeita antavat perusteet
kunnallista opetustyötä varten. Nykyinen
Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteet 2004 toimii kansallisena kehyksenä, jonka pohjalta aikanaan laadittiin kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetuksen arvopohjaksi opetussuunnitelma asettaa muun muassa ihmisoikeudet, tasa-arvon, demokratian, luonnon monimuotoisuuden, elinkelpoisuuden
säilyttämisen sekä monikulttuurisuuden
hyväksymisen. Opetuksen perustaksi nähdään suomalainen kulttuuri. Opetuksen
pitäisi tukea oppilaan oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja hänen osuuttaan
niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin
alati globaalistuvassa maailmassa. (Opetushallitus 2004, 8, 12.)
Nykyistä opetussuunnitelma-ajattelua
leimaa voimakas tulevaisuus-orientaatio,
jossa keskeistä roolia näyttelee teknologian huikea kehittyminen. Yhteiskunta on
jatkuvassa, yhä nopeammin etenevässä
muutostilassa, ja koululta edellytetään
luonnollisesti sopeutumista uusiin haasteisiin. Eräs koulun tärkeimmistä tehtävistä
olisikin huolehtia siitä, että oppilaat omaksuvat sellaiset tiedot ja taidot, joita he todella tarvitsevat tulevaisuudessa, mutta
toisaalta opetussuunnitelmalla on myös
kulttuuria säilyttävä merkitys. Muutosten
28

keskellä meillä on oltava myös jotakin
pysyvää, joka siirtyy sukupolvelta toiselle
ja joka samalla lisää tietoisuutta yhteiskuntamme
perustana
olevista
arvoista.Parhaillaan käynnissä olevassa
opetussuunnitelman laadintavaiheessa
tehdään tärkeitä päätöksiä ja valintoja,
joilla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen.
Artikkeli perustuu osittain kirjoittajan
lisensiaattitutkielmaan (2009) “Kuula,
Merikanto ja Sibelius Maamme-laulun
säveltäjinä” - Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen musiikin perusopetuksessa kuudennen luokan päättövaiheessa.
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Jyväskylän normaalikoulu

Tarinan suunnittelu parin
kanssa keskustellen

Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppiminen tapahtuu
vuorovaikutuksessa yhdessä opettajan ja vertaisryhmäläisten kanssa.
Oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa oppilas käyttää aikaisempia
tietojaan ja taitojaan, joiden pohjalta hän käsittelee ja tulkitsee
opittavaa toisten kanssa keskustellen. (Barnes 2008.) Useissa
oppiaineissa keskustelu tukee oppimista (esim. Dawes 2004).
Keskustelun käyttö ja oppilaiden houkutteleminen sanomaan omia
ajatuksiaan kuuluu luonnostaan äidinkielen tunneille.
Kirjoittamisessa keskustelua käydään ennen tekstin tuottamista, kun
oppilaiden kanssa mietitään aiheeseen liittyviä asioita ja kun tuotoksia
luetaan. Itse kirjoittaminen tapahtuu useimmiten yksin ja vasta kun teksti
on valmista, se annetaan muiden luettavaksi. Nykykäsityksen mukaan
kirjoittaminen on sosiaalista toimintaa ja tulevaisuudessa tekstit
syntynevät useimmiten yhdessä muiden kanssa. Tässä artikkelissa
tarkastelen kolmasluokkalaisten keskusteluja, kun he suunnittelivat
pareittain yhteistä tarinaa.
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Monenlaista luokkahuonepuhetta
Vaikka tutkimusten mukaan vuorovaikutus tukee oppimista, kuuluu oppilaiden ääni
aika vähän luokkatilanteissa, sillä edelleen
suurin osa luokkahuonepuheesta on opettajan puhetta (Mercer, Dawes & Staarman 2009). Tyypillinen luokkakeskustelu
rakentuu opettajan kysymyksestä ja oppilaan vastauksesta, jota seuraa opettajan antama palaute. Tämän jälkeen opettaja tekee uuden kysymyksen, johon
useimmiten vastaa yksi oppilas ja muut
oppilaat kuuntelevat opettajan ja oppilaan
välistä vuoropuhelua.
Kun englantilaiset Neil Mercer, RupertWegerif ja LynDawes(1998) tutkivat
9–10-vuotiaiden lasten keskinäisiä keskusteluja oppitunneilla, he havaitsivat lasten käyttävän kolmenlaista puhetta.
Kiistelevälle puheelle on luonteenomaista erimielisyys toisten ajatusten
kanssa, lapset eivät perustele omia ajatuksiaan eivätkä tee ehdotuksia yhteisestä keskustelusta. He pysyvät omassa kannassaan eivätkä välttämättä kuuntele toisiaan.
Kumuloituvassa puheessa osanottajat kuuntelevat toisiaan ja jatkavat toistensa ajatusta. He toistavat muiden esittämiä näkökulmia omin sanoin, lisäävät ja
laajentavat niitä. Muiden ajatuksia ei arvioida ja pohdita vaan ne hyväksytään
sellaisenaan.
Tutkivassa puheessa keskustelijat
tuovat esille erilaisia näkökulmia ja oleellisia tietoja pohdittavasta asiasta. He pohtivat asiaa eri näkökulmista ja kysyvät

perusteluja mielipiteille. Lapset pyrkivät
pääsemään yhteiseen ratkaisuun. Puhe on
avointa ja perustelut selviä. Oppilaidenpuheen lisääntyminen luokassa ei automaattisesti lisää tutkivaa puhetta, jossa
asiaa pohditaan eri näkökulmista. Opettajan tulee ohjata oppilaita käyttämään
keskustelun perustaitoja: toisten kuuntelemista, omien mielipiteiden ilmaisemista
ja perustelemista, toisten ajatusten kyseenalaistamista ja perustelujen kysymistä.
Kun oppilaat kuuntelevat sekä kannustavat toisiaan keskustelussa ja kaikilla osallistujilla on mahdollista osallistua
siihen ja tuoda omat ajatuksensa julki,
keskustelu on symmetristä. Toisen aloitteen kannustava kuunteleminen synnyttää tutkivaa puhetta.(Rajala,Hilppö& Lipponen 2012.) Omassa väitöstutkimuksessani (Hannula 2012) havaitsin, että tutkivaa puhetta esiintyi pienryhmässä silloin,
kun ryhmään syntyi dialoginen tila. Tällöin oppilaat kokivat ryhmän turvalliseksi
ja uskalsivat sanoa omia ajatuksiaan ja
perustella niitä, vaikka muut ajattelivat
asiasta erilailla.
Kun oppilaat selvittävät ajatuksiaan
toisilleen puhumalla, puhe on hajanaista
ja haparoivaa, lauseet katkeavat, ajatus
katkeaa ja siirtyy toisille poluille. Kun oppilas puhuu, hän kuuntelee miltä omat ajatukset kuulostavat ja mitä toiset niistä ajattelevat. Ristiriitaiset, muuttuvat ajatukset, toisten ja omien ajatusten korjaamiset mahdollistavat omien kokemusten ja
ajatusten liittämisen puhuttavaan teemaan.
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(Barnes 2008.) Alustavien ja heikkojen
aloitusten jatkaminen ja laajentaminen luo
mahdollisuudet tutkivalle puheelle (Rajala ym. 2012).
Kirjoittamistehtävien yhteydessä käydyissä keskusteluissa on havaittu, että
tutkiva puhe, jossa perustellaan omia ajatuksia, ei sovi kaikenlaisiin oppimistehtäviin. Luovassa kirjoittamistehtävässä, jossa oppilaat kirjoittivat yhteistä tekstiä, he
käyttivät kumulatiivista puhetta jatkaessaan toistensa ideoita ja muokatessaan
yhteistä tekstiä yhdessä. Oppilaat laajensivat toistensa ideoita, muotoilivat niitä
uudelleen, ketjuttivat ideoita ja etsivät
yhteistä ratkaisua pohtimalla erilaisia
näkökulmia. He leikkivät sanoilla, riimittelevät ja keksivät hassuja sanontoja ja
toivat keskusteluun muualla kuulemiaan
sanoja. Keskustelun perussäännöt, kuten
toisilta kysyminen ja toisten kuuntelu arvostavasti, loivat tilaa erilaisille ehdotuksille. (Rojas - Drummond, Albarrán &
Littleton 2008; Wegerif 2005.)
Keskusteleminen toisten kanssa motivoi, aktivoi ja sitoutti oppilaat työskentelemään ja samanaikaisesti oppilaiden
suulliset ja kirjalliset taidot kehittyivät
(Rojas - Drummond, Littleton, Hernandez & Zuniga 2010). Yliopisto-opiskelijoiden yhteisen kirjoittamisen aikana käytyjä keskusteluja tutkittaessa havaittiin
keskusteluissa viidenlaista puhetta: ohjaavaa keskustelua, jolla opiskelijat organisoivat keskustelua, tekstin suunnitteluun
ja tuottamiseen liittyvää keskustelua, tekstiä arvioivaa keskustelua sekä aiheeseen
32

liittymätöntä keskustelua (Pulkkinen,
Marttunen & Laurinen 2008).
Tutkimuksen taustaa
Kolmasluokkalaiset olivat harjoitelleet
syyslukukaudella tutkivaa puhetta pienissä ryhmissä erilaisista teksteistä keskustellessaan. Kollegani kanssa halusimme
kokeilla, millaista keskustelua oppilaiden
välillä viriäisi, kun he suunnittelevat ja kirjoittavat yhdessä tarinan. Tutkimukseen
osallistui kahdelta luokalta 42 oppilasta,
17 tyttöä ja 15 poikaa. Tarinat kirjoitettiin
äidinkielen ryhmätunneilla, jolloin paikalla oli puolet oppilaista.
Oppilaat työskentelivät pareittain ja
kummassakin luokassa oli yksi 3 hengen
ryhmä. Opettajat muodostivat parit samantasoisista kirjoittajista, jotta jokainen
saisi äänensä ja ajatuksensa kuuluviin. Osa
pareista oli samaa sukupuolta, osa eri sukupuolta. Kouluun oli juuri hankittu iPadit, joissa oli erillinen näppäimistö ja toinen luokka suunnitteli ja toteutti kirjoitusprojektin niillä. Toinen luokka käytti suunnitteluvaiheessa lyijykynää ja paperia,
mutta kirjoitti tarinan tietokoneilla.
Aluksi parit suunnittelivat yhteistä tarinaa: päähenkilöt, tapahtumapaikan, ongelman ja tarinan juonikaavion. Olimme
käyneet äidinkielen tunneilla läpi samoja
asioita, joten tehtävä oli oppilaille tuttu.
Oppilailla oli apunaan strukturoitu tehtävämoniste, joka tuki suunnittelua. Oppilaat kirjoittivat yhteistä tarinaa kahdella
seuraavalla kerralla tietokoneella tai iPadilla. Tämän jälkeen toinen pari luki tari-
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Kuvio 1. Tutkimuksen kulku.

nan ja antoi siitä palautetta strukturoidun
ohjeen mukaan. Lopuksi parit viimeistelivät tarinansa ja hyödynsivät saamaansa
palautetta. Kuviossa 1 on esitetty tutkimuksen kulku.
Tutkimusaineisto kerättiin äänittämällä keskustelut, joita oppilaat kävivät suunnitellessaan, kirjoittaessaan, antaessaan
palautetta ja viimeistellessään yhteistä
tarinaansa. Parikeskusteluissa oppilaita
kannustettiin käyttämään keskustelun
perustaitoja, joita he olivat harjoitelleet.
Miten oppilaat osallistuivat?
Parit olivat motivoituneita ja työskentelivät aktiivisesti. Tätä osoitti keskusteluissa ilmenevä tehtävään liittymättömän
puheen vähäinen määrä. Yleisimmin täl-

laista puhetta kuului, kun äänittimestä tarkastettiin kuinka paljon aikaa on kulunut.
Välillä myös kerrottiin toisessa ryhmässä oleville kavereille, millaista tarinaa
suunnitellaan.
Tehtäväsuuntautunutta orientaatiota
osoitti sisältöön ja tekstin tuottamiseen liittynyt runsas puhe. Arvioiva puhe tuli näkyviin, kun parit eivät hyväksyneet toistensa ajatuksia. Konkreettisen kirjoittamisen aikana parit ohjasivat ja korjasivat toistensa kirjoitusta, kun esimerkiksi pohdittiin yhdessä tuleeko iso vai pieni kirjain.
Parin käyttämä puhe oli yhteydessä
keskustelun symmetrisyyteen. Kumuloituva puhe mahdollisti kummankin oppilaan
tuomaan ideoitaan keskusteluun, jolloin
keskustelu oli symmetristä. Oppilaat jatkoivat toistensa ideoita ja kehittivät niitä
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yhdessä. Tällöin parin ideaan lisättiin omia
ideoita, joita sitten taas kehitettiin eteenpäin. Kysymykset, joita keskustelun lomassa käytiin, veivät suunnittelua eteenpäin.
Kun parin keskustelussa esiintyi paljon
kiistelevää puhetta, johti se helposti toisen parindominointiin, jolloin toinen oppilas tyytyi hänen ehdotuksiinsa ja hänestä
tuli ideoiden kirjaaja. Toinen parista saneli, toinen kirjoitti ja keskustelu oli epäsymmetristä.
Millaista puhetta keskusteluissa
esiintyi?
Kaikki parit työskentelivät innokkaasti.
Tehtävä oli äidinkielen tunneilta tuttu, nyt
työskenneltiin yhteistyössä toisen oppilaan kanssa ja kirjoitettiin yhteistä tarinaa.
Tarinan suunnittelua tuki strukturoitu moniste, joka ohjasi oppilaita ideoimaan päähenkilöitä, tapahtumapaikkaa ja ongelmaa. Oppilaat tekivät toisilleen kysymyksiä, joiden avulla he loivat tarinaansa. Jotkut parit hyväksyivät kaikki esiin tulleet
ideat, joissakin ristiriitatilanteissa saatettiin kysyä perusteluja. Usein ehdottaja
kysyi pariltaan, sopiiko idea hänelle. Parien keskustelu oli pääosin symmetristä,
kumpikin toi omia ideoitaan esille ja niitä
käytettiin tarinan suunnittelussa.
Parit jakautuivat keskustelujen perusteella kolmeen erilaiseen ryhmään, kun he
suunnittelivat tarinaansa. Ensimmäisessä
ryhmässä oppilaat tekivät toisilleen kysymyksiä ja vastasivat niihin. He lähtivät
ideoimaan toisten ajatuksia ja rakensivat
yhdessä, molempien ideat huomioon ot34

taen päähenkilöt, tapahtumapaikan ja ongelman. Pari käytti kummankin ideoita ja
muodosti niistä uuden yhteisen idean.
Parin puhe oli kumulatiivista ja keskustelu symmetristä. Seuraavassa esimerkissä Kirsi ja Anni suunnittelivat, millaisia taikavoimia heidän tarinansa papukaijalla on
jatkamalla ja laajentamalla alkuperäistä
ideaa.
Kirsi: Jos sillä on taikavoimia, niin
osaisko se lentää? Niin se osaa muutenkin.
Anni: Niin sehän on lintu.
Kirsi: Niin, mutta sillä olis joku superviitta ja mitä se osais tehdä? Osaisko
se vaikka taikoa, muuttaa jonkun
asian vaikka kiveks taikka jotain, että se
ei liiku.
Anni: Joo, se osais muuttaa asioita eri
materiaalista toiseksi, että puuta vaikka
kiveksi ja kivee vaikka vedeksi.
Kirsi: Tai sitten vois muuttaa myös jonkun eläimen yhtäkkiä vaikka hiekaks tai
jotain.
Anni: Joo
Kirsi: Se osais muuttaa.
Anni: Se ois hauska, se osais muuttaa
asioita erilaiseksi.
Kirsi: Niin se vois sillä taidolla vaikka
pelastaa niitä, jos siellä on vaikka,
jos joku susi yrittää syödä jotain pikkuista eläintä niin se vois muuttaa sen suden joksikin, vaikka hämähäkiksi niin se
ei pysty syömään sitä.
Anni: Sit se hämähäkki tulee.
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Kirsi: Niin että se siis osais, se pelastais
sillä taidolla niitä.
Anni: Itseensä se ei pysty muuttamaan
miksikään, mutta se pystyis muuttamaan
hiiren linnuks.
Kirsi: Tai se vois muuttaa läpinäkyväksi.
Anni: Niin, läpinäkyväksi. Siis kiinteitä
asioita, kiinteitä tai nestemäisiä asioita
niinku, siis niinku erilaisiksi.
Edellä olevassa esimerkissä tytöt kuuntelivat toisiaan ja kumpikin osallistui tarinan suunnitteluun. Puheenvuoron alussa
he ilmaisivat toistensa ajatuksen hyväksymisen ja laajensivat sekä kehittivät niitä. Lopullinen suunnitelma syntyi yhteistyössä.
Suunnittelussa toinenkin ryhmä teki
keskustelun kuluessa kysymyksiä toisilleen ja houkutteli näin paria ideoimaan.
Symmetria näyttäytyi siten, että ensin toinen pari ehdotti jotakin, jonka toinen hyväksyi kehittämällä tarinaa eteenpäin
omalla ideallaan. Tarina syntyi vuorotellen oppilaiden ideoista. Kun ensimmäinen
idea oli löytynyt, seuraava ajatus pyrittiin
liittämään siihen. Keskustelua johdattivat
oppilaiden toisilleen tekemät kysymykset
ja ehdotukset, joita punnittiin. Osa ideoista hyväksyttiin, osa hylättiin. Seuraavassa esimerkissä oppilaat pohtivat tapahtumapaikkaa ja samalla syntyi tarinan ongelma. Molemmat oppilaat osallistuivat
keskusteluun.
Lassi: Hän asuu linnunpelättimessä.
Veera: Jookos, että sen omistaja olis,

niinkun se on töissä lintu semmosessa,
että se myy niinkuin erilaisia lintuja ja se
pääsee aina sen mukaan.
Lassi: Se tapaa siellä uusia tyyppejä ja
sit sen paras kaveri meinataan myydä ja
se yrittää estää sen.
Veera: Joo.
Lassi: Siinä on hyvä ongelma.
Kolmannen ryhmän keskusteluissa oppilas teki kysymyksen ja vastasi itse siihen.
Hän ei kuunnellut tai ottanut huomioon
parinsa ajatuksia, vaan tarinan suunnittelu eteni pääasiassa toisen oppilaan ideoiden pohjalta. Tällöin parin toiminta oli
epäsymmetrisistä: toisesta oppilaasta tuli
kirjuri toisen ideoidessa tarinaa. Parin
keskusteluissa oli kuultavissa kiistelevää
puhetta.
Resurssit, joita käytettiin
suunnittelussa
Tarinan suunnittelussa oppilailla oli vapaat
kädet ideoida päähenkilöitä, tapahtumapaikkoja ja ongelmaa. Ennen kirjoittamista juteltiin yhdessä, millaisista tarinan henkilöistä kukin pitää. Oppilaat käyttivät
ideoidessaan tietojaan, taitojaan, kokemuksiaan ja kulttuurista tietoa, joista käytän yhteisesti käsitettä resurssit. Parikeskusteluissa nousivat esille lukuisat lastenkirjojen sankarit ja heidän ominaisuutensa. Tarinaan haluttiin sisällyttää kirjoista
tuttuja käänteitä, yllätyksellisyyttä, yliluonnollisuutta sekä ristiriitaisuutta arjen kanssa. Intertekstuaalisuus eli omien luettujen kirjojen päähenkilöt, tapahtumapaikat
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ja juonen käänteet olivat vahvasti näkyvissä suunnittelussa. Toinen selkeästi näkyvissä ollut resurssi oli kulttuurinen tieto: “kaikissa kouluissahan on hometta,
ruoka kouluissa on pahaa.”
Omat kokemukset ja ennakkotiedot
ohjasivat keskustelua. Kun päähenkilöksi valikoitui eläin, se oli yleensä oppilaan
lempieläin. Elokuvat ja pelit vaikuttivat
tarinan luomiseen. Elokuvasta suunnitelmaan otettiin samanlainen tapahtumapaikka, johon omat päähenkilöt sijoitettiin. Kun
peli oli resurssina, se kahlehti paria, sillä
oppilaat halusivat luoda päähenkilön, tapahtumapaikan juuri sellaiseksi kuin oikeassakin pelissä on. Tarinan ongelma nousi tällöin myös pelistä.Lapset pyrkivät
tekemään tarinoistaan hassuja ja ristiriitoja sisältäviä: Siwassa myytiin autoja ruuan lisäksi tai päähenkilöksi valittiin varasteleva poliisi. Parit leikkivät sanoilla, varsinkin päähenkilön nimen keksimisen yhteydessä: Vilistä tuli Hulivili.
Pohdintaa
Tarinan suunnittelu parin kanssa oli oppilaita motivoivaa ja aktivoivaa (vrt. RojasDrummond ym. 2010). Kun tarinan suunnittelu koettiin yhteiseksi tehtäväksi, kumpikin parista oli mukana suunnittelemassa. He ideoivat yhdessä ja tekivät omia
ehdotuksia. Tämä edellytti, että oppilaat
kuuntelivat toisiaan ja olivat valmiit hyväksymään toistensa ajatuksia. He jatkoivat toistensa ideoita, muuttelivat niitä, liittivät ajatuksiaan toisiinsa ja rakensivat
yhteistä tarinaa (vrt. Rojas-Drummond
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ym. 2008; Wegerif 2005.) Toisen idealla
hassuttelu tai ajatuksen jatkaminen toi
keskusteluun symmetrisyyttä.
Kun pari käytti suunnitellessaan samanlaisia resursseja, kuten esimerkiksi
lukemiensa kirjojen hahmoja, heidän oli
helpompi jatkaa toisen ajatuksesta ja liittää siihen omia kokemuksiaan tai lähteä
kehittämään tarinaa. Oppilaiden yhteiset
kokemukset tukivat keskustelun symmetrisyyttä. Päinvastoin kävi ryhmissä, joissa toinen kirjoittaja oli innokas tietokonepelin pelaaja ja toisella parilla ei ollut kokemuksia pelistä. Tällöin keskustelusta tuli
helposti epäsymmetristä, kun tarinan idea
ei ollut yhteinen. Oppilaantuntemus on
tärkeää, jotta opettaja osaa sijoittaa samantasoiset ja samoista asioista kiinnostuneet oppilaat pareiksi.
Symmetrinen keskustelu vaati toisen
ajatuksen kuuntelemista ja kunnioittamista. Vaikka oppilas oli eri mieltä kuin parinsa, hän osoitti toiselle kuulleensa ajatuksen ja sen hyväksymisen (vrt. Rajala
ym. 2012). Pari jatkoi ehdotuksesta ja toi
siihen oman ideansa.Kun oppilaan ajatusta
ei kuunneltu tai siihen ei tartuttu, keskustelu muuttui epäsymmetriseksi. Jos oppilas sanoi parinsa idealle heti “ei”, pari
helposti luopui omasta ajatuksestaan ja
lopetti tarinan ideoinnin.
Parien keskustelut olivat pääsääntöisesti symmetrisiä, jolloin kumpikin osallistuja oli mukana kehittelemässä tarinaa.
Kolmasluokkalaiset käyttivät harjoittelemiaan keskustelunperustaitoja: kuuntelivat toisiaan, kertoivat ideoitaan, peruste-
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livat niitä tarvittaessa ja jatkoivat toistensa ideoista rakentaessaan yhteistä tarinaa.
Oppilaat haastoivat pariaan mukaan. Tutkimus osoitti, että parikeskustelu aktivoi
oppilaita ja sitoutti heidät tarinan suunnitteluun.
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Hyvinvointi mukaan
arviointikeskusteluihin

Tällä vuosituhannella on puhuttu paljon lasten ja nuorten
pahoinvoinnista ja sen vaikutuksista yhteiskuntaan.
Pahoinvoinnin ehkäisemiseksi on tehty paljon työtä ja
kehitetty monia keinoja ja toimintatapoja. Ilmiötä on
alettu lähestyä myös vastakkaisesta suunnasta –
hyvinvoinnista. Mitä sitten on lasten ja nuorten
hyvinvointi? Miten sitä voitaisiin lisätä ja vähenisikö
pahoinvointi hyvinvointia kasvattamalla? Entä voiko
koulu edistää hyvinvointia?

38
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Oppilashuolto ja
kouluhyvinvointi
Koulussa hyvinvointi kytkeytyy vahvasti
oppimiseen, opiskeluun ja kasvattamiseen. Hyvinvointi on erittäin tärkeä asia
koulussa, koska jos oppilas voi huonosti
tai ei ole terve, hän ei myöskään opi hyvin. Jos lasten ja nuorten pahoinvointi lisääntyy, yhä suurempi osuus opettajien
työpanoksesta joudutaan käyttämään oppilashuoltoon. Pahoinvoinnin lisääntyminen tai vähentyminen näkyy heti koulujen arjessa, varsinkin tuki- ja erityisopetuksen sekä oppilashuollon kuormituksessa ja työrauhassa. (Rimpelä, Fröjd& Peltonen 2010.)
Jo 1970-luvulla luotaessa peruskoulun periaatteita oppilashuoltokomitea raamitti kouluhyvinvoinnin kokonaisuuden
varsin kattavasti määritellessään oppilashuollon sisältöä. Oppilashuollon tavoitteena oli
1) oppilaan kaikinpuolinen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys,
2) koulunkäynnin, oppimisen sekä oppimisvaikeuksien voittamisen edistäminen
ja koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen
tasa-arvon toteutuminen ja
3) koulun viihtyvyys ja turvallisuus
sekä viihtyvyys koulussa.
Pyrkimyksenä oli muodostaa oppilaanohjauksen, koulun sosiaalityön ja koulupsykologisen toiminnan yhtenäinen kokonaisuus. Esityksessä korostettiin siis
psykososiaalista hyvinvointia. (Komiteamietintö 1973:151.)
Oppilashuoltokomitean suosituksia ja

ehdotuksia ei kuitenkaan ehditty täysin
toteuttaa ennen 1990-luvun lamaa, jolloin
puhe hyvinvoinnin edistämisestä ja voimavarojen tarkastelusta siirtyi häiriösuuntautuneiden palvelujen järjestämiseen. Vuosituhannen vaihteen jälkeen keskustelu
lasten ja nuorten pahoinvoinnista lisääntyi ja keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn alettiin etsiä yhä laajemmin. Tämä keskustelu vaikutti myös koululakien uudistusprosessiin. Vuoden 2003 perusopetuslakiin
kirjattiin, että opetuksen tulee osaltaan
edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia ja oppilashuollosta tuli oppilaan subjektiivinen oikeus (Perusopetuslaki 477 /
2003). Koulu nähtiin ympäröivän yhteiskunnan kanssa aktiivisessa vuorovaikutuksessa olevaksi yhteisöksi ja kodin ja
koulun yhteistyö tuli mukaan opetussuunnitelmiin. Alettiin puhua kasvatuskumppanuudesta. Eri kasvuyhteisöt oli saatava
mukaan lasten ja nuoren hyvinvoinnin
edistämiseen. Kouluhyvinvoinnista tuli yksi
perusopetuksen kehittämisen keskeisimmistä haasteista (OPM.Työryhmämuistio
2002:13, OPM. Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005:27.).
Kouluyvinvointia, niin yksilötasolla
kuin koko kouluyhteisössäkin, alettiin tutkia ja seurata. Kouluterveyskyselyjä oli
tehty jo vuodesta 1996 alkaen kahdeksannen ja yhdeksännen vuosiluokan oppilaille, mutta nyt kyselyjä alettiin suunnata
myös nuoremmille oppilaille (Rimpelä,
Kuusela, Rigoff, Saaristo&Wiss 2008).
Kuluvalla vuosikymmenellä onkin käynnistetty erilaisia kokeiluja ja hyvinvointi-
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hankkeita, joissa on kehitetty myös seurantakyselyjä alakouluikäisille, esimerkiksi
Lasten ikihyvä -hanke. Hyvinvoinnista on
haluttu saada mahdollisimman monen tahon näkemysja hankkeessa kehitetty malli
tähtää erityisesti lasten positiivisen hyvinvoinnin mittaamiseen.
Perinteisesti hyvinvoinnin seuranta on
ollut ongelmalähtöistä eli oikeastaan on
mitattu pahoinvointia.Viime vuosina tutkijat ovat alkaneet kiinnittää huomiota nimenomaan lasten itsensä tuottamaan hyvinvointitiedon keräämisen tärkeyteen.
Tällaisessa lähestymistavassa hyväksytään lapsen subjektiivinen kokemus merkityksellisenä tiedon rakentamisen kannalta. (Marjanen & Poikolainen 2012.)
Kouluhyvinvointimalli
Vuosituhannen vaihteessa Anne Konu
(2002) kehitti koulun hyvinvointimallin,
joka perustuu Allardtin (1976) sosiologiseen hyvinvointimalliin. Siinä kouluhyvinvoinnin käsite on jaettu neljään osa-alueeseen: koulun olosuhteet (having), sosiaaliset suhteet (loving), itsensätoteuttamisen mahdollisuudet (being) ja terveydentila (health). Malli yhdistää hyvinvoinnin,
kasvatuksen ja opetuksen sekä saavutukset koulussa. Kasvatus ja opetus vaikuttavat hyvinvoinnin jokaisella osa-alueella. Oppiminen ja oppimistulokset kietoutuvat niin opetukseen ja kasvatukseen
kuin hyvinvointiinkin. (Konu 2002, 43.)
Konun tutkimuksissa havaittiin, että sosiaaliset suhteet koulussa, erityisesti ei-kiusattuna oleminen, opettajan kiinnostus
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oppilaiden kuulumisista, ryhmässä toimiminen ja koulukavereiden kanssa toimeen
tuleminen olivat tärkeitä tekijöitä oppilaan
yleisessä subjektiivisessa hyvinvoinnissa.
Samat kouluun liittyvät asiat vaikuttivat
sekä oppilaan suorituksiin että hyvinvointiin. (emt. 62.) Myös Raskin tutkimusryhmä on havainnut suomalaisissa kouluissa
tehdyssä tutkimuksessa koulutyytyväisyyden (koulutyöstä pitäminen, selviäminen
ja innokkuus) olevan yhteydessä subjektiiviseen hyvinvointiin. (Rask, Åstedt-Kurki, Tarkka &Laippala 2002).
“Vahvuudet ja vaikeudet”
-kyselylomake hyvinvoinnin
seurannassa
Lukuvuosina 2009–2011sain olla mukana hyvinvointioppimisen koulutushankkeessa, jossa etsittiin keinoja edistää hyvinvointia suomalaisessa perusopetuksessa. Hanketta johti professori Matti Rimpelä (2008), jolla oli vahva ajatus siitä, että
hyvinvointia voidaan oppia ja opettaa.
Koulun on vain keksittävä sopivat keinot
ja toimivat käytänteet sen opiskeluun ja
harjoitteluun.
Hyvinvointia ja myös pahoinvointia
opitaan syntymästä alkaen koko elämänkulun ajan. Lapset oppivat hyvinvointia ja
pahoinvointia kehitysyhteisöissään ja samoin nämä yhteisöt oppivat. (Rimpelä
2008, 13–29.) Hankkeessa mukana olleet
keskisuomalaiset opettajat kokeilivat erilaisia tapoja edistää ja tukea hyvinvointiosaamista.
Yksi koulu otti käyttöönsä SDQ-mene-
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telmän (Strengths and Difficulties Questionnaire), kyselyn, jolla kartoitetaan lapsen psykososiaalista hyvinvointia. Heidän
myönteisten kokemustensa vuoksi kokeilin myös menetelmää. Viime vuonna toistin
kyselyn ja otin sen osaksi arviointikeskustelua.
“Vahvuudet ja vaikeudet”eli Strengths
and Difficulties Questionnaire -kyselylomake (SDQ), on kansainvälisesti tunnettu lapsen käyttäytymistä koskeva lyhyt
kysely, joka on saatavana jo yli 60 kielelle. Kasvatustieteen tutkijat kehittivät sen
Englannissa 1990-luvulla ja Suomessa
kyselylomaketta on käytetty vuodesta
1998 lähtien. Lomake on saatavilla ilmaiseksi Internetistä (http://www.sdqinfo.
com).
SDQ on todettu soveltuvan hyvin lasten ja nuorten psyykkisten oireiden kartoittamiseen sekä yliaktiivisuusoireiden
ja tarkkaavaisuushäiriöiden seulontaan.
Sitä voidaan käyttää 4–16 -vuotiaille lapsille eikä sen käyttämisessä tarvita erityistä koulutusta. (Koskelainen 2008;
Koskelainen, Sourander&Kaljonen 2000;
Goodman 2001; Goodman, Ford, Corbin
& Meltzer 2009.)
Hyvinvointia voidaan tarkastella eri
näkökulmista ja siitä on samanaikaisesti
monta eri tulkintaa. Tämän vuoksi SDQkyselyssä on kolme samanlaista lomaketta: lapsen (9-vuotiaista alkaen), huoltajan
ja varhaiskasvatuksen / perusopetuksen
opettajan. Lapsen hyvinvoinnista ja tuen
tarpeesta saadaan mahdollisimman monipuolinen kuva, kun kaikki ovat täyttä-

neet samanlaisen lomakkeen ja tuloksia
tarkastellaan yhdessä. Jokaisen arvio on
yhtä tärkeä ja yhdessä voidaan sopia jatkotoimista. Menetelmä tukee ja vahvistaa oppilaan, vanhempien ja opettajien
sekä oppilashuoltohenkilöstön yhteistyötä. (Rimpelä 2012.)
Vahvuudet ja vaikeudet -kyselylomake
sisältää 25 kuvailevaa väitettä, jotka on
jaettu viiteen osioon:
1. prososiaalinen käyttäytyminen,
2. kaverisuhteiden ongelmat,
3. tunne-elämän oireet,
4. yliaktiivisuuden / tarkkaavaisuuden
oireet ja
5. käytösoireet.
Ensimmäinen osio mittaa siis vahvuuksia ja muut vaikeuksia. Yliaktiivisuustarkkaavaisuusosion väittämistä kaksi kartoittaa tarkkaamattomuutta, kaksi yliaktiivisuutta ja yksi impulsiivisuutta. Väittämiin vastataan komiportaisella asteikolla:
ei pidä paikkaansa / pitää osaksi paikkansa
/ pitää täysin paikkansa.
Vastaukset pisteytetään (0–2 pistettä) ja pisteiden perusteella arvioidaan häiriöiden todennäköisyyttä ja voimakkuutta. Sosiaalisuus on pisteytetty eri suuntaan kuin ongelmasuuntautuneet sisältöalueet eikä sitä lasketa mukaan yhteispisteisiin. Mitä korkeamman pistemäärän
oppilas saa, sitä parempaa on hänen sosiaalisuutensa. Muiden sisältöalueiden
pistemäärät lasketaan yhteen ja näin saadaan ongelmia kuvaava yhteispistemäärä. (Rimpelä 2012.)
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Lomakkeen kääntöpuolella kartoitetaan vielä vaikeuksien kestoa ja vaikutuksia kotielämään, kaverisuhteisiin, kouluoppimiseen ja harrastuksiin.
Menetelmä mahdollistaa myös tuen
tarpeen arvioinnin. Ongelmasuuntautuneiden sisältöalueiden yhteispistemäärän
perusteella tuen tarve määritellään seuraavasti:

·

0–15 pistettä: Lapsi voi todennä-

köisesti hyvin eikä aihetta jatkotoimenpiteisiin ole.

·

16–19 pistettä: Tarvetta tehok-

kaampaan tukeen. Keskustellaan jatkotoimenpiteistä vanhempien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

·

20–40 pistettä: Välitön tehostetun

tuen tarve. Oppilaan tukitoimista päätetään vanhempien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. (Rimpelä 2012., http://
www.sdqinfo.com.)
Miksi SDQ kannattaa ottaa
käyttöön?
Lapsen hyvinvointia (fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista) tutkitaan iänmukaisin
menetelmin havainnoinnin, haastattelujen
ja kyselylomakkeiden avulla. Mitä vanhemmasta lapsesta on kyse sitä merkittävämpi on hänen oma arvionsa. Tutkimuksissa lasten mielenterveyttä on arvioitu usein standardoiduin vanhemmille
suunnatuin kyselyin, mutta kyselyjä on
tehty myös lapsille itselleen sekä heidän
opettajilleen ja ikätovereilleen. Eri henkilöiden arvioita vertaamalla voidaan teh42

dä päätelmiä arvioiden yhteneväisyyksistä ja ennustearvosta. Tällaisissa tutkimuksissa luokanopettajan on todettu kykenevän pätevimmin arvioimaan lapsen hyvinvointia.
Opettajan havainnot lapsen käyttäytymisen, tunne-elämän tai mielenterveyden ongelmista ennustivat muiden arvioita tarkemmin mielenterveysongelmia
muutaman vuoden päästä. (Honkanen,
Moilanen, Taanila, Hurtig & KoivumaaHonkanen 2010.) Vahvuudet ja vaikeudet -lomakkeen avulla saadaan kaikkien
kolmen osapuolen arviot yhteiseen tarkasteluun ja havaintoja voidaan vertailla yhdessä etsien parasta mahdollista tukea.
Arviointikeskustelussa, jossa lomakkeen
tuloksia käsitellään, jokainen on samalla
tavalla osallinen ja puhutaan varmemmin
samasta asiasta. Vaikeastakin asiasta on
helpompi keskustella, kun se on tullut ilmi
“ulkopuolisen” lomakkeen kautta. Yhteisessä havaintojen tarkastelussa ei syyllistetä ketään sormella osoittelusta tai
mielivallasta.
Lomakkeen kääntöpuolella kysytään,
onko tai minkä verran lapsella on vastaajan mielestä vaikeuksia tunne-elämässä,
keskittymisessä, käyttäytymisessä tai
muiden ihmisten kanssa toimeen tulemisessa ja minkä verran vaikeudet haittaavat jokapäiväistä elämää kotona, kaverisuhteissa, koulutyössä tai harrastuksissa.
Näiden kysymysten kautta on tullut mielenkiintoisia keskusteluja ja yhteinen ymmärrys lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista on lisääntynyt.
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Vahvuudet ja vaikeudet -lomake on
erittäin konkreettinen ja helppokäyttöinen
eikä sen täyttäminen vie kauan aikaa.
Jokaisen oppilaan kolmen lomakkeen tarkastaminen ja pisteittäminen vie toki aikaa, mutta ei mielestäni kohtuuttomasti.
Jyväskylän kaupungin koulutoimessa
tämä hyvinvoinnin seurantamenetelmä on
otettu osaksi arviointikeskusteluja ja he
ovat kehittämässä lomaketta sähköiseen
muotoon, jolloin tarkastaminen sujuisi
myös helpommin. Väitelauseet ovat helposti ymmärrettäviä.
Kävin lomakkeen läpi vanhempainillassa ennen kuin lähetin sen vanhemmille
täytettäväksi ja keskustelimme vielä väittämistä. Jo siinä keskustelussa huomasimme, että jotkut lapset käyttäytyivät kotona pienessä ryhmässä eri tavalla kuin
suurryhmässä ikäistensä seurassa. Kyse-

lylomake mahdollistaa niin opettajalle kuin
vanhemmillekin kurkistuksen oppilaan
“toiseen minään ja maailmaan”. Oppilasta lomake auttaa tunnistamaan ja tiedostamaan käyttäytymis- ja toimintatapojaan.
Nykyään puhutaan paljon varhaisen
ongelmiin puuttumisen merkityksestä.
Vahvuudet ja vaikeudet -lomake tuo näkyviksi keskeisiä hyvinvoinnin puutteita ja
riskejä ja niihin voidaan puuttua nopeasti
ja luontevasti arviointikeskusteluissa, mikäli kysely toistetaan vuosittain. Samalla
voidaan arvioida toteutettujen toimenpiteiden ja tukitoimien onnistumista ja muutostarvetta. Arviointikeskustelussa voidaan myös sopia seuraavan kyselyn ajankohdasta. Kyselyn toistaminen koko luokalle ei välttämättä ole tarpeellista joka
vuosi.
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Teoriasta käytäntöön -

Esi- ja alkuopetuksen
erikoistumisopinnoissa
tehdään tiivistä yhteistyötä
normaalikoulun kanssa
Artikkelissa kuvataan Jyväskylän yliopiston
Opettajankoulutuksen Esi- ja alkuopetuksen sivuaineopintoja
sekä opintoihin sisältyvää niin sanottua kummiharjoittelua
Normaalikoululla. Kummiharjoittelun tavoitteena on tutustua
lukuvuoden alusta lähtien ensimmäisen luokan opettajan ja
oppilaiden toimintaan, opetuksen suunnitteluun ja
toteutukseen sekä seurata ja arvioida omien kummioppilaiden
oppimisvalmiuksien ja koulutaitojen kehittymistä ensimmäisen
lukuvuoden aikana.
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Ensimmäisellä luokalla opetellaan ja totutellaan koulumailmaan.
Kouluaineisiin tutustutaan toimimalla ja leikkimällä.
Lukemaan- ja kirjoittamaan oppimisen sekä matemaattisten taitojen
ohella tärkeitä asioita ensimmäisen luokan aikana ovat sosiaalisten
taitojen kehittyminen, ryhmässä toimimisen taidot ja toisten huomioiminen,
uusiin asioihin tutustuminen, myönteisen kiinnostuksen herättäminen ja
osallistuminen.

Jyväskylän Opettajankoulutuslaitoksen
Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuus
(25 op) koostuu yhteensä kolmesta laajasta kurssista; Esi- ja alkuopetuksen kehityspsykologiset lähtökohdat (8 op), Esija alkuopetuksen pedagoginen perusta
(12op) sekä Alkuopetuksen opiskelutaitojen pedagogiikka (5op) (JYU OKL,
OPS). Kursseja yhdistää vahva teorian
sitominen käytäntöön. Opiskelijat pääsevät tutustumaan esikoulun arkeen sekä
tekemään yhteistyötä Normaalikoulun
alkuopetuksen kanssa.
Käytäntö linkittyy myös teoriaopintoihin, sillä OKL:n esi- ja alkuopetuksesta vastaava lehtori, KT Sirpa Eskelä-Haapanen omaa vankan teoriatietämyksen
ohella pitkäaikaisen kokemuksen luokanopettajantyöstä, josta voi ammentaa käytännön esimerkkejä ja vinkkejä opiskelijoiden tulevaisuuden työtä ja kouluarkea
ajatellen.
Opettajankoulutuslaitoksella työskentelevien varhais- ja alkukasvatuksen professori Anna-Maija Poikkeuksen sekä KT
Marja-Kristiina Lerkkasen kursseilla puolestaan käsitellään mm. opettaja-oppilas
vuorovaikutuksen sekä ympäristötekijöi46

den merkitystä oppimisessa, vuorovaikutuksen havainnointia luokkahuoneissa
sekä oppimisprosessien ja motivaation,
erityisesti varhaisten kouluvuosien lukutaidon ja matematiikan kehitystä.
Kummitunti kerran viikossa
Jyväskylän Normaalikoulun kanssa tehtävä yhteistyö painottuu Esi- ja alkuopetuksen pedagoginen perusta -kurssilla.
Tällöin jokaiseen alkuopetuksen luokkaan
jaetaan omat kummiopettajat esi- ja alkuopetuksen erikoistujien joukosta, jotka
vastaavat yhteisesti kyseisen luokan kummiopettajuudesta lähes koko lukuvuoden
ajan. Jokainen opiskelija valitsee lisäksi
luokasta kaksi omaa kummioppilasta, joiden kehittymistä hän seuraa lukuvuoden
kuluessa. Kummiluokkatoiminnasta tiedotetaan alkusyksyllä oppilaiden huoltajia,
jotta yhteistyö kotien kanssa käynnistyy
mahdollisimman varhain (Eskelä-Haapanen 2012).
Kummiopettajat tutustuvat kummiluokkansa oppilaisiin ja luokan toimintakulttuuriin observoimalla sekä keskustelemalla luokanopettajan kanssa. Konkreettisesti kummiluokkatoiminta toteutui
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lukuvuonna 2012–2013 kerran viikossa
pidettävänä kummituntina. Kummitunnit
painottuvat syksyllä alkuopetusikäisen lapsen yleisen kehityksen seurantaan sekä
lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelun
tukemiseen.
Keväällä kummiopettajat perehtyvät
alkuopetuksen matematiikkaan teoriassa
ja käytännössä. Lisäksi oppilaiden kanssa suunnitellaan, harjoitellaan ja toteutetaan oppiainerajoja ylittävä eheytetty projekti. Kummitunnit toteutetaan aina yhdessä kummiluokasta vastaavien kummiopettajien kanssa. Tunteja voidaan pitää
niin, että luokka on jaettu pienempiin taitotasoryhmiin, jolloin jokaisella kummiopettajalla on vastuu yhdestä oppilasryhmästä. Tällaista pienryhmäopetusta voidaan käyttää esimerkiksi eriyttämisen
keinona. Yhtälailla kummitunti voidaan
toteuttaa koko luokan yhteisenä tuntina,
jolloin kaikki kummiopettajat ovat yhteisvastuussa oppitunnin kulusta. Koko luokan yhteiset tunnit luovat mahdollisuuden
harjoitella samanaikaisopettajuutta (Eskelä-Haapanen 2013, 159–168).
Teoria ja käytäntö nivoutuvat
yhteen
Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuuteen kuuluu kummiharjoittelun lisäksi useita opintotehtäviä, joiden pääasiallinen tavoite on tukea kummioppilaiden alkanutta koulutaivalta mutta myös kasvattaa ja
kehittää kummiopettajaa sekä rakentaa
tulevan opettajan käyttöteoriaa. Kutakin
kummituntia edeltävä oppitunti on varat-

tu observoinnille, jolloin kummiopettajat
voivat havainnoida opintotehtävään liittyvää aihetta, kuten esimerkiksi oppilaan
motivaatio-orientaatiota (vrt. Aunola
2002) tai oppitunnin aikana saamaa pedagogista palautetta ja sen yhteyttä oppilaan työskentelyyn tunnilla (vrt. Helenius
2004; Pianta ym. 2008).
Alkusyksystä kummiopettajat kirjoittavat oppimistehtävänä omien kummioppilaidensa oppimisvalmiuksista arvioinnin,
jossa kartoitetaan oppilaiden valmiudet
kaikilta kehityksen keskeisiltä osa-alueilta (sosio-emotionaaliset taidot, minäkäsitys, työskentelytaidot, tarkkaavuus ja
motivaatio, visuaalinen ja auditiivinen hahmottaminen, kognitiiviset taidot, erityisesti
kielelliset taidot ja matematiikka sekä motoriset taidot). Arviointi rakentuu tehdyistä
havainnoista, luokanopettajan ja erityisopettajan välittämistä tiedoista sekä oppilaille tehdyistä testeistä. Oppimisvalmiuksien arviointia täydennetään ja hyödynnetään myöhemmin syksyllä, jolloin
oppimistehtävänä on rakentaa kummioppilaan toiminnan lukuvuosisuunnitelma.
Lukuvuosisuunnitelman tavoitteena
on pohtia oppimisvalmiuksien arvioinnin
pohjalta, miten omia kummioppilaita voitaisiin tukea kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti mahdollisimman hyvin. Suunnitelmaan lisätään myös selvitys siitä, kuinka kummioppilaiden kehitystä aiotaan seurata ja arvioida, ja kuinka oma toiminta ja
tukitoimet ovat edistäneet tai estäneet
kummioppilaiden oppimista. Suunnitelmaan sisällytetään kummituntien toimin-
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ta tuntisuunnitelmien muodossa. Tuntisuunnitelmien avulla opiskelija voi esimerkiksi perustella valitsemiaan opetusmenetelmiä, tukitoimia tai punnita niiden tehokkuutta.
Kummioppilaan toiminnan lukuvuosisuunnitelma toimii oman opettajuuden reflektointina sekä oppilaiden edistymisen ja
oppimisen tukemisen ja arvioinnin apuna.
Suunnitelma myös ohjaa kummiopettajan
miettimään sellaisia opetusmuotoja ja tehtäviä, joista oppilaat juuri sillä hetkellä
hyötyvät eniten (ks. Lähikehityksen vyöhyke, Vygotsky 1978).
Kummiharjoittelun aikana syvennetään opiskelijan ymmärrystä esi- ja alkuopetusikäisen lapsen kehityksen eri osaalueista (kielellinen, kognitiivis-käsitteellinen, sosiaalinen, emotionaalinen, motorinen, havaintotaitojen ja moraalinen kehitys). Lisäksi perehdytään oppimisen
motivationaaliseen perustaan, minäkuvan
48

ja itsetunnon sekä tarkkaavuuden ja itsesäätelyn merkitykseen sekä arvioidaan
lapsen oppimisvalmiuksia ja työskentelytaitoja sekä mahdollisia kehityksen eri
osa-alueiden ongelmia. Kummiharjoittelun aikana opiskelija oppii lapsilähtöisen
pedagogiikan lähtökohdat, saa valmiuksia opetussuunnitelmalliseen integrointiin
ja eheyttämiseen sekä oppii tekemään
yhteistyötä niin moniammatillisesti kuin
kotienkin kanssa.
Eheytetyn projektin kantavana
ajatuksena on lapsilähtöisyys
Esi- ja alkuopetuksen opintokokonaisuuden kevät huipentuu kummiopettajien ja
oppilaiden yhdessä toteuttamaan niin sanottuun eheytettyyn projektiin. Eheytetyn
projektin tavoitteena on, että kummiopettajat pääsevät toteuttamaan kummiluokkiensa kanssa pidempiaikaisen, lapsilähtöisen projektin, jossa pääpaino on taide-

KIELIKUKKO 3 - 2013

ja taitoaineiden opetuksessa, oppilaiden
osallistamisessa sekä luokan yhteishengen kohottamisessa.
Eheytettyyn projektiin osallistuvat
myös Opettajankoulutuslaitoksen taide- ja
taitoaineiden didaktikot, joiden tehtävänä
on ohjata opiskelijoita projektin toteutuksessa. Projektin tavoitteena on valmis tuotos, joka lukuvuonna 2012 - 2013 esitettiin ensimmäistä kertaa vanhemmille ja
muille alkuopetuksen luokille yhteisessä
“Eppujen illassa”. Eheytetty projekti toimii täten myös kodin ja koulun välisen
yhteistyön rakentajana.
Luokassa, jossa artikkelin toinen kirjoittaja Petra Paavola toimi kummiopettajana, kirjoitettiin yhdessä oppilaiden
kanssa luokalle oma kirja sadutuksen
avulla. Aiheeksi annettiin ystävyys ja loppu tarinasta tulikin oppilailta itseltään.
Sadun ollessa valmis oppilaat jaettiin kuvittamaan se haluamallaan tavalla. Satu
jaettiin oppilaiden kesken osiin, jolloin kukin oppilas sai omaa lukutasoaan vastaavan tekstin opeteltavakseen. Tavoitteena
oli jokaisen oppilaan lukutaidon sujuvoittaminen. Harjoittelu toteutettiin toistuvina lukuläksyinä sekä kummiopettajien
kanssa lukuhetkien muodossa. Lukemisen harjoittelun ja kuvituksen jälkeen luokan satu videoitiin, jolloin jokainen oppilas pääsi lukemaan harjoittelemansa osan
sadusta kameralle. Oppilaan tuottama
kuvitus kuvattiin myös videolle ja sadun
äänimaailmaa elävöitettiin liittämällä taustalle esimerkiksi soitinten ääniä tai musiikkia. Valmis video näytettiin “Eppujen
illassa”. Oppilaille itselleen askarreltiin
luokan oma kirja vielä muistoksi.

Ohjaavan opettajan,
opiskelijoiden ja oppilaiden
kokemuksia kummiharjoittelusta
Normaalikoulun lehtoreilta pitkäkestoinen
kummiharjoittelu vaatii sitoutumista käytännössä koko ensimmäisen lukuvuoden
ajaksi. Ohjattua harjoittelua Normaalikoululla suorittavien opiskelijoiden määrä on
ollut jatkuvassa nousussa. Lukuvuonna
2012 - 2013 Normaalikoulun alakoululla
harjoittelun suoritti kaiken kaikkiaan peräti 350 opiskelijaa. Kummiharjoittelun
kanssa samaan aikaan luokassa harjoittelussa olevien opiskelijoiden oppitunnit on
siis huomioitava, jotta opetuksesta muodostuu tavoitteellisesti ja luontevasti etenevä järkevä kokonaisuus. Kummitunneille voidaan vaikka sopia tietty toistuva
rakenne, jonka mukaan tunnit pidetään.
Kummiharjoittelijoiden resurssi kannattaa
hyödyntää tehokkaasti niin, etta oppilaat
voidaan jakaa pienempiin tasoryhmiin tai
tukea jopa yksilöllisesti niin lukemisen harjoittelussa kuin matematiikassakin.
Kummiharjoittelun opintotehtävät, testit, havainnot ja keskustelut antavat opiskelijoiden lisäksi luokanopettajalle paljon
tietoa oppilaiden edistymisestä opetuksen
suunnittelun ja arvioinnin tueksi. Oppilaan
työskentelytavat ja oppimisessa esiintyvät pulmat havaitaan helpommin useamman silmäparin avulla.
Myös esimerkiksi käsityötunneilla
kummiharjoittelijat olivat suureksi avuksi,
joten näin suunniteltuna ja toteutettuna
kummiharjoittelu ennemminkin palvelee
kuin kuormittaa luokkaa ja luokanopettajaa.
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Oppilaat odottivat usein viikottaista
kummituntia ja kummiopettajista tuli lukuvuoden mittaan oppilaille läheisiä. Osalle oppilaista voi olla silti vaikeuksia sopeutua jatkuvasti vaihtuviin opetusharjoittelijoihin ja oman opettajan pitämien tuntien vähyyteen. Erityisesti alkuopetuksessa luokan tuttujen rutiinien säilyminen ja
samanaikaisopettajuus, missä oma opettaja on läsnä, lisää oppilaiden turvallisuuden tunnetta.
Opiskelijat ovat kokeneet Esi- ja alkuopetuksen sivuaineopinnot antoisiksi ja
opettavaisiksi, mutta myös työlääksi kokonaisuudeksi. Erityisen hienona asiana
pidän teorian ja käytännön kulkemista tiiviisti rinnakkain. Yhteistyö Normaalikoulun kanssa mahdollistaa sen, että kummiopettajat pääsevät seuraamaan aivan läheltä koulutaivalta aloittavien oppilaiden
kasvua, kehitystä ja oppimisen edistymistä ensimmäisen kouluvuoden alusta loppuun.
Opinnot antavat myös mahdollisuuden samanaikaisopettamiseen, kodin ja
koulun yhteistyön kokemiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Edellytykset onnistuneelle opintokokonaisuudelle
luovat mielenkiintoiset ja hyvin toteutetut kurssit sekä niiden sisällöt, yliopiston
ammattitaitoiset ja omistautuneet lehtorit
sekä toimiva yhteistyö Normaalikoulun
alkuopetuksen lehtoreiden kanssa.
Harjoittelun antiin vaikuttaa se, että
samassa kummiluokassa toimii opiskelijoita, joiden kesken yhteistyö sujuu. Tämä
on kuitenkin tekijä, joka voisi aiheuttaa
50

ongelmia, sillä riippuvuus toisista luokan
opiskelijoista on vahva. Samanaikaisopettajuus asettaa erilaisia haasteita, esimerkiksi yhteistä suunnitteluaikaa ja toimintaan sitoutumista edellytetään kaikilta
osallistujilta (Eskelä-Haapanen 2013,
166). Kaiken kaikkiaan opiskelijoiden kokemukset ja palaute ovat olleet myönteisiä; kummiharjoittelu valmistaa kohtaamaan työelämän todellisia tilanteita, haasteita ja vaatimuksia sekä saamaan sellaisia kokemuksia, joita ei muuten opinnoissa tarjoutuisi.
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Kuvien ja viittomien käytön
opettelu päiväkodin ohjatuilla
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Kielelliset vaikeudet ovat Suomen päiväkodeissa yleisimpiä syitä
lasten erityisen tuen tarpeeseen. Kielellistä tukea tarvitsevat lapset
eivät aina selviydy päivittäisessä vuorovaikutuksessaan ainoastaan
puheella, vaan tarvitsevat lisäksi puhetta tukevaa tai korvaavaa
kommunikointia.
Suomessa yleisimmin käytettyjä vaihtoehtoisia
kommunikointimenetelmiä (AAC) ovat PCS-kuvat, pictogrammit ja
tukiviittomat. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten päiväkodissa
ohjataan lapsia puhetta tukevien ja korvaavien
kommunikointimenetelmien käyttöön ja miten näitä vaihtoehtoisia
kommunikointimenetelmiä käytetään kielen opettamisessa päiväkodin
arjessa.
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Miten lapset oppivat käyttämään
kuvia ja viittomia
vuorovaikutuksessaan?
Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käytön opetustilanteet voidaan jaotella yhtäältä erityisharjoitteluun ja toisaalta harjoitteluun luonnollisissa tilanteissa. Kahdenkeskisiä, arjen
toiminnasta ja tavallisesta ympäristöstä
eristettyjä harjoittelutilanteita kutsutaan
erityisharjoitteluksi. Esimerkiksi nimeämisen opettaminen tapahtuu yleensä erityisharjoitteluna, jossa lapsen tulee kysyttäessä osoittaa tiettyä graafista merkkiä
tai tehdä tietty viittoma. Nimeäminen voi
olla hyvä tapa uusien merkkien oppimiseen silloin, kun lapsella on jo niin hyvät
taidot puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käytössä, että hän
on oppinut käyttämään ilmaisussaan monia merkkejä ja pystyy siirtämään oppimansa merkit toiminnalliseen käyttöön.
(von Tetzchner & Martinsen 1999, 179–
180.)
Calculatorin (2009) mukaan puhetta
tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käytön yleisenä ongelmana on
kuitenkin se, että menetelmiä käytetään
pääasiassa tiettyjen opetustuokioiden ja
-tilanteiden yhteydessä (esim. strukturoinnissa), eikä niinkään niiden ulkopuolella
spontaaneissa vuorovaikutustilanteissa
(ks. myös Hildén & Merikoski 2006;
Rantala 2007, 22). Jotta menetelmien
käyttötaidot voisivat yleistyä eri tilanteisiin, niitä olisi käytettävä mahdollisimman
monissa luonnollisissa arkipäivän tilanteis52

sa ja aidoissa vuorovaikutustilanteissa
(Calculator 2009, 110).
Luonnollisissa tilanteissa harjoittelu sulautetaan arjen normaalin toiminnan tilanteisiin, joissa merkeistä uskotaan
olevan eniten hyötyä (von Tetzchner &
Martinsen 1999, 146–147). Tällöin puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien
käyttö nähdään osana yhteistä kommunikointia, ja kuntoutuksen lähtökohtana on
rakentaa yhteistä kommunikointia tukevia tilanteita, jotka edistävät oppimista
(Launonen & Lehtihalmes 2001; Pulli
2001, 107–108). Esimerkiksi kuvilla kommunikointiin ei riitä kuvien kiinnittäminen
seinille tai kommunikointitauluun, vaan
lapsen ympäristön ihmisten tulee myös
aktiivisesti käyttää kuvia arjessa.
Tämä artikkeli pohjautuu tutkimukseen,
jonka tavoitteena oli sisällönanalyyttisesti selvittää puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käyttöä erään päiväkodin integroidun ryhmän ohjatuilla tuokioilla. Aineisto koostui yhdeksästä vuonna
2011 videoidusta tuokiosta, joihin kuului
kolme aamupiiriä, kolme päiväpiiriä, kaksi yksilötuokiota ja yksi pienryhmätuokio.
Tuokioissa oli mukana erityislastentarhanopettaja (elto) sekä kymmenen 3-5 -vuotiasta lasta, joista osa oli kielellistä tukea
tarvitsevia lapsia ja osa tukilapsia. Ryhmässä käytettiin tukiviittomia sekä kuvaja esinekommunikaatiota. Keskitymme
artikkelissamme tarkastelemaan, miten
elto ohjaa lapsia puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyt-
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töön sekä rohkaisee lapsia aitoon vuorovaikutukseen niiden avulla. Aineistoesimerkeissä käytämme seuraavia puhetta
tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien litterointimerkkejä:
|ajan autoa| ilmaisu viitottu eli käytet
ty vain viittomia
{ajan autoa} ilmaisu sekä viitottu että
puhuttu (= tukiviittomat)
”ajan autoa” ilmaisu sekä puhuttu
että ilmaistu kuvakommunikaatiota
käyttäen
^ajan autoa^ ilmaisu perustuu vain
kuvakommunikaation käyttöön
Kuvien ja viittomien käytön
opettelu erityislastentarhanopettajan ohjaamana
Päiväkodin ohjatuissa tilanteissa erottui
viisi toimintatapaa puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin opettelussa.
Näistä neljä toteutui pääasiassa erityisharjoitteluna aikuisen aloitteesta ja aikuisjohtoisesti: nimeämisen opettaminen, opettajan oman toiminnan sanallistaminen,
opettajan kommunikoinnin mallittaminen
sekä kuvien kommentointi. Viides ulottuvuus - vuorovaikutukseen houkuttelevien
kysymysten esittäminen - oli lapsilähtöisempi ja toteutui luonnollisissa keskustelutilanteissa.
Yksi keskeinen tavoite ohjatuilla tuokioilla oli saada lapsi nimeämään haluttu käsite. Erityisesti aamupiireissä lasta
pyydettiin nimeämään viikonpäiviä niitä
vastaavien nimilappujen pohjalta (ajan
strukturointi) tai tulevia tai menneitä päi-

vän tapahtumia kuvien pohjalta (päiväjärjestyksen läpikäyminen). Tällöin opettaja
kysyi suorilla kysymyksillä, mitä viikonpäivien tai päiväjärjestyksen kuvat tarkoittavat. Tilanteiden ohjauksellinen luonne
ilmeni nimeämään pyytämisen lisäksi siinä, miten opettaja antoi jokaisen vastauksen jälkeen vielä viitotun nimen käsitteelle. Kuvien lisäksi tilanteissa oli siis
käytössä niin puhe kuin viittomatkin.
Elto: Hei, nyt mä kysyn täältä jokaiselta.
Mitä Atte sitten tehdään?
Atte: Yyyy..
Elto: Mitä ruokailun jälkeen ^nukkua^?
Iiris: Nukkumaan.
Elto: {Nukkumaan} mennään. Sitten
Iiris ^välipala^?
Iiris: Välipala.
Elto: {Välipala}.
Toisena AAC-menetelmien käyttöön
johdattavana toimintatapana nousi esille
erityislastentarhanopettajan oman toiminnan sanallistaminen, jota hän toteutti
esimerkiksi kertomalla laittavansa kuvan
tiettyyn paikkaan tai ottamalla tietyn kuvan mukaan uuteen toimintaan (esim. ”Ei
oo Neea tullu. Katotaan tuleeko Neea.
Neean nimi jätetään nyt tuonne.” Elto
laittaa nimilapun taulun alalaitaan).
Näin opettaja kiinnitti lasten huomion kuvan käyttöön puheen tukena. Huomion
suuntaamisen lisäksi opettaja antoi sanallisia ohjeita siitä, miten kuvia ja viittomia
käytetään sekä miten lapsi voi kuvaa käyttämällä ilmaista itseään. Esimerkiksi lei-
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kittäessä kapteeni käskee -leikkiä leikin
tukena käytettiin kuvia, joihin oli piirretty
erilaisia kapteenin käskemiä toimintoja
(”istua”, ”hyppiä”, ”seistä kädet ylhäällä”). Leikkiä opettaessaan opettaja ohjasi lapsia sanallisesti ja näytti mallia kuvien käytössä (esim. ”Mitä jos kapteeni
sanoo, mitä, jos ja näyttää tämmöstä
korttia ^istua^, mitä pitää tehdä?”).

mallioppimistilanteissa lapsi tai lapset
oma-aloitteisesti poimivat opettajan puheesta jonkin viittoman ja toistivat sen
samaan aikaan, kun opettaja jatkoi puhumista. Viittomat näyttivät soljuvan luonnollisesti opettajan puheessa kuvia useammin ilman, että hän olisi tietoisesti ohjannut lapsia käyttämään viittomia tai kiinnittämään niihin huomiota.

Kolmantena kuvien ja viittomien käytön
opettamisen tapana erityislastentarhanopettaja käytti mallittamista. Esimerkiksi
aamutervehdyksen, ruokalorun ja yhteislaulun yhteydessä lapset seurasivat opettajan viittomista ja tuottivat itsekin vaihtelevalla menestyksellä viittomia. Lisäksi
opettaja tuki mallittamalla myös käsitteiden nimeämistä kuvien, viittomien ja esineiden avulla. Opettaja saattoi ensin näyttää käsitettä vastaavaa kuvaa ja sitten
toistaa vielä puhuen ja tukiviittomaa käyttäen kyseisen käsitteen. Opettaja saattoi
myös pyytää lapsia nimeämään käsitteen,
jonka jälkeen opettaja vielä toisti käsitteen
käyttämällä samalla kuvaa tai viittomaa.

Elto: No nii. Nyt jatkuu Järvisen perhe.
Katsotaas (-) Mitäs Järvisen perheessä
on tapahtunut?
Neea: Vauva syntyny.
Elto: {Vauva syntynyt}. [No oliko poikavauva vai tyttövauva?
Viivi: |vauva syntynyt|.]
Viivi ja Konsta: Poika.

Elto: Katotaanpa mitä tänään leikataan.
(Elto näyttää oikeaa paprikaa lapsille.)
Neea, Konsta, Eetu ja Iiris: Paprikaa.
Atte: Se on pes-kinä.
Elto: {Paprikaa}. Tämä on {paprika}.
Ohjatun mallioppimisen lisäksi ryhmässä
tapahtui spontaania viittomien käytön jäljittelyä, muttei kuitenkaan kuvien tai esineiden käytön matkimista. Tällaisissa
54

Neljäntenä toimintatapana AAC-menetelmien käytön harjoittelussa nousi esille
kuvien ja viittomien kommentointi.
Tätä tapahtui niin erityislastentarhanopettajan kuin lasten spontaanista aloitteesta.
Kuvia katsottaessa keskusteltiin esimerkiksi siitä, miltä kuva näyttää ja mitä siinä
tapahtuu. Tällaista keskustelua ilmeni
muun muassa silloin, kun uusi kuva tuli
käyttöön. Tällöin elto ohjasi lapsia kiinnittämään huomiota kuviin ja avasi näin
kuvien merkitystä.
Elto: Tämä (näyttää kuvaa Atelle) on sellanen, että yhdistetään kuva. Ja mitähän
tässä tämä (ihminen) tekee? (Käsin piirretyssä kuvassa on kasvot ja suusta tuleva puhekupla ilman tekstiä).
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Atte: Se puhaltaa pa-oa (palloa).
Elto: Niin se näyttäs, että se puhaltaa palloa. Mutta se – sieltä suusta (piirtää
sormella puhekuplan ääriviivoja) tuleekin
{puhetta}. Se puhuu = Meil on tänään
semmonen {kielikerho}päivä. Tämmönen
kuva on ku {puhuu} (näyttää kuvaa
Niilolle).
Atte: Pah – puhuu.
Joku lapsi: Puhuu.
Elto: Niin. He he. Vähän niinku pallo tulee suusta (osoittaa kuvaa).
Pihla: Vähän niinku semmonen puhekupla.
Elto: Niin (nyökkää), se on puhekupla
ihan totta.
Joissain tilanteissa lapset itse spontaanisti kommentoivat graafisia merkkejä, kuvia ja viittomia (esim. ”Hei miks perjantaissa on sairaalakuva? - - Hi hih hi hi hi.
Eihän perjantaina mennä sairaalaan”) tai
kyselivät miten erilaisia sanoja viitotaan
(esim. ”No miten viitotaan robotti”).
Lasten spontaani kommentointi kuvista ja viittomista osoitti, että lapset olivat
kiinnostuneita puhetta tukevista ja korvaavista menetelmistä ja kiinnittivät niiden käyttöön huomiota. Tällaisia opettajan hyödynnettävissä olevia tilanteita esiintyi kuitenkin suhteellisen vähän.
Selkeimmin kommunikointiin arjen
luonnollisissa tilanteissa ohjasi erityislastentarhanopettajan viides toimintatapa,
vuorovaikutukseen houkuttelevat
kysymykset, joiden tarkoituksena oli
mahdollistaa lapsen aktiivinen ja tasaver-

tainen rooli vuorovaikutuksessa. Kommunikointikansion kuvien äärellä opettaja
käytti paljon vuorovaikutukseen ja kuulumisten kertomiseen houkuttelevia kysymyksiä. Kysymysten avulla opettaja kutsui lasta kielelliseen ilmaisuun ja opasti
kansion käyttöä. Näin hän edisti lapsen
mahdollisuutta kertoa itsestään muille.
Kyseessä ei ollut kuitenkaan pelkästään
kielellisten taitojen oppimistilanne, vaan
aito tiedon jakamisen ja kuulumisten kertomisen hetki.
Elto: Tääl on nyt tällaset (elto näyttää
kansion kuvia) kuvat, mitäs olet tehnyt?
(Kansio on lapsiin päin, siten että se on
Aten edessä.)
Atte: Mää osaan jo iteki (ottaa kansion)
pitää käessä.
Elto: Kyllä. Kerroppa meille.
Atte: Hmm.. (katsoo kansion kuvia) oliko..
Käyttäessään eri toimintatapoja puhetta
tukevan ja korvaavan kommunikoinnin
opettelussa erityislastentarhanopettaja
hyödynsi tyypillisesti kuvia ja viittomia
toistamalla saman asian usealla eri
kommunikointitavalla taatakseen ymmärtämisen. Opettaja saattoi myös kohdistaa toistamisen ainoastaan yhdelle lapselle ottamalla viittoessaan katsekontaktin häneen ja nojautumalla tätä kohti. Tällöin hän toimi ikään kuin tulkkina ja lasten viestien välittäjänä koko ryhmälle.
Parhaimmillaan lapset voivat ottaa
mallia tällaisesta kommunikointitavasta ja
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oppia käyttämään tukiviittomia myös
oman puheensa tukena.
Neea: Mää oon tänä yö ollu, koko, melkein koko yön valveilla ku mää oon ollu
nuha.
Elto: Niin. {Nuha}. Neealla on nuha.
(Puhuu ja viittoo Niiloon päin)

Lasten keskinäinen
vuorovaikutus tavoitteena
Tutkimuspäiväkodin opetus- ja ohjaustilanteissa oli omaksuttu hyvin puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö lapsen sanavaraston
opettamisessa ja käsitteiden havainnollistamisessa. Kuvien ja viittomien käyttöön
aitona yhteisen kommunikoinnin muotona on kuitenkin vielä matkaa, koska suurin osa vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käytöstä oli aikuisen aloitteesta lähtevää opetusta.
Aikuisjohtoiseen opetukseen lukeutui
esimerkiksi kuvien käyttö lapsen tietoa ja
kielellistä taitoa testaavissa kysymyksissä (esim. viikonpäivien kysely), joihin
opettaja itse jo tiesi vastauksen. Tällainen vuorovaikutustapa ei ole luonteeltaan
aitoa viestintää, vaan ennemminkin lapsen tenttaamista ja arviointia (ks. myös
Hildén & Merikoski 2006). Siten vaikka
tällaisten kysymysten esittämistä voi hyödyntää jossain määrin nimeämisen ja uusien merkkien opettamisessa, se ei sovellu
varsinaiseen kuvien ja viittomien käytön
kommunikatiiviseen opettamiseen (ks. von
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Tetzchner & Martinsen 1999, 179–180).
Lisäksi lapset, joiden vuorovaikutustaidot
ovat hyvät, saavat tällaisessa vuorovaikutuksessa enemmän mahdollisuuksia
vuorotteluun aikuisen kanssa kuin lapset,
joille kielellinen ilmaisu on vaikeaa (ks.
myös Hildén & Merikoski 2006).
Aikuisjohtoisten harjoittelutilanteiden
lisäksi ohjaustilanteissa esiintyi myös sellaista vaihtoehtoisten kommunikointimenetelmien käyttöä, joka edistää vuorovaikutusta ja menetelmien käyttöä aidossa
kommunikointitarkoituksessa (ks. myös
Calculator 2009, 110). Tämä ilmeni erityisesti ns. aidoissa kysymyksissä, joihin
opettajalla ei ollut valmista vastausta ja
jotka näin ollen houkuttelivat lapsia vastavuoroiseen ajatustenvaihtoon ja itseilmaisuun.
Kysymysten kautta erityislastentarhanopettaja ja muut lapset saivat tietoa
toisista lapsista sekä lapset saivat kertoa
kuulumisistaan, tunteistaan ja mielipiteistään. Näissä tilanteissa opettaja saattoi
viittomaa tai kuvaa käyttäen toistaa, korjata tai laajentaa lapsen vastausta ja samalla varmistaa, että kaikki läsnä olevat
lapset ymmärsivät, mistä puhuttiin.
Aineistossamme kuva- ja esinekommunikaation opetus vaikutti paljolti tietoiselta, kun taas viittomia opittiin myös ilman tietoista opettamista spontaanin mallioppimisen kautta. Ero menetelmien opetuksessa saattaa johtua siitä, että tukiviittomia on kuva- ja esinekommunikaatiota
helpompi oppia, kuten luonnollista kieltä:
olemalla alttiina ympäristön kielenkäytölle.

KIELIKUKKO 3 - 2013

Viittomat istuvat käyttäjän käsiin helpommin kuin kommunikoijasta erilliset kuvat
tai esineet (von Tetzchner & Martinsen
1999, 44), eivätkä yhteisillä tuokioilla käytetyt kuvat olleet niin helposti käytettävissä lapsilla, koska ne olivat opettajan
”alueella” lapsiryhmän edessä. Lapsille
pitäisikin olla konkreettisesti käytettävissä kuvia käden ulottuvilla tai kuvakommunikaatiota pitäisi tukea opetus- ja ohjaustilanteissa niin, että lapsia rohkaistaisiin tulemaan kuvien luo ja käyttämään
niitä spontaanisti.
Koska oma-aloitteista mallioppimista
näyttää tapahtuvan, olisi tärkeää, että aikuiset käyttäisivät puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä mahdollisimman paljon kaikissa päiväkodin
arkisissa tilanteissa, kuten siirtymä-, perushoito- ja leikkitilanteissa; tällöin myös
mallioppiminen mahdollistuisi eri tilanteissa. Käytettävien menetelmien tulisi soveltua helposti lasten käyttöön ja lapsia tulisi opettaa viestimään toisilleen kuvien ja
viittomien avulla.
Opettajat saattavat kyllä huomata
vertaisten läsnäolon esimerkiksi lasten ilmaisuja tulkkaamalla, mutta rohkaiseminen vertaisvuorovaikutukseen saattaa
unohtua tai vertaisaloitteet saatetaan jopa
osoittaa ei-toivottavaksi jättämällä ne huomioimatta (ks. myös Vehkakoski & Rantala 2013).
Varhaiskasvatukselle luonteenomainen leikin ja mielikuvituksen hyödyntäminen voinee osaltaan luoda oivallisia opetusmahdollisuuksia, koska kuvat ja esineet

ovat yleensä luonnollinen osa pienen lapsen konkreettista maailmaa.
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13, 93-113.
Hildén, S., Merikoski, H. & Launonen, K. 2001.
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kieli 32 (4), 157-181.
von Tetzchner, S. & Martinsen, H. 1999. Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
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Heta Orrain, KM, erityisopettaja
Jyväskylän normaalikoulu, yläkoulu

AntiVirus+ -hanke:

Lähietäopetusta sairaan
tai erityisoppilaan
opiskelun tukemiseksi
AntiVirus+ -hanke on jatkoa Opetushallituksen rahoittamalle
AntiVirus-hankkeelle. Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun
koordinoimaAntiVirus-hanke on sairaan lapsen etäopetuksen
käytänteitä kehittävä hanke. Hankkeessa on mukana lisäksi
Jyväskylän yliopiston normaalikoulu ja se käynnistyi vuoden 2012
alussa. Hanke sai lisärahoituksen vuosille 2013–2014 ja toimii nyt
nimellä AntiVirus+. AntiVirus+ keskittyy etäopetuksen lisäksi myös
erityisoppilaiden tukemiseen iPadien ja ns. lähietäopetusmallien
avulla.
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Hankkeen tavoitteena on löytää toimivia etä- ja lähietäopetusratkaisuja iPadlaitteilla toteutettavaksi. Toimintamalleina
on käytetty kahta vuorovaikutusratkaisua.
Yksisuuntaisessa mallissa oppilas on ensisijaisesti vastaanottavassa roolissa, jolloin hän laitteen välityksellä seuraa online-opetusta ja saa tiedon suoritettavista
tehtävistä sähköisesti. Tämä malli soveltuu oppilaille, jotka eivät kykene tai halua
olla suorassa vuorovaikutuksessa kouluun.
Kaksisuuntaisessa mallissa oppilas puolestaan on aktiivinen vuorovaikuttaja ja
osallistuu opetukseen valitun sovelluksen
avulla ( Mantila, H., Mämmelä, M., Huttunen, A. 2013,2).
Huoltajien sitoutuminen etäopetukseen on tärkeää, ja se määrittää miten etäopetusta voidaan toteuttaa. Molemmat
mallit suunnitellaan yhdessä oppilaan, huoltajien ja oppilasta opettavien henkilöiden
kanssa vastaamaan yksilöllisesti kunkin
oppilaan tarpeita.
Mukana suunnittelussa on myös oppilashuoltoryhmä ja yhdessä suunniteltu
interventio kirjataan oppilaan tuen tason
pedagogiseen lomakkeeseen. Hankkeen

päätoimijoina ja yhdyshenkilöinä toimivat
koulujen laaja-alaiset erityisopettajat.
Kokeilua ja kokemuksia
keväältä 2013
Jyväskylän normaalikoulun yläkoulu-lukiossa on toteutettu aktiivisestiAntivirus+hanketta kevätlukukauden 2013 aikana.
Kevään aikana on otettu iPadit käyttöön
osana opetusta, kuvattu tunteja erityisopetuksessa ja räätälöity oppilaille omia interventioita peruskoulun suorittamisen
tueksi. AntiVirus+ -hankkeessa on kokeiltu niin lähietäopetusta kuin etäopetustakin.
Lähietäopetuksessa on hyödynnetty
samanaikaista ja eriaikaista opetusta. Käytössä on ollut Skype-sovellus sekä myös
Applen oma FaceTime-sovellus. Myös
opetusharjoittelijat ovat päässeet mukaan
lähietäopetuskokeiluun ja tutustuneet erilaisiin mahdollisuuksiin iPadien käytössä
oman opetuksensa suunnittelussa.
AntiVirus-etäopiskelua
yläkoulussa Skypen välityksellä
Yläkoulun opiskelijan sairauspoissaolojen

AntiVirus-koulunkäyntiä
sairastapauksen sattuessa
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vuoksi päädyttiin AntiVirus-etäopetusmalliin, jolla turvattiin opintojen jatkuminen
sairaudesta ja poissaoloista huolimatta.
Tämä interventio kirjattiin tehostetun tuen
oppimissuunnitelmaan pedagogisena menetelmänä. Sairauden vuoksi oppilaalla oli
valtava määrä poissaoloja ja suorittamattomia opintoja eikä vuosiluokka olisi tullut
suoritetuksi.
Koska oppilas on jo kertaamassa vuosiluokkaa, päädyttiin myös vuosiluokkaan
sitomattomaan opiskeluun, jolloin tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan kerätään
kevään ja mahdollisesti tulevan syksyn
ajan opintosuorituksia ja täydet suoritukset merkitään todistukseen. Näin osasuoritukset eivät nollaudu, kuten luokan kertaamisessa tapahtuisi ja oppilas saa suorittaa peruskoulua omaan tahtiinsa.
AntiVirus-interventio suunniteltiin
oppimissuunnitelmapalaverissa yhdessä
huoltajan, oppilaan, luokanvalvojan ja erityisopettajan kanssa. Pohdimme palaverissa, missä oppiaineissa etäopetusta
käynnistetään, mitkä ovat voimavarat ja
mitä tehdään, jos oppilas ei ole paikalla.
On tärkeää ottaa huomioon oppilaan voimavarat ja lähteä liikkeelle ennemmin pienillä kokonaisuuksilla, jotta opiskelusta ei
tule sirpalemaista (Mantila ym. 2013, 18)
Oppilas opiskeli tiettyjä oppiaineita
Skypen kanssa vuorovaikutteisesti aina,
kun ei sairauden vuoksi jaksanut tai pystynyt tulemaan kouluun. Jos oppilas ei ollut vastaanottamassa Skype-puhelua,
merkittiin poissaolo Wilmaan. Oppilaan
omat toiveet otettiin huomioon ja näin
60

oppilaan oma sitoutumisen aste vahvistui. Samalla myös realisoitui oppilaan taitotaso, tavoitteet sekä millä tavalla missäkin oppiaineessa osaamista mitataan ja
arvioidaan. Intervention suunnittelussa
korostuivat myös oppilaan itsearviointitaidot. Oppilaan epävarman koulukunnon
vuoksi koetilanteita oli haastavaa järjestää ja vuosiluokkiin sitomaton opiskelu
myös mahdollistaa hitaamman ja joustavamman opiskelurytmin.
Monissa oppiaineissa päädyttiin jatkuvaan ja dynaamiseen arviointiin sen sijaan, että painotetaan liiaksi staattisia kokeita. Tämä järjestely huojensi niin huoltajan kuin oppilaankin mieltä.
Etäopetus oli vuorovaikutteista ja Skypen välityksellä toteutuvaa. Oppilaalla oli
oma Skype-tunnus ja AntiVirus-hankkeella oma tunnus, jonka kautta oppilas oli
yhteydessä kouluun ja oppilastovereihinsa. Mobiililaitteena koulussa oli iPad ja
iPad kulki luokkakaverin mukana koulupäivän ajan. Mallissa hyödynnettiin ns.
järjestäjämallia, jossa luokkatoveri hakee
iPadin aamulla kansliasta, jos oppilas on
poissa ja palauttaa iltapäivän päätteeksi
takaisin kansliaan
Vertaistuen avulla saadaan yhteydenottokynnystä matalammaksi ja osallistuminen on motivoivaa. Järjestäjämallilla haettiin myös sosiaalisten suhteiden
vahvistamista ja syrjäytymisen ehkäisyä.
Siirtymätilanteissa iPad kulki mukana ja
mahdollisti kaksisuuntaisen vuorovaikutuksen välituntien, ruokailun jne. yhteydessä. Skypen kautta oli myös mahdol-
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Lähietäopetusta mobiililaitteen
avulla.

lista toteuttaa tukiopetusta tehostetun tuen
pedagogisena järjestelynä.
Kun huoltajan, oppilaan ja koulun välisessä tapaamisessaetäopetuksen interventio saatiin räätälöityä opiskelijalle, oppilaan kynnys tulla kouluun madaltui.Kun
koulu omine erityisjärjestelyineen ja joustoineen tuli vastaan opintojen suorittamisessa, vaikutti tämä selkeästi siihen, että
oppilas sitoutui enemmän koulunkäyntiin
ja tämän intervention jälkeen osasuorituksia eri oppiaineista on tullut paljon. Toki
oppilaan koulukuntokin on parantunut huimasti. Myös vuosiluokkiin sitomaton opetusjärjestelmä huojensi ja selkeytti tilannetta ja varmasti tämän kautta oppilaan
oli helpompi lähteä mukaan koulutyöhön.
Samanaikaista ja eriaikaista
lähietäopetusta yläkoulussa
iPadien ja FaceTimen avulla
Erityisopetuksessa on toteutettu myös ns.
samanaikaista lähietäopetusta matematiikan ja ns. eriaikaista lähietäopetusta äidinkielenopiskelussa. Samalla opetusharjoittelijat ovat päässeet kokeilemaan lähietäopetuksen järjestämistä.

Matematiikan opiskelussa hyödynnettiin aineenopettajan opetusosuus tunnin alusta FaceTimen välityksellä, jonka
jälkeen oppilas opiskeli erityisopetuksessa tuettuna samoja matematiikan sisältöjä, mitä luokassakin opiskeltiin. Oppilaan
opiskeluun keskittyminen omassa luokassa oli haastavaa ja näin nimenomaan tuettiin keskittymisen ja tarkkaavuuden kohdentamista olennaiseen. Erityisopettaja
pystyi yksilöopetuksena paremmin ohjaamaan oppilasta ja opettamaan opiskeluteknisiä asioita. Isossa luokassa tällainen
kielellistäminen usein häiritsee muita oppilaita tai saattaa olla ohjattavalle vaivaannuttavaa.
Aineenopettajan opetuksen jälkeen
oman laskemisen ajaksi iPadista otettiin
äänet pois, jotta luokasta kuuluneet hälyäänet eivät häirinneet. Erityisopettaja seu-
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rasi luokan tilannetta iPadista oppilaan
ohjaamisen lomassa ja jos aineenopettaja
halusi ottaa yhteyttä näyttääkseen esimerkin tms., niin äänet laitettiin takaisin
päälle. Tämä interventio oli toimiva ja tuki
oppilaan oppimista.Näin saatiin tehokkaasti tuettua myös opiskeluteknisten taitojen harjaannuttamista.
Äidinkielessä on tehty erilaisia videoita niiden oppilaiden kanssa, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Esimerkiksi kirjallinen esitelmä on korvattu suullisella esityksellä ja tämä on otettu huomioon arvioinnissa. Näin mahdollistui oppilaan vahvuuksien (suullinen kielitaito, esiintyminen)
huomioiminen opiskelussa. Oppilaan on
ollut myös mahdollista käyttää iPadia
muistiinpanojen tekemiseen tunnilla ja hyödyntää niitä kokeisiin lukemisessa. Hän
on myös saanut ottaa kuvia muistiinpanoista, koska kirjoittaminen on hänelle
haastavaa ja käsiala epäselvää. Tukiopetuksessa iPadia hyödynnettiin mm. esseiden kirjoittamisessa ja oppilas itsekin totesi todella hyötyvänsä iPadin käytöstä
opiskelussa. Tämä interventio jatkuu
edelleen.

neenopettajat ovat ottaneet AntiVirus+hankemallin omakseen ja suunnittelevat
oppilaiden tukea hankkeen mahdollistavien iPadien avulla. Mahtavia kokemuksia kaiken kaikkiaan siis AntiVirus+-hankkeen myötä, paljon uusia kokemuksia, tietoa ja oppia! Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Lähteet:
Mantila, H., Mämmelä, M., Huttunen, A. 2013.
Etäopetus erityistilanteissa. Sairaanakin selviää
koulusta. Esko-hanke, OPH ja Maskun kunta.
http://
sairaanakinselviaakoulusta.wordpress.com/
etaopetusopas/, katsottu 22.5.2013

Yhteenvetoa hankkeen
mahdollistamista interventioista
Kevään 2013 aikana AntiVirus+ -interventioilla on tavoitettu monia erityisopetuksen ja tehostetun tuen oppilaita. Erilaiset sovellukset ja toimintamallit ovat tukeneet oppilaiden opiskelua ja peruskoulun suorittamista. Ja mikä hienointa: ai62
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Raimo Nevalainen, KL, luokanlehtori, Jyväskylän normaalikoulu
Eija Kimonen, KT, dosentti, yliopistotutkija,
Itä-Suomen yliopisto

Opettajan
professionaaliset
kompetenssit
Kohti opettajan
professionaalista
kasvua
opettajankoulutuksessa ja
opettajan työssä
Artikkelissa tarkastellaan opettajan ammatillista kehittymistä koulun
muutosprosessissa erityisesti opettajan professionaalisten kompetenssien
näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää, millaisia pedagogisia ja
dispositionaalisia kompetensseja opettajalta edellytetään koulukulttuurin
muutosprosessissa. Professionaaliset kompetenssit kuvaavat opettajan
valmiuksia toimia opetustyössä ja työyhteisön jäsenenä.
Perustan professionaalisille kompetensseille luovat eettiset ja
moraaliset dispositiot: opettajan arvot, sitoumukset ja ammattiin liittyvät
periaatteet. Pedagogiseen kompetenssiin sisältyy taitoja ja tietoja, jotka
voidaan liittää opetuksen preaktiiviseen, interaktiiviseen ja
postaktiiviseen vaiheeseen.
Tutkimus on osa Teacher professionalism -tutkimushanketta, jossa
haastateltiin uudelleen kaikki aiemman Curriculum change -projektin
opettajat. Artikkelissa hyödynnetään opettajille tarkoitettua didaktista
kirjallisuutta sekä Teacher professionalism -tutkimusprojektin aineistoa
ja tuloksia (Webb, Vulliamy, Hämäläinen, Sarja, Kimonen & Nevalainen
2004a, 2004b; ks. myös Hämäläinen 2000; Häkkinen 2000; Kimonen &
Nevalainen 2000; 2001a; 2001b; 2002; 2005).
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Koulukulttuurin
muutosprosessien heijastuminen
opettajan professioon
Onnistuakseen kasvatuksellinen muutosprosessi edellyttää opettajalta monenlaisia professionaalisia kompetensseja.
Opettajan professionaalinen kehittyminen
on muutoksen kohtaamista, sen kanssa
elämistä ja siihen vaikuttamista. Muutokset edellyttävät opettajalta herkkyyttä ja
valmiutta ennakoida tulevaisuutta. Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman
(2001, 7) mukaan opettajan tärkeä taito
onkin pystyä yhdessä työyhteisönsä
kanssa jäsentämään ympäristönsä muutoksia ja määrittelemään, mitkä niistä ovat
opetustyön kehittämisen kannalta keskeisiä.
Muuttuvat käsitykset opettajan
professiosta
Opettajan ammatti on professio, jonka
harjoittajalla on laaja kasvatustyöhön kohdistuva erityinen tietoperusta, oppilaitosja opettajakohtainen laaja autonomia sekä
monitahoinen vastuu (Leino & Leino
1997, 106). Nämä opettajan profession
osatekijät ovat korostuneet eri tavoin suomalaisen opettajankoulutuksen kehityksessä.
Peruskoulun ensimmäisinä vuosikymmeninä (1970–1980 -luvuilla) opettajankoulutuksessa korostettiin opettajan pedagogisia tietoja ja taitoja. Kanadalaisen Clarken (1970, 408-414) kehittämiin ja Lahdeksen (1977, 41) soveltamiin
arviointikriteereihin perustunut opetustai64

don numeerinen arviointi leimasi käsityksiä suomalaisen opettajan professiosta
1990-luvulle asti (ks. esim. Luukkainen
2004, 53-54). Engeströmin (1983, 178179) mukaan opetustaidon kuvaaminen
ideaalisen opettajan peruspiirteinä tai
ominaisuuksina vastaa perinteistä, käsityömäistä oppipoikajärjestelmään perustuvaa näkemystä opetustyöstä. Opettajan professionaalisessa orientaatiossa korostuu tällöin transmissio-metaorientaatio, jonka mukaan opettaja on lähinnä
tiedonsiirtäjä ja oppimisen kontrolloija (ks.
Sahlberg 1997, 145-146).
1990-luvulla opettajan professio on
aikaisempaa korostetummin perustunut
opettajan autonomiaan sekä sitoumukseen auttaa oppilaita tulemaan aktiivisiksi oppijoiksi ja velvoitukseen elinikäiseen
oppimiseen ja yhteistyöhön kasvatuksen
eri osapuolten kanssa. Opettajia on rohkaistu uudistamaan aktiivisesti opetustaan
ja sitä kautta yhteiskuntaakin. Tarkoituksena on ollut voimaannuttaa postmodernin aikakauden opettajia ja antaa heille
mahdollisuus uudistaa ja kehittää opetustaan. Opettajat eivät kuitenkaan ole kokeneet opetusuudistusten antaneen heille
lisää voimaantumisen tunnetta tai edistäneen heidän ammatillisuuttaan. Sen sijaan
he ovat kokeneet stressiä, työn ylikuormitusta ja ammatillisuuden heikkenemistä, koska heiltä on edellytetty uusia asenteita sekä erilaisia lähestymistapoja opetusjärjestelyihin ja työtapoihin. Nämä odotukset ovat olleet vastoin heidän aikaisempia kokemuksiaan ja käsityksiään opetta-
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jan ammatista, jotka perustuivat traditionaalisen pedagogiikan keinoin toteutettuun
tiedon siirtämiseen. Heidän mielestään
opetussuunnitelmauudistus on mitätöinyt
heidän saavutuksiaan ja vähentänyt niiden arvoa. (Webb ym. 2004a, 87, 101.)
Professionaalisten orientaatioiden näkökulmasta 1990-luvulla korostui transaktio-metaorientaatio, jonka mukaan opettaja on oppimisedellytysten luoja, kannustaja ja ohjaaja. Keskeistä on ollut myös
opettajan pyrkimys vahvistaa oppilaiden
tutkimus- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä. (Ks. Sahlberg 1997, 147, 151.)
Opettajan professiossa on 2000-luvun
ensimmäisen vuosikymmenen alussa painotettu entistä enemmän opettajan vastuuta ja tuloksellisuutta. Uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
2004 (2004, 260, 262) on lisännyt opettajan toiminnan ulkoista ohjaamista oppilaan
hyvän osaamisen kuvauksien, päättöarvioinnin kriteerien ja itsearviointien avulla. Webbin ynnä muiden (2004a, 101-102;
2004b, 174-175) mukaan autonomian
menettäminen keskusjohtoisen koulutuspolitiikan lisääntymisen myötä ei kuitenkaan ole vähentänyt opettajien professionaalisuutta, sillä opettajat odottavat, että
muutokset vähentävät tarpeetonta työtaakkaa ja lisäävät voimavaroja opetukseen.
Luukkaisen (2004, 265-266, 302-304)
mukaan opettajan professio on tulevaisuudessa entistä enemmän ajassa elämistä
ja suunnan näyttämistä, mikä tapahtuu
yksilöllisen ja yhä vahvemmin yhteisölli-

sen prosessin avulla. Siihen kuuluvat ajan
ilmiöiden tunnistaminen ja intensiivinen
yhteiskuntatietoisuus. Opettajalta odotetaan, että hän on eettisesti näkemyksellinen ja aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä.
Profession ydintekijöiksi muodostuvat
sisällön hallinta, oppimisen edistäminen,
eettinen päämäärä, tulevaisuushakuisuus,
yhteiskuntasuuntautuneisuus, yhteistyö
sekä itsensä ja työnsä jatkuva kehittäminen – jatkuva oppiminen. Näissä opettajan profession piirteissä korostuvat transformaatio-metaorientaation kuvaukset
opettajasta. Sahlbergin (1997, 149-150)
mukaan transformaatio korostaa sosiaalista kasvua ja persoonallisuuden kehitystä
opetuksen ja kasvatuksen päämäärinä.
Opettajalla on tässä metaorientaatiossa
oppijayhteisön luojan ja samalla sen jäsenen rooli yhtenä oppijana.
Opetushallitus on jälleen uudistamassa peruskoulun opetussuunnitelman perusteita, joiden pohjalta laaditut paikalliset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön
syksyllä 2016. Opetussuunnitelmauudistuksen ydin on Halisen, Holapan ja
Jääskeläisen (2013, 193) mukaan koulun
toimintakulttuurin kehittäminen. Koulusta pyritään uudistuksen myötä kehittämään oppiva yhteisö, jolle on tunnusomaista vuorovaikutus, osallisuus ja monipuolinen työskentely. Tällainen yhteisö
pitää huolta oppilaiden hyvinvoinnista ja
turvallisesta arjesta sekä ottaa huomioon
kulttuurisen monimuotoisuuden, kantaa
vastuuta ympäristöstä ja suuntautuu tulevaisuuteen. Tärkeää on, että myös opet-
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tajankoulutus elää vahvasti mukana tässä
uudistuksessa ja antaa tuleville opettajille
laaja-alaiset kompetenssit koulun kehittämiseen kohti verkostoitunutta ja tiimiorganisoitua oppivaa yhteisöä.
Opettajan professionaalinen
kompetenssi
Professionaalinen kompetenssi on moniulotteinen ja muuttuva käsite. Kompetenssi voidaan Ruohotien (2003, 5) mukaan
määritellä yksilölliseksi ominaisuudeksi,
joka kausaalisesti selittää tietyin kriteerein
määriteltyä tehokkuutta tai onnistumista
työtehtävissä ja -tilanteissa. Kompetenssit voivat olla muun muassa motiiveja, luonteenpiirteitä, minäkäsityksiä, asenteita,
arvoja, tietämystä sekä kognitiivisia ja
käytännöllisiä taitoja. Kompetenssien arvioiminen ja järjestelmällinen kehittäminen
on Leinon ja Leinon (1997, 119) mukaan
erittäin vaikeaa, sillä kompetenssitekijät
painottuvat opettajan kehitysvaiheissa eri
tavoin. Tavallisesti painotetaan opettajan
tietoaineksen ja jossain määrin hänen toimintakompetenssinsa arviointia eikä juuri
lainkaan persoonapohjaista kompetenssia.
Muuttuvassa työelämässä ammattispesifinen tieto vanhenee nopeasti ja
työntekijältä odotetaan yhä suurempaa
joustavuutta. Avainkompetensseilla viitataankin Ruohotien (2002a, 6) mukaan
työntekijän kykyyn suoriutua muuttuvissa
työtehtävissä. Avainkompetenssit edistävät monien tärkeiden tavoitteiden saavuttamista, erilaisten tehtävien hallintaa ja
uusissa tilanteissa toimimista. Kyseiset
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kompetenssit
– mahdollistavat erityisosaamisen
hankkimisen nopeasti ja tehokkaasti;
– ovat abstraktimpia kuin ammattispesifit kvalifikaatiot;
– mahdollistavat nopean reagoimisen
työtä koskeviin muutoksiin;
– tekevät mahdolliseksi hallita omaa
urakehitystä.
Ruohotie (2002a, 9; 2003, 9) jäsentää asiantuntijan avainkompetenssit kolmeen
ryhmään:
– ammattispesifiset tiedot ja taidot:
tiedon kompleksisuus ja ymmärryksen
syvyys;
– yleiset työelämävalmiudet: kognitiiviset, sosiaaliset ja sähköisen viestinnän
taidot, luovuus ja innovatiivisuus, ihmisten ja tehtävien johtamistaidot;
– ammatillista kehittymistä edistävät
itsesäätelyvalmiudet: kyky organisoida ja
säädellä omaa oppimista sekä kyky selviytyä opiskeluun liittyvistä vaikeuksista.
Opettajan kompetenssi on määritelty kykynä selvitä ammatin luomista vaatimuksista siten, että opettaja hyödyntää toiminnassaan ja sen reflektiossa tietojensa, taitojensa ja asenteidensa muodostamaa integroitunutta kokonaisuutta (Nijveldt,
Beijaard, Brekelmans, Verloop & Wubbels 2005, 90). Opettajan professionaalinen kompetenssi voidaan Reimanin ja
Johnsonin (2003, 5) mukaan jakaa pedagogiseen ja dispositionaaliseen kompetenssiin. Pedagogiseen kompetenssiin liittyvät muun muassa tehokas opetuksen
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suunnittelu, toteuttaminen ja arvioiminen
sekä ryhmänhallinta. Professionaaliset
dispositiot kuvaavat opettajan tulkintojen,
ymmärryksen ja toimintojen suuntautumista. Dispositiot ovat arvoja, sitoumuksia ja ammattiin liittyviä eettisiä periaatteita, jotka vaikuttavat uskomuksiin, asenteisiin ja käyttäytymiseen (Rike & Sharp
2009, 62). Professionaaliseen kompetenssiin sisältyvät myös opettajan tiedot opetettavasta oppiaineesta ja oppilaasta.
Opettajan eettinen ja reflektiivinen ymmärrys, ihmissuhdetaidot (kommunikointitaito, konfliktitilanteiden hallinta), epävarmuuden sietokyky sekä tarkkaavaisuus ja
uteliaisuus ovat Reimanin ja Johnsonin
(2003, 11) mukaan professionaalisen
pätevyyden osatekijöitä.
Meriläisen (1998, 251) mukaan uran
alkuvaiheessa opiskelijat ovat yleensä
kiinni teknisessä, konkreettisessa opetustyylissä, jonka tavoitteena on selviytyä
jotenkuten opetustilanteista. Koulutuksen
ja kokemuksen myötä professionaalisten
kompetenssien tulisi kehittyä niin, että
pelkästä teknisestä osaamisesta edettäisiin kohti professionaalista ulottuvuutta,
opetuksen teorian ja kasvatusfilosofian
sisäistämistä. Päämääränä on henkilökohtainen opetustapa, johon liittyy varmuus
erilaisten tilanteiden hallitsemisesta sekä
itsensä ja toisten ymmärtämisestä. Prosessuaalisen ulottuvuuden näkökulmasta
opettajan professiossa keskeistä on ymmärtää kokonaisuuksia ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä sekä saavuttaa syvällinen
ajattelutaito.

Tässä artikkelissa opettajan kompetenssilla tarkoitetaan opettajan subjektiivisia, koettuja merkitysrakenteita, jotka
hän liittää professionaaliseen kompetenssiinsa. Käsitys opettajan työssä vaadittavista kompetensseista voi vaihdella riippuen muun muassa siitä, millaisessa kontekstissa opettaja tekee työtään ja missä
tehtävässä ja kehitysvaiheessa hän on.
Opettajan pedagogiseen ja dispositionaaliseen pätevyyteen kohdistuvat odotukset
vaihtelevat eri aikakausina. Opettajan
kompetenssien perusteella on mahdollista piirtää jokaisen opettajan oma profiili,
jossa korostuvat opettajan vahvuudet ja
kehittymistarpeet (ks. Leino & Leino
1997, 119; Uusikylä& Atjonen 2000, 179).
Erilaisia käsityksiä opettajan
kompetensseista
Peruskoulun ensimmäisellä ja toisella vuosikymmenellä (1970–1980 -luvuilla) behavioristinen ajattelu oli keskeisessä asemassa maamme opettajankoulutuksessa.
Behaviorismiin perustuvan didaktisen
käsityksen mukaan opettaja on pätevä,
kun hän hallitsee opetussuunnitelman
edellyttämät tiedot ja taidot, ja kykenee
suunnittelemaan, ohjaamaan ja kontrolloimaan ne opetustilanteet, joissa oppilaat
omaksuvat ennalta määritetyt oppisisällöt. Opettajan kompetenssi määrittyy tällöin tuotosten välityksellä ja prosessin tarkoituksenmukaisuus ilmenee kokeiden
tuloksissa. (Rauste-von Wright, von
Wright & Soini 2003, 195-196).
Peltonen (1977, 22-24) on esittänyt
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seuraavat viisi opetustilanteen perusulottuvuutta, jotka kuvaavat käsityksiä opettajan professiosta peruskoulun syntyaikoina 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa: opettajan toiminnallisuus oppitunnilla, taito
jäsennellä ja arvioida opetusta sekä tehdä yhteistyötä oppilaiden kanssa huomioon ottaen heidän yksilöllisyytensä.
Käytännön opetuksen näkökulmasta didaktisten periaatteiden kokoelman ja kompetenssien luettelon tuli olla tarpeeksi yksinkertaisia, mutta niiden tuli myös täyttää behaviorismiin perustuvan pedagogisen teorian vaatimukset, jotka olivat leimallisia aikakaudelle.
Lahdes (2000, 122-123) kuvasi opettajan ominaisuuksia Clarken (1970, 178179) kehittämän yleisen opetuksen teorian perusteella. Teorian mukaan opetuksen lähtökohtana tulee aina olla riittävän
selkeät tavoitteet ja ajatus siitä, että opetus on vuorovaikutustapahtuma. Ideaalisen opetustyön peruspiirteet on teoriassa
järjestetty kolmeen tasoon, joiden sisälle
on sijoitettu kahdeksan opettajalta vaadittavaa kompetenssia:
I Opetuksen välttämättömien edellytysten taso
1. oppiaineksen hallinta
2. kommunikointitaito,
3. henkilösuhteiden taito,
4. taito luoda sosiaalinen järjestys,
5. motivointi- ja aktivointitaito.
II Opetuksen välttämättömät ja riittävät edellytykset; soveltaminen
6. työtapojen hallinnan, soveltamisen
ja eriyttämisen taito.
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III Tehokkaan opetuksen välttämättömät edellytykset; kokonaisuuksien hallinta
7. opetuksen pitkäjänteinen suunnittelu,
8. arvioinnin ja opetusjärjestelyiden
muuttamisen taito.
Kun peruskoulun opetussuunnitelman
perusteita uudistettiin 1990-luvun alussa,
pyrittiin uudistamaan myös koulun oppimis- ja tiedonkäsityksiä kohti konstruktivismia. Konstruktivistinen käsitys opettajalta vaadittavista kompetensseista on luonut opettajan professioon uusia haasteita, sillä se asettaa opettajuudelle suurempia vaatimuksia kuin perinteinen näkemys.
Konstruktivismin kannalta opettajalle voidaan Rauste-von Wrightin ynnä muiden
(2003, 229-230) mukaan asettaa vaatimuksia, jotka on seuraavassa jäsennetty
Wileniuksen (1987, 70-74) esittämien
opettajan tietoisuustasojen mukaan:
Päämäärätietoisuus:
– Opettajan tulee hallita opettamansa sisältöala hyvin pystyäkseen toimimaan ongelmanratkaisijan mallina odottamattomissakin tilanteissa.
– Opettajan on kyettävä määrittelemään ja pitämään johtotähtenään opetusjaksonsa yleiset tavoitteet ja keskeiset
ideat.
Menetelmätietoisuus:
– Opettajan tulee ymmärtää teoriassa ja toiminnan tasolla konstruktivistisen
oppimiskäsityksen pedagogiset seuraukset, kuten valikoivan tarkkaavaisuuden

KIELIKUKKO 3 - 2013

säätely, informaation tulkinnan säätely
(merkityksen haku), oppimisen kontekstisidonnaisuus, ajatteluprosessien rooli
oppimisessa ja itsereflektio.
– Opettajan tulee lähestyä tavoitteitaan joustavin keinoin lähtökohtanaan oppilaiden senhetkiset käsitykset ja uskomukset. Hänen tulee painottaa yleisten
periaatteiden ymmärtämistä ja edetä kohti
yhteennivoutuvien tietojen ja taitojen verkostoa.
Tilannetietoisuus:
– Opettajan tulee hallita oppimisen
ohjaamisen taidot. Hänen on pystyttävä
toimimaan oppimisprosessin tukijana ja
helpottajana sekä luomaan oppimisprosessia edesauttavia uteliaisuutta herättäviä
ristiriitoja ja oppilaiden omiksi haastaviksi
kysymyksiksi kokemia ongelmia.
– Opettajan tulee pystyä säätelemään tilanteen emotionaalista ilmapiiriä ja
ylläpitämään aktivaatiotasoa.
– Opettajan tulee nähdä opetus- ja
oppimisprosessi vuorovaikutusprosessina,
joka edellyttää ihmissuhdetaitoja.
Oppilaantuntemus:
– Opettajan tulee pystyä ymmärtämään, miten erilaiset oppilaat erilaisista
lähtökohdista käsin ymmärtävät kyseisen
alan ilmiöt, käsitteet, käsitteellistämistavat ja ongelmanratkaisustrategiat.
Tulevaisuuden tiimi- ja verkostokoulu edellyttää opettajilta uusia ammatillisia kompetensseja. Professionaalisen opettajan
osaaminen muodostuu Helakorven (2010,
75-76) mukaan neljästä osa-alueesta:

Substanssiosaaminen
– Asiantuntijan on hallittava ammatin
tiedolliset ja taidolliset vaatimukset sekä
eettiset toimintaohjeet.
– Työyhteisöosaaminen
– Asiantuntijalla tulee olla taitoja tiimityöhön, vuorovaikutukseen ja johtamiseen.
Kehittämisosaaminen
– Osaamisen kehittäminen edellyttää
opettajalta organisaation toimintatapojen
tuntemusta ja valmiutta niiden edistämiseen. Organisaation yhteisestä tietämyksestä ja erityistaidoista koostuu kollektiivista osaamista, mikä on usein hiljaisen
tiedon muodossa.
– Kehittymisosaaminen
– Opettajalla tulee olla myös valmius
jatkuvaan oppimiseen sekä tunnettava
alan uusinta tietoa ja kehittämistyön sovelluksia.
Tutkimusmenetelmä
Curriculum change -tutkimusprojektiin
kuului dokumenttien analyysia, observointia ja opettajien haastatteluja vuosina
1994–1995 kuudessa englantilaisessa koulussa ja kuudessa suomalaisessa koulussa. Projektissa käytetyt menetelmät ja
koulujen otokset on kuvattu yksityiskohtaisemmin tutkimuksen loppuraportissa.
(Webb & Vulliamy with Häkkinen, Hämäläinen, Kimonen, Nevalainen & Nikki
1997, 3-7.) Teacher professionalism -tutkimusprojektia varten haastateltiin uudelleen Curriculum change -projektin kaikki
opettajat, jotka vielä olivat opettajina al-
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kuperäisissä kouluissaan sekä joitakin
opettajia, jotka olivat lähteneet joko uusiin opettajantöihin, muihin ammatteihin
tai eläkkeelle. Molemmissa maissa haastateltiin myös yhtä johtajaopettajaa, jota
alkuperäisessä tutkimuksessa ei oltu
haastateltu. Vertailevassa otoksessa oli
kokonaisuudessaan 24 englantilaista
opettajaa ja 13 suomalaista opettajaa.
(Ks. Webb ym. 2004a, 87-89.) Tässä
artikkelissa analysoidaan kaikkien niiden
suomalaisopettajien haastatteluja, jotka
olivat mukana seurantatutkimuksessa.
Tätä artikkelia varten haastateltiin lisäksi
yhtä uutta peruskoulun luokanopettajaa.
Opettajien haastattelut kestivät 40–70
minuuttia. Niissä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tämän artikkelin analyysi pohjautuu seuraavaan tutkimuskysymykseen, jonka tarkoituksena
oli tutkia opettajien käsityksiä opettajan
pedagogisista ja dispositionaalisista kompetensseista: Mitkä ovat tärkeimmät tiedot, taidot ja asenteet, joita opettajalta
nykyisin edellytetään?
Haastatteluaineiston analyysissa käytettiin kategorioiden muodostamisen ja saturaation prosessia, joka perustuu Glaserin ja Straussin (1967) jatkuvan vertailun menetelmään (ks. Webb ym.
2004a, 87-89). Tapaustutkimuksia raportoitaessa analyysia syvennettiin ja abstrahoitiin. Tutkimusaineistosta saatuja
havaintoja ja niistä muodostettuja johtopäätöksiä vertailtiin aikaisempaan kasvatustieteelliseen teorianmuodostukseen.
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Tapaustutkimuskoulujen
opettajien pedagogisten
kompetenssien piirteitä
Opetusprosessin preaktiivinen vaihe
Opetuksen preaktiivisen vaiheen pedagogisista kompetensseista opettajat painottivat eniten hyvää oppiaineen tuntemusta
ja perustaitoja. Miesopettaja, jolla oli 25
vuoden kokemus opetustyössä, totesi:
“Lähtökohtana on se, että opettajalla ois
hyvät valmiudet selvitä arkipäivästä…
Että mitenkä opettaja hallitsee sen oppiaineksen.” Tärkeäksi koettiin erityisesti
äidinkielen ja matematiikan monipuolinen
hallinta:
Äidinkielen ja matematiikan monipuolinen hallinta ehdottomasti, että sehän on
hirveen tärkeetä, että miten niitä monipuolisesti voidaan opettaa heti ekalta lähtien… Että kyllä minusta lukemaan ja laskemaan ja kirjottamaan oppiminen, ni se
on edelleenkin se on se tärkein juttu ja se
että kirjotetaan, tehdään siihen siniseen
vihkoon niitä kirjaimia, vaikka meillä on
tietokoneet täällä ja opitaan tekstinkäsittely jo esikoulussa, mutta siitä huolimatta
niin.. ja päässälaskutaidot, ne pitää olla.
Mitä keinoja on laskea kymmeniä yhteen
ja miten selvitään siitä, että se ei oo vaan
sen laskimen varassa. Et ihan nää tällaset perusjutut. (Naisopettaja, 23 vuoden
kokemus opettajana)
Nykyisin opettajankoulutuksessa korostetaan opettajan pedagogisen käyttötiedon rakentumista. Tätä koskien eräs
opettaja pohti oppiaineisiin liittyvän sisältötiedon muuttumista pedagogiseksi
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sisältötiedoksi ja oppikirjojen asemaa
suunnittelutyössä. Opetussuunnitelmatiedon muuttamisen pedagogiseksi sisältötiedoksi on ongelmallista, sillä opetussuunnitelma voidaan korvata oppikirjalla.
Opettaja mietti myös kokonaisuuksien
hahmottamisen merkitystä opettajan työssä.
Pitää niinku suodattaa se tieto oman pään
kautta, ja samalla tavalla pitäs opettajankii se
oma opetuksensa itse miettiä ja ajatella miten
se tapahtuu. Että sitä mä pidän hyvin tärkeenä
asiana… Tää on ehkä niinku semmonen haaste opettajille ja sanotaan, että se oppikirjasta
luopuminen. Se on se toinen, mikä pitäis
ehottomasti saaha niinku menemää läpi, että
nyttekii, kun tehää taas uutta opetussuunnitelmaa, nii eihän se millään tavalla tuu
käytäntöö se uus opetussuunnitelma, jos
meillä on ne oppikirjat valmiina, jotka toimii
opetussuunnitelmana... Se on yks semmonen
tulppa tällä hetkellä kehittämiselle ja minusta
niinkun jokaisen opettajan pitäis ajatella sitä
työtään, vaikka se palkka tuleekin
tuntiperusteisena niin kuitenkin kokonaisuutena, että mitä kaikkia puolia siihen opettajan
työhän liittyy. Et se ei oo pelkästään sitä, että
opettaa lapsille jotakin, vaan se on jotakin
paljon enemmän… Se on kokonaisvaltaista
toimintaa niitten oppilaitten kanssa. (Miesopettaja, 22 vuoden kokemus opettajana)

Erityisesti pienten koulujen opettajat
korostivat opetuksen tehokkaan suunnittelun taitoa. Yhdysluokan opettaminen
edellyttää opettajalta monia erikoistaitoja, joiden avulla hänen on mahdollista ennakoida opetuksen etenemistä heterogeenisessä opetusryhmässä.
Et mulla on itellä ollu semmonen sininen vihko, johon mä oon valmistellu tunnit. Mä oon
todella valmistellu ja valmistelen vieläki joskus… Ni tuota mä laitoin aina punasella viivalla sen kohan mitä puhun ääneen ja sinisel-

lä mitä ne tekee hiljaa. Ja siitä ku kattoo
nopeesti, ni saa sen hyödynnettyä sen 45
minuuttisen tosi hyvin... Jos on paljon oppilaita, ni siinä sen näkee, kun jakaa loosseihin
sen taulun ja tekee sinne ne vastaavat esimerkit, kun on justiin opettanu jonku laskunki.
Ne menee laskemaan sinne, ni sinä heti näkee, et aha, tämmösiä ja tämmösiä asioita pitää vielä käydä läpi. Ku ne käydään yhdessä
läpi siinä, ni se on niinku ihan pelastus moneksi viikoks… Tää yhdysluokan opettaminen, että pitäsi kyllä opettaa opettajille, että
miten opetetaan yhdysluokassa… Et se
täytys ymmärtää, että toiselle luokalle puhutaan 20 minuuttia ääneen ja nopee homma sitten toiselle luokalle, et ne pääsee heti töihin.
Ja sitten vaihetaan puolessa välissä, tarkistetaan taas. Et ei se oo yhtään vaikeeta
yhdysluokassa olla, ku tunnit valmistelee.
Tietää, miten se tekniikka pelaa. (Naisopettaja,
23 vuoden kokemus opettajana)

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista
opettajista ryhtyi opettamaan, koska he
halusivat työskennellä lasten kanssa ja
auttaa heitä kehittymään täyteen mittaansa. Tärkein syy siihen, että opettajat viihtyivät työssään, oli ilo työskennellä lasten kanssa ja sitoutuminen heihin. Keskeisiä työssä tarvittavia taitoja opettajien
mukaan olivat kyky motivoida ja kehittää
lasten oppimista sekä vahvistaa heidän
itseluottamustaan ja minäkuvaansa.
(Webb ym. 2004b, 181.) Kyky ymmärtää lasta edellyttää, että opettajalla on
syvällistä tietoa esimerkiksi oppilaiden
kehityspiirteistä ja oppimistyyleistä.
Mun mielestä pitää sillä tavalla nää asiat tuntea, mutta ehkä niinku kaikesta tärkein olis se,
että tietyllä tavalla syntyis siellä koululla se
kunnioitus, kummankin puolen kunnioitus,
että opettajat oppisivat kunnioitamaan oppilaitaan ja oppilaat taas sitten aikuista. Se pitäis
olla molemminpuolinen prosessi. (Miesopettaja, 22 vuoden kokemus opettajana)
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Tutkimuksessa ilmeni, että inkluusiolähestymistapa koettiin ongelmallisena.
Suomalaisopettajien useimmin esiin nostama pedagoginen kysymys oli tietojen ja
taitojen puute tuettaessa oppilasta, jolla on
erityispedagogisia tarpeita. Suurin osa
haastatelluista opettajista koki oppilaiden
yksilöllisten erojen ja oppimisvaikeuksien
kanssa pärjäämisen suureksi stressin aiheuttajaksi. (Webb ym. 2004a, 93.)
Inkluusiopolitiikka luo opettajien mukaan
haasteita myös opettajankoulutukselle:

nen. (Kimonen & Nevalainen 2005, 624627.) Opettajat katsoivat, että valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet
(2004) antavat heille huomattavat toimintamahdollisuudet valita ja tulkita ainesisältöjä sekä kokeilla vaihtoehtoisia opetusmenetelmiä. Opettamisen katsottiin
olevan parhaimmillaan, kun se heijastaa
opettajan persoonaa, mieltymyksiä ja vahvuuksia. Ammatillinen vapaus ja mahdollisuus luovuuteen tekevät opettamisesta
hauskaa. (Webb ym. 2004b, 182.)

Et otetaan huomioon se, että jos siellä on
oppimisvaikeuksia, että ne vois siinä normaaliopetuksen yhteydessä niinku hoitaa. Et pitäs
olla niitä keinoja, pitäs olla menetelmiä. Sama
menetelmä ei välttämättä käy kaikille oppilaille, niin siinä pitäs olla oikein oikein tuota niin
hyvää pedagogista valmiutta minusta… Ja
sitten ihan ihan toivosin, että jonkunlainen
erityisopetuksen opetuspaketti näitten vaikeuksien tunnistamiseksi olis jo heti OKL:ssä,
niinku niillä opettajaksi opiskelevilla, että ne
tunnistas hyvissä ajoin dysfasian ja lukihäiriöt ja. Ettei täällä täytys vuosikausia tehä
sitä prosessia ja sitten ei tiedetä mikä siinä
lapsessa on vikana, et se käy perheneuvolassa,
vaikka sillä voi olla ihan jo tämmönen
oppimisvaikeus. Et se sais sen avun heti.
(Naisopettaja, 23 vuoden kokemus opettajana)

Opetusprosessin interaktiivinen vaihe

Jotta opettaja kykenisi luomaan hyvät edellytykset oppimiselle, tulee hänen
hallita erilaisia opetusmenetelmiä. 1990luvun alusta lähtien maamme koulutuspolitiikka on suosinut aktiivisen oppimisen
lähestymistapoja, joihin kuuluvat muun
muassa kokemuksellinen oppiminen, tutkiva ja ongelmanratkaisuun perustuva
oppiminen sekä yhteistoiminnallisuuteen
ja itseohjautuvuuteen pohjautuva oppimi72

Opetusprosessin interaktiivisen vaiheen
kompetensseista opettajat korostivat eniten opetuksen organisointiin ja ihmissuhteisiin liittyviä taitoja. Erityisesti maaseudun pienten koulujen opettajat kokivat
organisointitaidon keskeiseksi:
Kyllä se on tää organisointikyky. Elikkä meilläkin näitä kyläkouluja on, ja niissä jokaisessa
on yhdysluokka kolmannesta kuudenteen.
Niin kyllä se pitää se ryhmä pystyä organisoimaan sillä tavalla, että se opiskelu mahdollistuu, vaikka on eri ikäisiä oppilaita ja erittäin tämmönen heterogeeninen ryhmä. Ja se
vaatii opettajalta paljo enemmän kuin se työskentely yhen ikäluokan ja sen tietyn luokkaasteen kanssa. Siinä pitää ottaa niin monta
asiaa huomioon. (Miesopettaja, 22 vuoden
kokemus opettajana)

Opettajan taito hallita luokkaa, saada
kontakti oppilaisiin, pitää yllä myötäelämiseen perustuvaa vuorovaikutusta luokassa ja kommunikoida pedagogisissa tilanteissa oli opettajien mukaan tärkeitä
kompetensseja.
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Kyllä ne varmaan on ne vanhat, vanhat vanhat ihmisen kohtaamisen taidot, jotain sitä
empatian, empatiataitoja, jotka on siinä pohjalla. Sanoisko laajaa sydäntä, elikkä erilaisuuden sietämistä jopa hyväksymistä, kestämistä. Mm, et ei oo niin, niin tiukkapipo minkään
asian suhteen, vaikka tietenkin omia mielipiteitä pitäis ollakin, mutta sitten pystyis,
pystyis tuota kestämään kaikki ne kirjot, mitä
meillä tässäkin, tässäkin yhteiskunnassa kuitenkin on. (Miesopettaja, 10 vuoden kokemus
opettajana)
No kyllähän se tietysti on se, että pärjää lasten ja nuorten kanssa. Se musta se ensimmäinen, et on semmonen luontainen kyky, jota
niinku välttämättä ei ehkä opiskelemallakaan
ehkä kumminkaan voi sitten oppia. Että sitä
varmaan jo opettajankoulutukseen hakiessa
vähän katotaan sitä, että.. Tai minä uskon, että
sitä ei voi opetella, et se joko on tai ei oo, se
semmonen kontaktin saaminen ja semmonen...
Pitää osata tiukka olla, mutta joskus tietysti
pitää semmonen myötäilemisen kykykin vähän olla, että pitää ymmärtää. (Miesopettaja,
yhden vuoden kokemus opettajana)

Yksi opettajista koki, että on tärkeää
oppia toimimaan tavoitteellisesti opetustilanteessa ja hyödyntämään oikein pedagogiset hetket koulupäivän aikana. Oleellista on kyky kuunnella oppilaita, olla myös
hiljaa oppitunneilla ja vetäytyä sivummalle oppimisprosessin aikana. Kuuntelun
avulla opettaja voi kiinnittää huomion esimerkiksi ryhmätyössä oppilaiden keskinäiseen kommunikaatioon ja ongelmanratkaisumalleihin. Opettajalle kuuntelemisen taito on oleellinen, jotta hän kykenisi
toimimaan pedagogisesti juuri oikeaan aikaan. (Ks. esim. Rose & Howley 2007,
94; Schultz 2003, 16-18.)
Kyllä mun mielestä kaikista tärkeintä on tavallaan se, että osaa olla hiljaa. Et oikeestaan
on tajunnu sen vasta nyt kun Freinet on ollu
mulle tärkeä henkilö tässä pedagogiikassa, ja

hän niinku kovasti korosti tätä, että opettajan
pitää olla hiljaa. Elikä pitäs niinku tottakai
ohjata sitä toimintaa, mut pitäis osata vetäytyä sivummalle, että oppilas sais todella sitä
asiaa itseksensä tehdä... Ja toisaalta opettajan pitäis oppia käyttämään hyväkseen se tilanne. (Miesopettaja, 22 vuoden kokemus
opettajana)

Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan perustaitojen lisäksi opettaja
tarvitsee tietoja ja taitoja, jotta voisi
hyödyntää opetuksessaan audiovisuaalisten opetusvälineiden ohella digitaalisia
opetusvälineitä ja tietokoneiden työvälineohjelmia (ks. Uusikylä& Atjonen 2000,
154.) Informaatioteknologian lisääntyminen kouluissa luo uusia haasteita myös
opettajan professiolle (ks. Luukkainen
2005, 132-133.) Ilomäen ja Lakkalan
(2006, 188) mukaan opettajien tietotekniikan käytön ongelmat liittyvät keskeisesti siihen, että opettajat eivät tiedä, miten tietotekniikkaa voisi parhaiten soveltaa omassa opetuksessa. Keskeistä olisikin kehittää pedagogisia malleja, tukea uusien sovellusten ymmärtämistä ja edistää
opettajien ammatillista kehittymistä.
Tottakai sit tietotaitoa tarvitaan ja kyllä opettajalta sit taas vastaavasti vaaditaan tietoteknisiä valmiuksia yhä enemmän. Se on varmaan mikä on kymmenen vuoden aikana tullu
yhä enenevässä määrin, että niitä tarttee...
Koulutin itteeni sillon vähän, kävin tällasii
kursseja, sanotaan jotain tietotekniikkavastaava-koulutusta… Kyllä koko ajan
perehdyin siihen hommaan ja vähän sitte senkin takia ajauduin näille urille. (Miesopettaja,
10 vuoden kokemus opettajana)

Seurantatutkimukseen osallistuneiden
opettajien mielestä keskeistä opettajan
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professiossa on kyky motivoida oppilaita
ja kehittää heidän oppimistaan sekä vahvistaa heidän itseluottamustaan ja minäkuvaansa (Webb ym. 2004a, 93). Opettajankoulutuksessa korostetaan nykyisin
erityisesti opettajan pedagogis-kommunikatiiviseen pätevyyteen liittyviä taitoja.
Hänellä tulee olla taito kommunikoida
pedagogisissa tilanteissa lasten kanssa,
taito saada hyvät suhteet lapsiin, taito luoda myönteinen oppimisympäristö luokkahuoneeseen sekä taito myös kuunnella
lasta. Tärkeää on taito opettaa ja soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä ja hyödyntää informaatioteknologiaa. Lisäksi on
esitetty, että opettajankoulutuksessa tulisi painottaa enemmän opiskelijoiden
tunneälytaitojen kehittämistä erityisesti
emotionaalisessa itsekontrollissa ja sopeutumiskyvyssä (Virtanen 2013, 216-217).
Opetusprosessin postaktiivinen
vaihe
Opetusprosessin postaktiivisen vaiheen
kompetensseista opettajat mainitsivat taidon arvioida oppilaiden oppimista ja myös
opettajan omaa toimintaa. 2000-luvun
alussa opetushallitus julkaisi kirjan, jossa
kuvattiin oppilaan hyvän osaamisen kriteerit. Eri oppiaineiden hyvän osaamisen
kriteerit esitettiin myöhemmin myös Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 (2004). Osa tutkimukseen
osallistuneista suomalaisopettajista koki,
että hyvän osaamisen kriteereiden määritteleminen osoitti luottamuksen puutetta opettajan ammattitaitoa kohtaan. Osa
74

kuitenkin luotti siihen, että opetushallituksen muotoilemat hyvän osaamisen kriteerit antavat riittävästi tilaa opettajien tulkinnoille. (Webb, Vulliamy, Hämäläinen,
Kimonen, Nevalainen & Sarja 2004, 24.)
Seurantatutkimuksen mukaan opettajien innostus itsearviointiin on vuosien
myötä laantunut ja sen tilalle on tullut epäily itsearvioinnin toimivuudesta. Koulujen
itsearvioinneista on tullut pinnallinen
käytäntö ja niiden tuloksia on käytetty
vain harvoin koulujen kehittämiseen ja
opettajien professionaalisuuden edistämiseen. (Webb ym. 2004a, 100.) Suomalaisilla opettajilla on kuitenkin mahdollisuus
kehittää työtään ja kouluyhteisöä, mikä
poikkeaa kansainvälisestä kehityksestä.
Esimerkiksi Englannissa opettajat kokevat olevansa valtavan paineen alla hallituksen tavoitestandardien vuoksi. Sen mukaisesti opettajien työtä valvotaan muun
muassa tarkan oppimistavoitteiston asettelulla, kansallisilla koulusaavutustesteillä, koulujen tarkastusraporteilla sekä suorituskriteereihin nojaavilla koulujen ja oppilaiden julkisilla järjestyslistoilla. (Webb
ym. 2004a, 98.)
Tapaustutkimuskoulujen
opettajien professionaaliset
dispositiot
Opettajanprofession predispositiot
Yleisimpiä opettajan professioon liitettäviä predispositioita, jotka ilmenivät opettajien vastauksissa, olivat lasten kunnioittaminen ja rakastaminen sekä kyky koh-

KIELIKUKKO 3 - 2013

data lapsi ihmisenä. Peräänantamattomuus ja jämäkkyys sekä toisaalta suvaitsevaisuus, kärsivällisyys ja reippaus olivat tärkeimpiä periaatteita, jotka opettajat yhdistivät opettajan professioon. Keskeistä oli opettajan oma itsetuntemus,
henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen ja ajan seuraaminen. Yksi opettajista korosti sitä, että opettajan on tärkeää tuntea oppilaan oikeudet ja yleiset
ihmisoikeudet sekä opetusta koskevaa
lainsäädäntöä. Dall’Alban ja Sandbergin
(2006, 400) mukaan professionaalisessa
kehittymisessä keskeistä on kokemuksen
myötä kehittyvien taitojen ohella myös
ammatin syvällisen ymmärtämisen kehittyminen. Tätä ilmentää seuraavat ajatukset opetustyön taustalla olevista arvoista
ja asenteista:
Opettajuuden hyviä piirteitä on se, että ensinnäkin rakastat sitä lasta, kohtaat sen ihmisenä, osaat antaa sille hyvää palautetta. Koen
hyvänä opettajuuden piirteenä myös tietynlaisen reippauden, jämäkkyyden, ohjasten
käsissä pysymisen – empaattisuus ja samassa ihmisessä jämäkkyys, päättäväisyys, mutta samalla tavoitteellista ohjausta. Paljon virikkeitä, ideoita, taitoja, mutta hyvin paljon
suvaitsevaisuutta… No jos lähdetään niin
syvältä, että löytää itse oman tasapainoisen
arvomaailman ja ymmärtää sen… että kasvatus ja opetus on keskeistä tässä työssä. Se
on syvällä sinun sisälläsi. Sinun tulee nähdä
om a t p ä ä m ä ä r ä t s u h t e e s s a o m a a n
arvomaailmaasi. (Naisopettaja, 20 vuoden
kokemus opettajana)
Ja sitten peräänantamattomuus kasvatuksessa... Et jaksaa päivästä toiseen pitää yllä niitä
omia periaatteita... Periaatteet sekä
tarkotuksessa että opetuksessa, koska nää..
me tavallaan kylvetään. Ja mun mielestä kylvö, se mikä me saadaan aikaseksi, näkyy vasta vuosien päästä hyvässä lykyssä. Ei vält-

tämättä sitä palautetta siltä lapselta saada
koskaan... Et tää on niinku tavallaan semmosta
uskossa toimimista. On heitettävä vaan niinku
siemeniä ja toivottava, että ne lähtee itään.
(Naisopettaja, 20 vuoden kokemus opettajana)

Työyhteisössä vaadittavat
dispositionaaliset kompetenssit
Tutkimukseen osallistuneiden opettajien
mukaan keskeinen työyhteisössä vaadittava ominaisuus on sosiaalinen pätevyys,
kuten naisopettaja, jolla oli 18 vuoden kokemus opettajana, sanoi: “Kyky tehdä
yhteistyötä on tärkeintä, tahto ja kyky.”
Erityisesti koulukulttuurin kehittäminen
edellyttää opettajalta yhteistoimintavalmiuksia, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä kommunikaatiotaitoja. Opettajalta vaaditaan sosiaalisia kompetensseja, kun hän tekee yhteistyötä oppilaiden
ja kollegoiden kanssa, mutta nykyisin
myös koulun eri sidosryhmien kanssa.
Näitä työyhteisössä vaadittavia dispositioita kuvastavat seuraavat opettajien ajatukset:
Nyky-yhteiskunnassa vaaditaan hirveen paljon sosiaalisia taitoja opettajalta, nimenomaan
miten käsitellä oppilasta, jolla on jotain
erityisvaikeuksia johtuen sitten perhesyistä
tai muista asioista. Miten suhtautua sellaseen
oppilaaseen ja miten keskustella vanhempien
kanssa tästä oppilaasta ja hänen tilanteestaan. Että nää sosiaaliset taidot, niiden merkitys on kyllä korostunut kovasti. (Miesopettaja, 10 vuoden kokemus opettajana)
Mutta nyt tuntuu jotenkin silleen, että puolet
työstä koostuu koulun kehittämisestä. Siihen liittyy arviointia, kodin ja koulun välinen yhteistyö,
ympäröivä yhteiskunta ja sitten erilaiset vierailut,
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oppilaiden kanssa kulkeminen retkillä ja paperityöt… Jos lähdetään ihan opetussuunnitelmallisista asioista, kun sitä isolla joukolla tehdään, niin
kyllähän se vie ison lohkon. Ja sitten se toinen
puoli on sitä opetuksen perustyötä. (Miesopettaja, 25 vuoden kokemus opettajana)

Työyhteisössä opettaja tarvitsee myös
pedagogisen johtamisen taitoja, jotka ilmenevät opetustilanteissa ja erilaisissa
luokkahuoneen tapahtumissa, kun opettaja rakentaa luokkahuonekulttuuria, käyttää valtaa, johtaa kommunikaatiota ja opiskeluprosesseja sekä vaikuttaa eettisenä
johtajana oppilaiden arvomaailman kehittymiseen (Salo 2007, 30-31). Tutkimukseen osallistuneiden opettajien mukaan
tärkeitä pedagogisen johtajan ominaisuuksia ovat joustavuus ja kyky organisoida
omaa työtään sekä kyky antaa palautetta ja sietää myös itse palautetta. Erityisesti pienten koulujen opettajat korostivat
myös opettajan koulunpidollisia taitoja,
minkä opettaja, jolla oli 23 vuoden kokemus, ilmaisi seuraavasti: “Kyl tämmösiä
asioita pitäs kuitenkin puhua, miten pitää
kirjata ja mitä säilytetään ja mitä arkistoidaan ja mitkä saa heittää roskikseen ja
muuta... miten se sitten toimii johtokunnan kanssa ja vanhempien kanssa ja sivistyslautakunnan kanssa ja niin edelleen.”
Joustavuus on oikein tärkee, et ei pidä aina
niistä omista sitten kiinni, vaikka niinku vanhempien kanssa toimeentuleminen ja erilaisten oppilaiden.. Tietysti oma linjansa pitää,
mutta tiettyä joustoa siinä pitää olla, et ei tee
hommastaan liian vaikeeta. (Miesopettaja,
yhden vuoden kokemus opettajana)

opettajien mukaan opettajan työtehtävät
olivat laajentuneet monella alueella, muun
muassa opetussuunnitelman kehittämisessä, koulun itsearvioinnissa ja opetussuunnitelman ulkopuolisessa toiminnassa. Jotkut näistä uusista vaatimuksista olivat
myös parantaneet heidän professionaalisia kompetenssejaan. (Webb ym. 2004b,
172-173.)
Professionaalisten kompetenssien
ylläpitäminen
Opettajien mukaan nykyajan professionaalisen opettajan keskeiset tunnusmerkit ovat innostus ja osallistuminen jatkuvaan oppimiseen ja taitojen parantamiseen. Haastatellut opettajat olivat suhteellisen tyytyväisiä täydennyskoulutukseen.
Se ei kuitenkaan antanut riittävästi apua
opetussuunnitelman uudistusohjelman
ymmärtämiseen ja sen toteuttamisen.
(Webb ym. 2004a, 96; 2004b, 184.)
Opettajan ammatillisuutta voidaan
kehittää koulukohtaisen täydennyskoulutuksen avulla ja oman työn tutkimuksella,
joka keskittyy oppilaiden oppimisen ymmärtämiseen ja edistämiseen ja jossa
opettajat itse huolehtivat ammatillisen
kehityksensä luonteesta ja suunnasta
(Webb ym. 2004a, 102; ks. myös Muijs,
Harris, Chapman, Stoll & Russ 2005,
104). Tällainen oman ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää opettajalta monia
valmiuksia elinikäiseen oppimiseen sekä
oppilaiden oppimisen ja oman opetustyön
tutkimiseen.

Seurantatutkimukseen osallistuneiden
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Kokoava tarkastelu
Edellä on kuvattu opettajien pedagogisia
ja dispositionaalisia kompetensseja, joita
muuttuva koulukulttuuri edellyttää. Pedagogiseen kompetenssiin sisältyviä taitoja
ja tietoja, jotka opettajat kokivat keskeisiksi, on jäsennetty opetuksen preaktiivisen, interaktiivisen ja postaktiivisen vaiheen näkökulmista. Opetusprosessin preaktiivisessa vaiheessa opettaja tekee
oman praktisen etiikkansa ja teoriansa
ohjaamana monentasoisia suunnitelmia
tavoitteista, sisällöistä ja opetusmuodoista.
Pedagogiseen kompetenssiin sisältyvät myös opettajan tiedot kontekstista
sekä oppilaista ja heidän vanhemmistaan
ja perheistään. Opettajat korostivat hyvää oppiaineen tuntemusta erityisesti äidinkielessä ja matematiikassa. Preaktiivisen vaiheen kompetensseista erityisesti pienten koulujen opettajat korostivat
opetuksen tehokkaan suunnittelun taitoa.
Ongelmalliseksi opettajat kokivat inkluusio-lähestymistavan puutteellisten tietojensa ja taitojensa vuoksi.
Opetustapahtuman interaktiivisen
vaiheen kompetensseista opettajat kokivat tärkeiksi taidoiksi hyvien ihmissuhteiden luomisen lapsiin, kuuntelemisen ja
kommunikoimisen pedagogisissa tilanteissa. Myös taito hyödyntää informaatioteknologiaa opetuksessa koettiin oleelliseksi. Postaktiivisen vaiheen keskeisiä kompetensseja olivat opettajien mukaan taito
evaluoida oppimista ja myös opettajan
omaa toimintaa. Ongelmalliseksi koettiin

itsearviointien aidon hyödyntämisen koulun kehittämistyössä.
Professionaaliset kompetenssit kuvaavat opettajan edellytyksiä toimia
opetustyössä ja työyhteisön jäsenenä.
Perustan professionaalisille kompetensseille luovat eettiset ja moraaliset dispositiot – opettajan arvot, sitoumukset ja
ammattiin liittyvät periaatteet. Osa professionaalista kompetensseista, esimerkiksi kognitiivinen pätevyys, hankitaan
opettajan peruskoulutuksen aikana. Opettajien mukaan keskeinen työyhteisössä
vaadittava ominaisuus nykyisin on opettajan sosiaalinen pätevyys.
Tapaustutkimuskoulujen opettajat kokivat, että nykyajan professionaalisen
opettajan keskeiset tunnusmerkit ovat innostus, sitoutuminen ja osallistuminen jatkuvaan oppimiseen ja taitojen parantamiseen. Professionaalisen kehittymisen
näkökulmasta oleellista on opettajan
elinikäinen oppiminen ja opettajan oman
praktisen teorian muodostuminen. Valmiudet reflektoida ja tutkia opetustyötä
mahdollistavat opettajan osallistumisen
myös yhteistyöhön perustuvan koulukulttuurin kehittämiseen.
Taulukkoon 1 on koottu tapaustutkimuskoulujen opettajien professionaalisten
kompetenssien piirteitä.
Professionalismi on Goodsonin ja
Hargreavesin (2003, 128) mukaan perinteisesti yhdistetty niin kutsuttuun klassisen professionalismin lähestymistapaan,
jonka tavoitteena on kehittää ja selkiyt-
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Taulukko 1
Tapaustutkimuskoulujen opettajien professionaalisten kompetenssien piirteitä

Pedagogiset kompetenssit

Dispositionaaliset kompetenssit

Opetusprosessin preaktiivinen vaihe
• Hyvä oppiaineen tuntemus ja perustaidot
- Äidinkielen ja matematiikan
monipuolinen hallinta
- Opetuksen tehokkaan sunnittelun taito
- Syvällinen tieto oppilaiden
kehityspiirteistä ja oppimistyyleistä
- Erilaisten opetusmenetelmien hallinta
• Tietojen ja taitojen puute tuettaessa
oppilaita, joilla on erityispedagogisia
tarpeita

Opettajan profession predispositiot
• Lasten kunnioittaminen ja rakastaminen
• Kyky kohdata lapsi ihmisenä
• Peräänantamattomuus ja jämäkkyys
• Suvaitsevaisuus, kärsivällisyys, reippaus
• Opettajan itsetuntemus ja henkilökohtaisten
vahvuuksien hyödyntäminen
• Ajan seuraaminen
• Opettajan syvällisen ymmärryksen
kehittyminen

Opetusprosessin interaktiivinen vaihe
• Taidot, jotka liittyvät
- opetuksen organisointiin
- hyvien ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja
kehittämiseen
• Kyky
- hallita luokkaa
- saada kontakti oppilaisiin
- ylläpitää myötäelämiseen perustuvaa
vuorovaikutusta luokassa
- kommunikoida pedagogisissa tilanteissa
- kuunnella oppilaita
- hyödyntää informaatioteknologiaa
opetuksessa

Työyhteisössä vaadittavat kompetenssit
• Sosiaalinen kompetenssi
- Valmius tehdä yhteistyötä oppilaiden ja
kollegoiden kanssa sekä koulun eri
sidosryhmien kanssa
• Taitoja, jotka liittyvät
- vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin
- kommunikaatioon
- pedagogiseen johtajuuteen
• Joustavuus ja kyky
- organisoida omaa työtä
- antaa palautetta ja sietää muiden antamaa
palautetta
- pitää koulua

Opetusprosessin postaktiivinen vaihe
• Taito
- arvioida oppilaiden oppimista
- arvioida opettajan omaa toimintaa
• Koulujen itsearviointien ongelmia
- arvioinneista tullut pinnallinen käytäntö
- arviointien tuloksia ei hyödynnetä
riittävästi

Kompetenssien ylläpitäminen
• Nykyajan professionaalisen opettajan
tunnusmerkkejä
- innostus ja sitoutuminen
- osallistuminen jatkuvaan oppimiseen
- jatkuva taitojen parantaminen
• Opettajan professionaalisuutta voidaan
kehittää
- koulukohtaisen täydennyskoulutuksen
avulla sekä tutkivalla otteella omaa työtä
ja oppimista kohtaan
- yhteistoiminnallisuuteen perustuvalla
oman ammattitaidon ylläpitämisellä
- elinikäisellä oppimisella

78

KIELIKUKKO 3 - 2013

tää opetuksen edellyttämiä tiedollisia ja
tieteellisiä perusteita. Se pyrkii tutkimuksen avulla luokittelemaan ja kokoamaan
opettajan työssään tarvitsemat käytännölliset tiedot. Ne kuvataan teknisinä, tieteellisinä tai teoreettisina ilmauksina. Esimerkkinä tästä lähestymistavasta on Clarken kehittämä opetuksen yleinen teoria
ja sen pohjalta johdetut hyvän opetustaidon kriteerit.
Praktinen professionalismi pyrkii
sopusointuun opettajan käytännöllisen
tietämyksen ja ymmärryksen kanssa.
Keskeistä on pyrkimys ottaa haltuun opettajan kokemus. Opettajan työssään saamat kokemukset ovat tähdellisiä, kun kuvataan asiantuntijuuden olemusta. Jokapäiväisistä tehtävistä ja tilanteista nouseva tieto, jota opettajalla on muun muassa
opetussuunnitelmista, oppiaineista, oppimisympäristöistä ja oppilaiden vanhemmista, luo pohjan opettajan henkilökohtaiselle praktiselle tiedolle. Opettajan harjoittama oman kokemuksen ja toiminnan
reflektio ennen opetusta, opetuksen aikana ja opetuksen jälkeen on olennaista tässä lähestymistavassa. Praktinen professionalismi voi myös olla uhka opettajan
ammatillisuudelle, mikäli hyväksytään
entistä kapeammat ja teknisemmät määritelmät professionalismista. (Goodson &
Hargreaves 2003, 129-131.) Kaikki opettajan praktinen tieto ei ole kasvatuksen ja
yhteiskunnan näkökulmasta hyödyllistä.
Erityisesti solipsismin varaan rakentuvassa professionaalisessa kehittymisessä,
jossa keskitytään opettajan minään, voi-

daan unohtaa koulun laajemmat yhteiskunnalliset tehtävät. Kokemukseen perustuva praktinen tieto voi kaventaa käsitystä opettajan työstä ja heikentää opettajan moraalista vastuullisuutta tai ammatillista ymmärrystä. Vaarana on myös,
että pelkästään kokemusoppimiseen perustuva professionalismi irrottaa opettajan yliopistojen tarjoamasta tiedosta ja johtaa opettajan profession epäammatillistumiseen, ammatilliseen eroosioon (ks.
Locke 2001, 5).
Jotta opettajan profession epäammatillistuminen voitaisiin välttää, on tarpeen
tutkia mahdollisuuksia yhdistää opetustyön käytäntö niihin teoreettisiin tutkimuksiin ja tutkimusmenetelmiin, joiden avulla
käytäntöä voitaisiin tulkita herkemmin.
Goodson ja Hargreaves (2003, 132) kutsuvat tällaista postmodernin ajan lähestymistapaa periaatteelliseksi professionalismiksi, joka koostuu seuraavista
osatekijöistä:
– opettajan mahdollisuudet sitoutua
niihin moraalisiin ja yhteiskunnallisiin
päämääriin ja arvoihin, joita hän opettaa
– opettajien mahdollisuudet hyödyntää omaa harkinnanvaraista ymmärrystään muun muassa opetukseen, opetussuunnitelmaan ja oppilaista huolehtimiseen
liittyvissä asioissa
– opettajan sitoutuminen työskentelemään kollegoidensa kanssa yhteistyöhön perustuvassa koulukulttuurissa, jossa käytännön ongelmien ratkaisemisessa
painotetaan toisten auttamista ja tukemista
sekä jaettua asiantuntijuutta
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– opettajien keskinäinen ammatillinen
riippuvaisuus, jolloin opettajat työskentelevät koulussa luottaen omaan ammattitaitoonsa, mutta samalla kuitenkin toimivat avoimesti ja yhteistoiminnallisesti yhteisön muiden sidosryhmien kanssa
– opettajien sitoutuminen aktiiviseen
oppilaista huolehtimiseen, joka professionalismin kannalta merkitsee opettamiseen
liittyvien emotionaalisten ja kognitiivisten
ulottuvuuksien tunnistamista ja omaksumista sekä sitoutuneen ja tehokkaan huolenpidon oleellisten taitojen ja dispositioiden tuntemista
– opettajan itseohjautuvuuteen perustuva pohdinta ja ponnistelu jatkuvan oppimisen puolesta, joka kytkeytyy omaan
ammattitaitoon ja opetustyön käytäntöön
– opetustyön monitahoisuuden arvostaminen ja tunnistaminen.
Käsitys opettajan työssä vaadittavista kompetensseista voi vaihdella riippuen
muun muassa siitä, millaisessa kontekstissa opettaja työtään tekee ja missä
tehtävässä ja kehitysvaiheessa hän on.
Opettajan professionaaliseen pätevyyteen
kohdistuvat odotukset vaihtelevat eri aikakausina. Curriculum Change - ja Teacher Professionalism -tutkimusprojektien
tapaustutkimuksissa pyrittiin yhdistämään
periaatteellisen professionalismin lähestymistavan mukaisesti opetustyön käytäntö ja tutkimuksen avulla saatu teoreettinen tieto.
Taulukossa 2 pyritään hahmottamaan
opettajan ammatin pedagogisia ja dispo80

sitionaalisia kompetensseja, joita muuttuva koulukulttuuri edellyttää. Pedagogiseen kompetenssiin sisältyy taitoja ja tietoja, jotka voidaan liittää opetuksen preaktiiviseen, interaktiiviseen ja postaktiiviseen vaiheeseen. Opetusprosessin preaktiivisessa vaiheessa opettaja tekee oman
praktisen etiikkansa ja teoriansa ohjaamana monentasoisia suunnitelmia tavoitteista, sisällöistä ja opetusmuodoista. Pedagogiseen kompetenssiin sisältyvät myös
opettajan tiedot kontekstista sekä oppilaista ja heidän vanhemmistaan ja perheistään. Opetustapahtuman intreaktiivisen
vaiheen kompetensseihin kuuluvat esimerkiksi taito soveltaa opetusmenetelmiä
ja toimia tavoitteellisesti opetustilanteessa. Oppilaiden aktiivisuuteen perustuvissa autenttisissa tilanteissa keskeistä on
taito reflektoida ja arvioida oppimista sekä
monenlaiset pedagogis-kommunikatiiviset
taidot. Postaktiivisen vaiheen keskeinen
kompetenssi on oppimisen evaluaatio ja
opetuksen itsearviointi sekä kyky kehittää koulun opetussuunnitelmaa. Professionaaliset kompetenssit kuvaavat opettajan edellytyksiä toimia opetustyössä ja
työyhteisön jäsenenä. Pohjan professionaalisille kompetensseille luovat eettiset
ja moraaliset dispositiot. Osa professionaalisista kompetensseista hankitaan
opettajankoulutuksen aikana. Professionaalisen kehittymisen näkökulmasta oleellista on kuitenkin opettajan elinikäinen
oppiminen ja opettajan oman praktisen
teorian muodostuminen. Valmiudet reflektoida ja tutkia opetustyötä mahdollis-
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Taulukko 2
Opettajan professionaaliset kompetenssialueet muuttuvassa koulukulttuurissa
Pedagogisen kompetenssin alueita

Dispositionaalisen kompetenssin alueita

Opetuksen preaktiivinen vaihe
• Tiedot opetussuunnitelmasta ja oppiaineentuntemus
• Taito suunnitella opetusta tehokkaasti
• Tiedot kontekstista:
- koulukontekstin tuntemus ja kehittäminen
- lähiyhteisön tuntemus ja hyödyntäminen
- yhteiskunnan tuntemus ja hyödyntäminen
- erilaisten intressiryhmien hyödyntäminen
• Tiedot opetusmenetelmistä
• Tiedot oppilaista:
- oppilaiden ymmärtäminen ja
kunnioittaminen
- oppimistyylit, kehityspiirteet
- tiedot vanhemmista ja perheistä

Työelämän professionaalisia edellytyksiä
• Eettinen ja moraalinen pätevyys
• Persoonapohjainen pätevyys
• Konatiivinen pätevyys
• Affektiivinen pätevyys
• Kognitiivinen pätevyys
• Psykomotorinen pätevyys
• Metakognitiivinen pätevyys

Opetuksen interaktiivinen vaihe
• Taito soveltaa opetusmenetelmiä
• Taito toimia tavoitteellisesti
opetustilanteessa
• Taito reflektoida ja arvioida oppimista
autenttisissa tilanteissa
• Taito eriyttää opetusta
• Pedagogis-kommunikatiivinen pätevyys
- Taito kommunikoida pedagogisessa
tilanteessa
- Taito hallita luokkaa
- Taito organisoida
- Ihmissuhdetaidot
- Vuorovaikutustaidot
- Kuuntelutaidot
- Suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito
- Taito hyödyntää informaatioteknologiaa

Professionaalinen toiminta työyhteisössä
• Sosiaalinen pätevyys
• Hallinnollinen pätevyys
• Innovatiivinen ja luova pätevyys
• Pätevyys reflektoida omaa työtä
• Strateginen pätevyys
• Simultaanikapasiteetti

Opetuksen postaktiivinen vaihe
• Taito arvioida oppilaiden oppimista
• Taito arvioida omaa toimintaa
• Taito kehittää opetussuunnitelmaa

Kompetenssien ylläpitäminen
• Valmiudet elinikäiseen oppimiseen
• Valmiudet tutkia opetustyötä
• Taito kehittää omaa praktista teoriaa
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tavat opettajan osallistumisen myös yhteistyöhön perustuvan koulukulttuurin
kehittämiseen.
Nykyisin opettajat työskentelevät olosuhteissa, joille on leimaa-antavaa jatkuva
muutos. Niemen ja Jakku-Sihvosen
(2006, 45-46) mukaan opettajan kompetenssien tulee käsittää valmius analysoida näitä olosuhteita, vetää johtopäätöksiä ja tehdä päätöksiä, joilla voidaan sopeutua näihin olosuhteisiin. Opettajilla tulee olla kyky vaikuttaa kaikkiin tarpeellisiin muutoksiin. Opettajat tarvitsevat korkeatasoista akateemista ja pedagogista
tietoa työssään.
Uusi professionalismi pitää sisällään
sosiaalisen, emotionaalisen, teknisen ja intellektuaalisen komponentin. Näitä tarvitaan siksi, että koulun toimintakulttuurissa voitaisiin lisätä empaattisuutta, suvaitsevaisuutta ja sitoutumista yhteisen hyvän edistämiseksi (Hargreaves & Lo
2000, 34). Jotta tulevaisuudessa oppilaille voitaisiin antaa parhaita välineitä käsitellä kriittisesti jatkuvaa muutosta, professionaalisen opettajan tulee Hargreavesin
(2008, 22) mukaan olla sitoutunut, luottamuksen arvoinen, yhteistyökykyinen ja
vastuuntuntoinen.
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Tarja Tähkänen, KM, luokanopettaja, draamapedagogi
Jyväskylän normaalikoulu

“Ei me sitä
niinku
olla,
me eletään
ja opitaan”

Luokkahuonedraaman
ulottuvuudet koulussa
Yleisradio uutisoi nettisivuillaan joulukuussa 2012
tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaislapset ovat
kärkisijoilla kouluosaamisessa, mutta motivaatiota käydä
koulua ei juurikaan ole.
Luokanopettajana pysähdyn aina näiden uutisten äärelle.
Yritän miettiä, miten voisin vaikuttaa omalta osaltani siihen,
että oppiminen olisi mielekästä, mutta toisaalta myös
kohtuullisesti vaadittuja ponnisteluja ja työn sekä tekemisen
tulos tuottaisi hyvinvointia ja tyytyväisyyden tunnetta.
Luokanopettajana voin yrittää vaikuttaa, riippuen
oppilasryhmästä, valitsemiini opetusmenetelmiin ja niiden
kehittämiseen.
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Koska oppilasryhmien heterogeenisyys tuo myös omia haasteita opettamiselle ja yhdessä oppimiselle, aloin jo vuonna 1999 kehitellä sellaista opetusmenetelmää, jossa voisin integroida eri oppiaineita ja joka piirtäisi näkyviin lasten monipuoliset tavat hahmottaa maailmaa ja
heidän käsityksiään siitä todellisuudesta,
jossa he elävät. Syntyi Viljamäki, joka loi
pohjan pitkäkestoiselle opetuskokeilulle ja
josta kasvoi kokeilujen ja ajan myötä kokonainen yrittäjyyskasvatuksen oppimiskokonaisuus, jonka seurauksena oppilaiden koulumotivaatio tuntui kasvavan huomattavasti alakoulun puolella. Toiminta on
yhä käytössäni ja sovellan sitä opetuksessani oppilasryhmäni mukaan.
Vuonna 1999 elimme
luokkahuoneessamme
Viljamäessä
Kirjoitin ensimmäisen kerran Viljamäestä koulumme vuosikertomukseen lukuvuonna 1999–2000. Tuolloin luokassani
ollut oppilas kuvasi toimintaa näin: “Ei me
sitä niinku olla, me eletään ja opitaan sitä
kautta, miten käydään pankissa, miten
hoidetaan asioita ja silleen.” Viljamäessä
jokainen oppilas valitsi itselleen jonkin
ammatin ja kävi töissä luomassaan yrityksessä. 1990-luvun lopulla suosittuja
ammatteja olivat kauppiaat, toimittajat ja
leikkimielisesti ilmaistuna rosvot ja poliisit. Toiminta oli motivoitunutta ja kun Viljamäki “alkoi”, oppilaat käynnistivät toimintansa ja jokaisella oli paikkansa omassa kaupungissamme. Toimintaan käytet86

tiin yksi tunti viikossa. Yhteistoiminnallinen oppiminen näytti toimivan ja oppilaiden into tehdä asioita yhdessä oli silmin
nähtävää. Opetin tuolloin kolmatta luokkaa.
Kypsyttelin toiminnan kokeilua mielessäni useamman vuoden ennen kuin siis
kokeilin sitä, miltä se vaikuttaisi käytännössä eli luokkahuonetoiminnassa. Koska olin saanut draamapedagogin koulutuksen, minusta tuntui luontevalta, että
toimintaan liittyi prosessinomaisia toimintamuotoja. Toiminnan perusideana voisi
ajatella olevan prosessidraaman elementit: emme luo tarkkaa käsikirjoitusta, emmekä toimi millekään erityiselle yleisölle.
Olemme itse toimijoita, tapahtumat ovat
ennalta-arvaamattomia, mutta toisaalta
meillä on jonkinlainen sidostarina – kaupunki, kylä, toimijuus, joka yhdistää meitä
kaikkia. Pikku hiljaa aloimme olla siis yhteisen kaupunkimme sisällä toimiva yhteisö, jossa jokaisella oli oma rooli, oma
roolinimi, oma koti, oma ammatti ja oma
työpaikka tai yritys. Erilaiset prosessiin
sopivat jännitteet syntyivät siitä, että
emme ennalta tienneet, mitä ongelmia tai
haasteita tulisimme kohtaamaan. Se oli
kuitenkin selvä, että niitä olisi edessä ihan
samalla tavalla niin kuin niitä on arjessakin elämänpoluillamme.
Luokkahuonedraama haastaa
opettajuuden
Draaman käyttämisestä ja sen asemasta
koulussa puhutaan tälläkin hetkellä Suomessa paljon. Tästä huolimatta draama
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ei saa jalansijaa oppiaineena, vaan sitä
edelleen toivotaan integroitavan oppiaineisiin menetelmänä. Hiljattain opetusministeriön paikkansa eteenpäin luovuttanut
Jukka Gustafsson kirjoitti blogissaan
(27.5.2013), että draaman käyttöä opetusmenetelmänä lisätään sekä äidinkielen että yhteiskuntaopin opetuksessa.
Omasta kokemuksestani olen oppinut
huomaamaan, että draaman käyttäminen
vaatii opettajaltaan enemmän kuin pelkästään sitä, että sitä vain kehotuksista kokeillaan jonkin verran. Draama vaatii
osakseen sellaista heittäytymistä, että
välillä sen käyttäminen voi olla siihen tottumattomalle jopa tuskastuttavaa. Draaman menetelmät voivat viedä mennessään niin hyvin kuin vähemmän mairittelevinkin lopputuloksin. Juuri tästä edellä
mainitusta syystä yritän jokaiselle, joka
käy katsomassa luokassani kulloisenkin
yritys- ja yhteisöllisen kaupunkimme toimintaa, kuvata mahdollisimman tarkasti
sitä, miten prosessi etenee ja mitä vuoden aikana milloinkin tapahtuu. Mitä toiminta vaatii aikuiselta, opettajalta, toiminnan ohjaajalta ja minkälaista sitoutumista
se vaatii oppilaalta ja miten kodit liittyvät
asiaan?
Aikuinen mukana toiminnassa
Meille opettajille on varmasti itsestään
selvää, että kehittyäkseen monipuolisesti
omassa kasvussaan lapsi tarvitsee vastuullisesti ajattelevan ja toimivan aikuisen
mallia. Yhteistoiminnallisen kaupunkimme
luonti aloitetaan sillä, että luokanopetta-

jana otan itselleni roolin, tässä tapauksessa
pankkiirin toimijaroolin, jonka ominaisuudessa kutsun tulevat kaupungin asukkaat
koolle. Roolini voisi olla jonkin muukin,
joka kuvastaa sitä, että vastaan toiminnan sujuvuudesta, sopimuksista yhdessä
lasten kanssa ja olen vastuullinen aikuinen. Vaikka olen sattumalta pankkiiri, toimin silti aina kasvatuksellisesti eettisten
periaatteiden mukaisesti luokanopettajan
näkökulmasta. Ensimmäisessä Viljamäki-kaupungissamme olin kaupunginjohtaja.
Toiminta käynnistetään yhteisellä
kokouksella
Ensimmäisellä kerralla luokkahuonetoiminta käynnistyy niin, että luokkaan järjestetään tuoleista “auditorio” ja ensimmäinen kokous voi alkaa. Pankkiiri kertoo, että jokainen koolle kutsuttu luokkamme oppilas saa mahdollisuuden valita itselleen mieluisan identiteetin, oman toimijanimen, ammatin ja toiminnan käynnistymisen yhteydessä pankkiiri antaa jokaiselle kaupungin jäsenelle yrityksensä
perustamisrahaa 100 euroa. Kyseessä
ovat leikkirahat, joita olen ostanut luokkaani. Olen aluksi yksin pankkiiri, koska
pidän luokassa pankkia. Myöhemmin toiminta kehittyy niin, että jokainen oppilas
on parinsa kanssa vuorollaan töissä pankissa. Pankissa käydään tekemässä sitä
samaa, mitä oikeassakin pankissa: rahaa
laitetaan tilille, rahaa vaihdetaan pienemmäksi ja pankista nostetaan joistakin toiminnoista saatava palkka. Oppilaat oppi-
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vat palvelemaan toisiaan ja jokaisella on
vastuu siitä, että pankissa toimitaan asiallisesti. Pankki “toimii” yhdellä pöydällä
luokkamme takaosassa. Mielikuvitus luo
pankin seinät ja tilat.
Ennen pankkiin asti pääsyä meidän on
kuitenkin kaikkien syytä luokassamme
miettiä sitä, millaisessa ympäristössä me
asumme. On aika näiden edellä mainittujen asioiden lisäksi aloittaa yhteisen ympäristömme kartan piirtäminen. Käynnistyy luova prosessi, joka saa alkusysäyksen pienestä ajatusten virittelystä: mitä,
missä, miksi, kenen kanssa. Luovuus tulee sysätä jotenkin liikkeelle. Lähestymme luomisprosessia kysymysten kautta.
Seuraavat kaksi viikkoa luokassa toimitaan yhdellä tunnilla viikossa yhteisen,
tulevan kaupunkimme perustamisen ym-

pärillä. Oppilaat suunnittelevat omia ammattejaan, perustavat yhdessä yrityksiä
– syntyy donitsipuoteja, vaatekauppoja,
kukkaroliikkeitä, matkatoimistoja, hotelleja, autovuokraamoita ja hieman erikoisempia toimijoita: halutaan olla tavarantoimittajia, maahantuojia, taiteilijoita, arpakauppiaita. Ja aina eteen tulee se sama kysymys: jos ei halua olla yrittäjä, niin voiko
olla kaupungilla töissä. “Haluaisin olla
poliisi”, ja luonnollisestikin joku haluaa olla
rosvo. Puhumme siitä, onko rosvo ammatti.
Opettajana olen toiminnassa mukana
ja minulla on tärkeä rooli: alamme käydä
näitä tärkeitä keskusteluja ja käytännön
asioiden selkeyttäminen alkaa. Mikä on
kaupunkimme nimi, miten siellä asutaan,
kenen talo on missäkin (kaikki piirretään
näkyväksi kartalle). Mitkä säännöt täällä

Yrittäjä laskee
kassaansa.

88

KIELIKUKKO 3 - 2013

määräävät? Mikä laki on? Mikä valuutta? Seuraa Mitä saa tehdä -vaihe. Saako
painaa rahaa, saako myydä arpoja, miten
saa ansaita rahaa? Saako lainata kaverille rahaa ja pyytää korkoa? Mikä on korko? Tajunta asiasta alkaa laajeta; kiinnostuminen on tunne ja se herää. Mitä kaikkea täällä saa tehdä ja mitä täällä alkaa
tapahtua? Aloitamme neuvottelut. Ymmärrämme, että tarvitsemme selkeitä sopimuksia. Käytämme Suomen lakeja ja
euroa.
Opettajana kirjaan ylös asioita, joista
meidän on hyvä puhua. Pääsemme kansalaistaitoihin, elämänhallintaan, eettisiin
kysymyksiin, elämän perusasioihin. –
Mikä vero? joku kysyy, kun joku sanoo,
että “näistä maksetaan sitten se arvonlisävero”. Asioita tulee luokkaan enemmän yhden tunnin aikana kuin koko vuonna
oppikirjoista yhteensä. Ollaan yhdessä
toimimisen ja yhdessä oppimisen ytimessä. Mutta helpolla ei päästä. On heittäydyttävä mukaan ja elettävä tätä yhteistä
luotua elämää. Kaikki on luotu tyhjästä,
ensin on vain ajatus, sitten on paperi ja
sitten aletaan toimia. Mielikuvitus valloilleen ja kaupunki alkaa elää elämäänsä.
Kun tunti päättyy, kuuluu aina sama kysymys: “Voiko olla vielä vähän aikaa?”
Nimi syntyy – toiminta laajenee
Pikku hiljaa, kun kaupunkimme pohjakartta on valmiina, oppilaiden asumukset piirretty, identiteetit, nimet, ammatit ja nimikirjoitukset valittu, omatekoiset henkilöllisyyspaperit leimattu pankkiirin luona vi-

rallisiksi, yrityksen alkupääoma kuitattu
pankissa pitkän jonottamisen jälkeen (jonossa ihmetellään, että kun on vain yksi
pankki ja siellä hoidetaan kaikki asiat –
joku kysyy, etteikö se poliisilaitos voisi
kuitenkin hoitaa nämä asiakirja-asiat),
päästään siihen tosiseikkaan, ettei kaupungillamme ole nimeä. Joku oppilaista yleensä aina huomaa tämän. – Mikä tää meidän kaupungin nimi on? kuuluu jostakin
jonkun sellaisen suusta, joka tarvitsee
kaupungin nimeä oman yrityksensä logoon. Pääsemme miettimään yhteisesti
päätettävää asiaa: nimiehdotukset ja nimikyltit. Pankkiiri julistaa ehdotuskilpailun avatuksi: voittanut nimiehdotus ja kaupungin juliste saa pienen bonuksen.
Muutaman viikon päästä taululla on
puolen kymmentä yhdessä tai yksin tehtyä julistetta. Nimiehdotukset ja kaupungin logot on väritetty. Alkaa suljettu lippuäänestys. Jännitys tiivistyy. Lukuvuoden 2012-2013 New Cashle -yrityskaupunki on syntynyt. Edellisissä nimissä
näkyy jokaisessa ryhmän yksilöllisyys ja
ajan henki: Viljamäki, Outola, Rich Town
ja BusinessVillage ovat muutamia nimiä,
esimerkkejä mainitakseni. Tämän lukuvuoden nimiehdotuksen tekijät Eetu Kettunen ja Anton Lohvansuu kertoivat vanhempainillassa, että nimi syntyi yksissä
tuumin yhdessä miettien. – Että se kuvaisi jotenkin tätä meidän juttua, totesivat
pojat.
Koti ja koulu yhdistyvät
Kaupunki yhdistää koulun ja kodin yhteis-
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Tuotteita
yrityskaupungissamme.

työn. Pankkiiri kutsuu vanhemmat koululle yrityskaupunkimme avajaisiin. Kaikki
oppilaat käyvät esittelemässä itsensä sillä identiteetillä, joka heillä on kaupungissamme. He kertovat, mitä tekevät, missä
ovat töissä ja paljonko ovat jo ansainneet.
Vanhempien suut kaartuvat hymyyn. Saadaan yhteistä hyvinvointia koko porukalla aikaan. Elämää vartenhan tässä eletään tätä kouluakin. Vanhemmat kertovat, että tästä kaupungista kuulee puhetta myös kotona. Opettajana voin tuoda
esille asioita, jotka kiinnostavat oppilaita.
Myös niitä vaikeita asioita pikavipeistä
korkoihin, nopeasta rikastumisesta yrittämisen vaikeuteen. Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja mietitään, miten asioihin suhtaudutaan. Elämä ei ole aina
helppoa.
90

Toiminta alkaa tästä eteenpäin löytää sopivassa määrin turvallisia rutiineja:
jokainen “avaa” oman yrityksensä omalle pulpetilleen, kun on Newcashle-tunti.
Oppilaat liikkuvat luokassa vapaasti, he
käyvät toistensa luona “kylässä”, käyvät
pankissa, keksivät tuotteita, joita he myyvät ja ottavat haasteekseen sen, että miettivät, miten saisivat alkupääomansa kasvamaan lukuvuoden aikana. Toisaalta toiminta tuo esille sitä samanlaista elämään
liittyvää problematiikkaa, mitä arjessakin
on: toiset eivät halua ostaa toisilta, eivät
halua käyttää omaa rahaansa, eivät halua myydä. Kaikki eivät halua tienata, he
haluavat vain suunnitella asioita, toimia
luovasti, mutta eivät halua kaupallistaa
tuotteitaan. Toiset taas innostuvat kovasti kukkaroiden, kassien, vaatteiden, kos-
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metiikan, autojen, veneiden, kesämökkien ja muiden tavaroiden ja asioiden suunnittelemisesta ja myymisestä.
Käydään kauppaa, neuvotellaan hinnoista ja puhutaan kaverille tuotteista,
patenteista, tuotteen omistamisesta ja tuoteideoista ja niiden kopioimisesta. Mistä
saa ottaa mallia? Kuka omistaa tuotteen
suunnittelumallin? Kaikki tuotteet siis
konkreettisesti tehdään paperille omalle
pulpetille. Ravintolan pitäjä kirjoittaa ruokalistan, joku luokkakaveri menee “syömään”, tilaa pitsan ja pihvin. Jäätelökauppias piirtää kymmeniä tuutteja. Pankkiiri
tilaa kaikille jätskit. Jokaisella on jotakin
tekemistä. Tunti menee luokassa niin, ettei kelloa ehdi katsoa.
Toiminnan eri muotoja
Toiminta elää myös luokan ulkopuolella.
Yhtenä vuonna tytöt toimittavat kaupungissamme lehden. He “myivät” lehteä ja
yrittivät saada mahdollisimman monta tilaamaan lehden. Lehteä tehtiin kouluajan
ulkopuolellakin. Samoin joitakin paperista tehtyjä lompakoita toimitettiin kotitoimituksena – niitä tehtiin kotona ja ne tuotiin jakoon sitten koulussa. Eräs oppilas
perusti hevostallin. Paperihevosia hoidettiin, harjattiin, niillä tehtiin esteratoja ja
ratsastustunneista neuvoteltiin. Neuvottelut mahdollistavat sen, että oppilaat pääsevät puhumaan toistensa kanssa eri konteksteissa ja erilaisissa rooleissa.
Muistan vuoden, jolloin kolme poikaa
toimitti joka tunnille uutiset. Samoin tapahtui yhden tytön toimesta vuonna 1999.

Toiminnan ulottuvuudet
ovat moninaiset ja
rajattomat.

Toimittaja istui pahvisten kulissien takana ja luki väelle uutisia. Myöhempinä vuosina yhteiskunnan kehitys näkyi tässäkin:
osa pojista keksi, että he perustavat maksullisen kaapelitelevision. Uutisia sai käytävässä kuunnella vain ne, jotka maksoivat erillisen maksun. Toiminnan ulottuvuudet ovat moninaiset ja rajattomat. Kun pari
poikaoppilasta halusi poliisiksi, kaverit pitivät heille soveltuvuuskokeet. Tehtiin rasti
ruutuun -testejä ja he haastattelivat toisiaan.
Toimijuus syventää tietoa arjen
elämästä
Kaikessa tässä on kuitenkin tärkeää, että
vastuullinen aikuinen on koko ajan toiminnassa mukana. Luokkahuonedraama tuo
esille täysin samoja eettisiä kysymyksiä
niin kuin elämä koulun ulkopuolellakin.
Asioista on hyvä puhua. Tämän lukuvuoden aikana olemme käyneet keskusteluja
rahapeleistä, lottoamisesta, arpojen myynnistä, rahan lainaamisesta, pikavipeistä,
arvoista, kannustamisesta, yrittämisestä ja
toiminnan kannattavuudesta. Toiminta
vaatii opettajalta rohkeutta käsitellä asioita, mutta se myös rikastuttaa sopivassa
määrin kouluelämää. Matematiikan tun-
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nilla prosenttilaskut ymmärretään paremmin, kun pankkiiri ilmoittaa, että kaikilta
kerätään veroja.
Oppilaat ovat myös tuoneet esille sen,
miten paljon yrittäminen vaatii: vastaat
omien tuotteiden tekemisestä, laadusta
sekä markkinoinnista. Jos myyt jotakin,
tuote on myös tehtävä. On pidettävä kiinni
siitä, mitä on luvannut. Yrittäminen on
kovaa työtä ja oman työn arvostamista.
Toisaalta, jos olet toisella töissä, on työ
tehtävä. Pankissa pitää katsoa, etteivät
setelit häviä. Kysyessäni oppilailtani mitä
he ovat oppineet kaupungissamme, he
vastaavat, että tuntien aikana saa tietoa
rahan käyttämisestä, verotuksesta ja
kauppojen tekemisestä, mutta ehtii myös
olla kavereitten kanssa luokassa vuorovaikutuksessa enemmän kuin tavallisella
tunnilla. Oppilaat tuovat esille myös sen,
että on tärkeää huolehtia työn laadusta.
Yksi tärkeimmistä asioista, johon oppilaat
ovat kiinnittäneet huomionsa, on, että tämänkaltaisen toiminnan avulla voi myös
ymmärtää sitä maailmaa, jossa aikuiset
elävät.
Draama kasvattaa opettajaakin
Luokkahuonedraama on opettanut minulle luokanopettajana niin omasta käyttöteoriastani kuin oppilaistanikin valtavasti
asioita. On ollut vuosia, jolloin toiminta on
ollut sujuvampaa, on ollut vuosia, jolloin
haasteita on ollut enemmän. Alkuidea
Viljamäen pyöräyttämisestä käyntiin
vuonna 1999 kannatti, vaikka se tuntui
aluksi hyvin pelottavalta ja koin olevani
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epävarmakyvyistäni, vaikka olin saanut
koulutuksen draamaan. Kokeilu kannatti
ja yhteisöllinen tekeminen ja kaupungin
toiminta ovat kehittyneet ajan saatossa niin
kuin opettajuuskin. Olen dokumentoinut
kokeiluani ja käynyt puhumassa siitä aina
silloin tällöin muillekin. Suosittelen tietysti lämpimästi kokeilemaan tämän kaltaista prosessia, vaikkapa pienemmässä mittakaavassa.
Olen iloinen, että Suomessa yrittäjyyskasvatus on tänä päivänä hyvin voimakkaasti mukana koulun toiminnassa ja erilaisia malleja yrityskaupunkitoiminnasta on
olemassa. On hienoa, että lapsia kannustetaan jo pienestä pitäen siihen, että heillä on mahdollisuus tarkastella itseään
myös yrittäjinä ja eri ammattien kautta
toimijoina. Heidän maailmankuvansa aukenee aikuisille paremmin ja aikuinen pääsee mukaan toimijaksi lapsen maailmaan.
Lukuvuonna 2013-2014 minulla on
viidesluokkalaisia opetettavanani. En vielä
tiedä, minkälaisen toiminnan tälle lukuvuodelle avaamme luokkaamme. Luovuus on
tila, jolle täytyy antaa mahdollisuus. Ehkäpä luokkani New Cashle jatkaa elämäänsä tai sitten syntyy jotakin uutta.
Odotan, mitä oppilaani ehdottavat. Yhteinen alku tuottaa yleensä aina hyvän motivoitumisen ja tuo sitä kaivattua iloa ja
huumoria, mutta myös erityisesti kokonaisvaltaista hyvinvointia koulutyön arkeen.
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Mari Kalaja, FM, luokanlehtori, Jyväskylän normaalikoulu
Anna Laukkarinen, FM, luokanlehtori,
Jyväskylän normaalikoulu
Olli-Pekka Salo, FL, luokanlehtori, Jyväskylän normaalikoulu

Alakoulun kielikasvatuksen
nykypäivää

Anna Laukkarinen.

Mari Kalaja.

Monet eri tahot ovat viime
vuosina esittäneet huolensa
suomalaisen kielivarannon
heikkenemisestä (esim.
Mustaparta 2009, EK 2010 sekä
Kangasvieri ym. 2011),
sillä yhä harvempi oppilas lukee
koulussa englannin ja toisen
kotimaisen kielen lisäksi jotakin
muuta kieltä.

Olli-Pekka Salo.
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Tämä tiedostetaan myös Jyväskylän
normaalikoulussa, jossa oppilaita kannustetaan valitsemaan kieliä monin tavoin.
Näitä ovat esimerkiksi mahdollisuus perustaa ryhmä, jos kielen valitsee vähintään 10 oppilasta.
Monessa koulussa (kunnassa) raja
voi olla huomattavasti korkeampi, jopa 20
oppilasta. Mikäli valintatoiveet menevät
voimakkaasti ristiin, pyritään takamaan
eniten valitun kielen ryhmän synty kannustamalla perheitä miettimään mahdollisuutta valita tämä kieli oman toteutumattoman valinnan sijaan. Tämän toiminnan
seurauksena Jyväskylän normaalikoulussa on syntynyt A1-englannin ryhmien rinnalle myös A1-oppimäärän opiskeleva
ryhmä jossakin muussa kielessä keskeytyksettä jo vuosituhannen vaihteesta.
Tämä kieli on useimmiten ollut ranska.
Jyväskylän normaalikoulussa on luettu runsaasti myös A2-kieliä. Ne, jotka
ovat valinneet A1-kieleksi jonkun muun
kuin englannin, sitoutuvat samalla valitsemaan A2-englannin. Tällä taataan se,
että oppilaan mahdollinen siirtyminen sellaiseen yläkouluun, jossa voi lukea vain

A1-englantia, tapahtuisi mahdollisimman
kitkattomasti. Englannin lisäksi A2-kielenä on viime vuosina luettu erityisesti espanjaa, mutta jonkin verran myös ruotsia
(ryhmä alkanut vuosina 2008–2010).
Käytännössä Jyväskylän normaalikoulun
alakoulun oppilaista 50–60 % valitsee
vuosittain jonkin A2-kielen, mikä on valtakunnallisesti erittäin poikkeuksellista,
sillä esimerkiksi vuonna 2010 koko Suomessa vain joka neljäs (25,3 %) alakoulun oppilas luki jotakin A2-kieltä (Hartonen 2012).
Kerhotoiminta
Yksi syy monipuolisiin kielivalintoihin on
ollut koulumme laaja kerhotarjonta, jossa
vierailla kielillä on tärkeä rooli. Toisen
vuosiluokan oppilaille tarkoitetussa kielikerhossa oppilaat voivat tutustua koulussa opetettaviin kieliin jo ennen ratkaisevia kielivalintoja. Tässä kerhossa maistellaan vuorotellen kaikkia koulussa valittavissa olevia kieliä leikkien ja laulujen
avulla. Opettajina kerhossa toimivat koulun kieltenopettajat ja opetusharjoittelijat.
Kuva 1.
Kuka tietää,
mistä maasta
nämä tulevat?
Vastaus
artikkelin
lopussa.
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Kerhotoiminnassa pyritään osoittamaan
kielitaidon hyödyllisyys. Kerhoissa päästään käyttämään kieltä myös yhteyksissä, jotka ovat yleisopetuksen tunneilla
normaaliaikataulujen puitteissa mahdottomia toteuttaa.
Kieltenopiskelun edettyä pidemmälle
koulussamme on mahdollisuus osallistua
kieli-ja kulttuurikerhoon. Tämä kerho on
osa Opettajankoulutuslaitoksen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden opetusharjoittelua. Kerhossa oppilaat tutustuvat eri
maiden kieliin ja kulttuureihin vaihto-opiskelijoiden johdolla (ks. esim. kuva 1).
Kerhokertojen sisällöt vaihtelevat opiskelijoiden mielikuvituksesta ja omasta osaamisesta riippuen musiikista leikkeihin ja
askartelusta leipomiseen ja ruoanlaittoon
(ks. kuva 2). Kulttuuritaitojen karttumisen lisäksi tavoitteena on päästä kokeilemaan omaa, kehittyvää kielitaitoa käytännössä.
Kouluvuonna 2012–2013 taittelimme
origameja, tutustuimme espanjalaisiin satuihin, paistoimme pizzaa ja perunamuna-

Kuva 2.
Crema Catalana
kuvin ja sanoin.

3. Kiinalainen panda vierailulla kielija kulttuurikerhossa.

kasta, leivoimme kreikkalaisia jälkiruokia,
leikimme itävaltalaisia liikuntaleikkejä,
opimme Thanksgiving-juhlan historiaa,
tapasimme kiinalaisen pandan (ks. kuva
3) ja teimme uudenvuoden koristeita sekä
askartelimme ranskalaisia joulukoristeita.
Lisäksi tutustuimme muun muassa Etelä-Koreaan, Kataloniaan, Itävaltaan,
Kreikkaan ja Italiaan kuvien, kertomusten ja musiikin avulla.
Kerhoresurssia on käytetty myös
Comenius-projektitöiden toteuttamiseen.
Comenius-hankkeet ovat Euroopan unionin tukemia eurooppalaisten ystävyyskoulujen yhteistyöhankkeita, joissa eri
maiden kulttuureja tarkastellaan eri teemojen puitteissa. Normaalikoulun viimeisin projekti oli nimeltään “Work, Rest and
Play in Europe”, ja siinä tarkasteltiin
Suomen, Turkin ja Englannin koululaisten
elintapoja, koulunkäyntiä sekä vapaaajanviettotapoja. Comenius-hankkeisiin on
useimmiten liittynyt myös oppilasvaihtoa,
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mikä on tarjonnut mahdollisuuden käyttää opiskeltavaa kieltä aidoissa tilanteissa.
Olemme pyrkineet myös vahvistamaan Saksan kielen heikkenevää asemaa.
Koulullamme on järjestetty saksan kielen
kerhoa, missä saksan alkeita on opiskeltu
leikkien ja askarrellen. Tämä kerhotoiminta ei ole välttämättä synnyttänyt A2-kielen ryhmiä saksan kielessä, mutta toiminta on viime vuosina kantanut hedelmää
yläkoulun puolella, jossa vuosien tauon
jälkeen on kahtena viime vuonna syntynyt saksassa B2-kielen ryhmä.
Viidennen ja kuudennen vuosiluokan
oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun opaskerhoon, missä heidät koulutetaan
esittelemään koulua vierailijoille osaamillaan kielillä. Kiinnostus suomalaista koulua kohtaan on suuri, ja ihailu vain kasvaa
vieraiden silmissä, kun he pääsevät tutustumaan kouluumme oppilasoppaiden johdolla.
Koulun kansainvälisyysstrategiassa
on myös kirjattuna kielisuihkutuskokeilu,
missä englannin kieleen tutustuminen aloitetaan jo alkuopetuksen aikana vuosiluokilla 1–2.

kieltenpäivää. Päivän kunniaksi koulumme kakkos- ja kolmosluokkalaiset pääsevät tutustumaan Euroopan eri kieliin. Tapahtuma järjestetään yhdessä Jyväskylän
yliopiston kieltenlaitoksen kanssa. Tapahtumajärjestämisestä kiinnostuneet opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat päivän
yhdessä koulun kieltenopettajien kanssa
ja järjestävät pajapisteitä lapsille.
Kielivalintoja tuetaan myös tarjoamalla tietoa vanhemmille.Vanhemmat
kutsutaan kielivalintailtaan, jossa tarjotaan
lisätietoa valinnoista ja toisaalta annetaan
vanhemmille mahdollisuus kuulostella
mahdollisten ryhmien syntymistä.
Kolmas kielivalintoja tukeva tapahtuma on keväällä 9.5., Eurooppa-päivä. Päivän tarkoituksena on tarjota mukavaa
yhdessä tekemistä ja lisätä tietoa Euroopan eri maista. Päivän aikana tutustutaan
paitsi maihin myös niissä puhuttaviin kieliin (ks. kuva 4).

Tapahtumia kielivalintojen
tukemiseksi
Kerhotoiminnan lisäksi koulussamme järjestetään vuosittain muutamia tapahtumia,
jotka pitävät yllä ajatusta kieltenopiskelun tärkeydestä sekä lisäävät mielenkiintoa kielenopiskelua kohtaan. Syksyisin
26.9. koulussamme vietetään Euroopan
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Kuva 4. Eurooppa-päivänä sai ostaa
jäätelöä ranskalaisesta jäätelökioskista – luonnollisesti ranskaksi.
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Miten kieliä opiskellaan
Jyväskylän normaalikoulussa?
Viime vuosina vieraan kielen opetuksen
sijaan on alettu puhua kielikasvatuksesta,
jossa kielitaito nähdään olennaisena osana yksilön identiteettiä (esim. Kaikkonen
2005). Kieltä ei voi nähdä irrallisena ihmisen muusta toiminnasta, ja siksi vieraan
kielen opiskelunkin tulisi keskittyä kehittämään sellaista kielitaitoa, jolla on käyttöä elämässä eteen tulevissa tilanteissa.
Kielikasvatus-termin käytöllä haluamme myös korostaa kielenopiskelun kasvatuksellisia ulottuvuuksia. Jyväskylän
normaalikoulun esi- ja perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaan toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten opetus
tukee koulun yleistä kasvatustehtävää,
jonka keskeisenä tavoitteena on “tukea
oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen
itsetunnon omaaviksi ihmisiksi” (NorssiOPS 2004, 5).
Erityisen tärkeänä tehtävänä meillä on
kasvattaa oppilas “ymmärtämään ja kunnioittamaan toista ihmistä ja eri kulttuureja eri tilanteissa” (NorssiOPS 2004, 38).
Kasvatuksellisia tavoitteita alakoulun kielikasvatuksessa ovat luonnollisesti myös
työskentelytaitojen kehittymisen tukeminen sekä työskentelyvälineistä huolehtiminen.
Kielikasvatuksessa haluamme panostaa erityisesti suullisen kielitaidon ja viestintävalmiuksien kehittämiseen. Koska
pyrimme siihen, että oppilaat saisivat
myönteisiä kokemuksia opiskelemastaan
kielestä ja sen käyttämisestä, valitsemme

opetettavan aineksen siten, että se liittyy
oppilaan kannalta mielekkäisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kannustamme oppilasta käyttämään kieltä rohkeasti omien edellytystensä mukaisesti, sillä vuorovaikutustilanteessa ihmiset yrittävät pääsääntöisesti ymmärtää toisiaan ja pyrkivät auttamaan toisiaan viestin perille saattamiseksi. Käytämme monipuolisia, mahdollisimman toiminnallisia työtapoja ja tarjoamme autenttisia kokemuksia, joiden toivomme tuottavan oppimisen iloa sekä luovan hyvän pohjan läpi elämän jatkuvallevieraiden kielten ja kulttuurien harrastamiselle. (NorssiOPS 2004, 38)
Kuinka tämä saadaan käytännössä
toteutettua? Ensisijaisen tärkeää on luoda turvallinen oppimisympäristö, missä
epäonnistumisille ei naureta ja missä rohkealla arvailullakin voi onnistua. Kieliluokassa oppilaat voivat kolmannella luokalla valita itselleen oman, kohdekielisen nimen. Samalla, kun opitaan ääntämään
vieraskielisiä nimiä, voidaan turvallisesti
harjoitella kieltä “roolissa”. Leikkien ja
pelien varjolla voidaan luoda tilanteita, joissa tapahtuu paljon opittavan aineksen toistoa – oppilaiden väliset tasoerot eivät haittaa, ja heikommatkin oppilaat saavat tukea harjoitteluun. Toiminnalliset työtavat
aktivoivat kaikkia oppilaita mukaan.
Draaman käyttö opetuksessa, tietoja viestintätekniikan hyödyntäminen sekä
kaikenlainen tekeminen, missä opiskeltavaa kieltä päästään käyttämään välineenä, ovat kieltenopetuksen nykypäivää.
Opetuskieleksi pyritään mahdollisimman
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Esimerkki kolmannen luokan tunnista, jonka tavoitteena on oppia värien nimet
ranskaksi:
1. Tunti alkaa tervehdyksillä: Bonjour!
2. Opettaja kertoo luokalle, mitä on tarkoitus tänään oppia.
3. Opettaja näyttää älytaululta ranskankielisiä värisanoja, ja kysyy oppilailta
arvaavatko tai tietäväkö he ennestään joitain värejä ranskaksi.
4. Opettaja näyttää luokalle lauseita, joissa muut sanat ovat tuttuja, paitsi värit; oppilaat päättelevät, mikä sana tarkoittaa mitäkin väriä. Esimerkki: La banane est jaune.
5. Oppilaat saavat tulla taululle yhdistämään värilaatikon ja vastaavan sanan.
Sanat luetaan yhdessä, harjoitellaan ääntämistä. Taululle jää näkyviin lista väreistä ja niitä tarkoittavista sanoista seuraavan harjoituksen ajaksi.
6. Opettaja pyytää oppilaita osoittamaan eri värejä: Montre quelque chose
de bleu!
7. Opettaja näyttää värikyniä yksi kerrallaan ja kysyy malliksi C’est de quelle couleur? Oppilaat jatkavat samaa harjoitusta pareittain.
8. Kotitehtäväksi annetaan sanaristikko värisanoista.
Teemojen opetteluun pyritään käyttämään mahdollisimman toiminnallisia työtapoja. Väriteemaa voidaan harjoitella muun muassa seuraavilla tavoilla:

· Leikitään värikuningasta käytävässä/pihalla.
· Askarrellaan luokan seinälle väritaulut, joissa otsikkona väri, ja alapuolella
kuvia kaikesta, mikä voi olla kyseisen väristä.

· Luetellaan omia lempivärejä.
· Kerrotaan, minkä värisiä vaatteita on tänään yllä.
· Tehdään kuuntelutehtävä, missä pitää erottaa, mistä väreistä on puhe.
· Etsitään luokasta mahdollisimman monta väriä.
· Piirretään pihaliiduilla värisanat koulun pihalle.
· Muodostetaan ryhmiä vaatteiden värien perusteella.
· Väritetään kuvia numerovihjeiden mukaisesti.
· Etsitään erivärisiä syksyn lehtiä, ja tehdään niistä kollaaseja nimeten värit.
98
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varhain ottamaan kohdekieli, ensin pienessä mittakaavassa tutuilla fraaseilla, pikkuhiljaa suomen kielen osuutta vähentäen. Kuudennella luokalla opettaja voi käyttää kielten tunneilla lähes yksinomaan opetettavaa kieltä. Oppilaan sietokynnystä
sitä kohtaan, ettei kaikkea ymmärrä, pyritään kasvattamaan, samoin kuin rohkeutta arvata ja yrittää, vaikkei olisikaan
varma siitä, mitä ja miten “oikeasti” pitäisi sanoa.
Rooleissa toimimisella on keskeinen
merkitys myös salkkutyöskentelyssä, jota
olemme hyödyntäneet jo pitkään alakoulun kielikasvatuksessa. Olemme myös
olleet aktiivisesti mukana kehittämässä
Opetushallituksen sähköistä kielisalkkua
(kielisalkku.edu.fi). Eurooppalaisen
viitekehykseen (2003) pohjautuva Eurooppalainen kielisalkku (EKS) on
oppilaan autenttinen dokumentointi hänen
vieraiden kielten opiskelunsa kehittymisestä useampien vuosien ajalta. Salkkutyöskentely huomioi oppilaan kokonaisvaltaisesti, sillä sen kautta oppilas voi ilmaista itseään monipuolisesti omia vahvuuksiaan korostaen ja omia kiinnostuksen
kohteitaan esiin tuoden (tarkemmin kielisalkusta, ks. esim. Kohonen 2005, Salo,
Kalaja, Kara & Kähkönen 2012 ja OPH:n
kielisalkkusivut -> kielisalkku.edu.fi).
Salkkutyöskentelyn keskiössä on aina
teksti, puhuttu tai kirjoitettu, jonka tuottamiseksi oppilaan on mietittävä, missä roolissa hän tekstin tuottaa, kenelle hän sen
tuottaa ja missä hän tekstin julkaisee.
Esimerkiksi väriteemaan liittyen oppilas

voi olla lastenkirjailija, joka tekee kaksikielisen kuvakirjan pikkulapsille tai hän voi
tehdä kavereiden kanssa muotivideon,
jossa juontaja kertoo mallien päällä olevien vaatteistaja niiden muodikkaista väreistä. Kielisalkku on mainio pedagoginen
työkalu, sillä se kattaa opiskeluprosessin
kokonaisuudessaan (suunnittelu, toteutus
ja arviointi) ja antaa oppilaalle aktiivisen
roolin oman opiskelunsa haltuunotossa.
Opettajan tehtävä on pitää opiskelun
suunta opetussuunnitelman väljissä tavoitteissa ja tukea oppilaan oman äänen löytymistä ja käyttämistä (ks. kuva 5).

Kuva 5. Esimerkkejä yhden oppilaan
salkkutöistä.

Kun oppilaat saavat työskennellä itseään kiinnostavien aiheiden parissa, he
haastavat oman kielitaitonsa rajoja. Työn
lomassa he kehittävät opiskelu- ja yhteistyötaitojaan esimerkiksi tekemällä pari- ja
ryhmätöitä eri kokoonpanoissa, etsimällä
tietoa verkosta ja käyttämällä sanakirjoja
(ks. kuva 6). Salkkutyöskentely näyttää
oppilaalle konkreettisesti, miten hänen kielitaitonsa kehittyy vuosien myötä.
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kan päättyessä tulisi A-englannissa olla
kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta
tasolla A2.1 (Peruskielitaidon alkuvaihe)
ja puhumis- ja kirjoittamistaitojen tasolla
A1.3 (Toimiva alkeiskielitaito). Muissa Akielissä tavoitetaso on pykälän alhaisemmalla tasolla (ymmärtämistaidot A1.3 ja
tuottamistaidot A1.2). Konkreettinen esimerkki opetuksessa tavoiteltavista taidoista on vaikkapa puhumisen tason A1.3
kuvaus (POPS 2004, 282):

· Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja
lähipiiristään. Selviytyy kaikkein yksinkertaisimmista vuoropuheluista ja palvelutilanteista. Tarvitsee joskus puhekumppanin apua.

Kuva 6. Kuudesluokkalaiset
työstämässä kielisalkkua muun
muassa sanakirjan avulla.

· Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat,

Miten arvioimme oppilaan
kielitaitoa?
Perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden (POPS2004) mukaan oppilaan “opintojen aikaisen arvioinnin tulee
olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön” (POPS2004, 260).
Kieliopinnoissa tämä tarkoittaa sitä, että
oppilaalla tulee olla mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan kaikilla kielitaidon osaalueilla. Koska opetuksessa painopiste on
suullisen kielitaidon ja viestinnällisten valmiuksien kehittämisessä, myös arvioinnin
on painotuttava näihin asioihin.
POPS2004:ssa kielitaidon arviointi on sidottu Eurooppalaisen viitekehyksen
(2003) kuuteen taitotasoon, joista on suomalaisiin tarpeisiin muokattu kymmenportainen asteikko (ks. kuvio 1). POPS2004:n
mukaan oppilaan hyvän osaamisen 6. luo100

muualla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä.

· Ääntäminen voi joskus tuottaa ymmärtämisongelmia.

· Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa
opeteltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa
ja perustason lauserakenteita.

· Alkeellisessakin puheessa esiintyy
paljon peruskielioppivirheitä.
Suuri osa oppilaista saavuttaa englannin kielessä tämän tason taitotavoitteet jo
hyvissä ajoin ennen 6. luokan päättymistä, jolloin heidän osaamisensa on usein
kiitettävää tai erinomaista.
Jyväskylän normaalikoulussa arvioimme suullista kielitaitoa oppitunneilla tapahtuvan jatkuvan arvioinnin lisäksi suul-
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Kuvio 1. Eurooppalaisen viitekehyksen (EVK) taitotasojen ja Perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden (POPS) taitotasojen vastaavuus

EVK

POPS

C2 Mestari
C1 Taitava kielenkäyttö

C1 Taitavan kielitaidon perustaso

B2 Itsenäinen kielitaito

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso
B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito

B1 Peruskielitaito

B1.1 Toimiva peruskielitaito
B1.2 Sujuva peruskielitaito

A2 Kehittyvä peruskielitaito

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe

A1 Alkeistaso

A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito
A1.3 Toimiva alkeiskielitaso

listen kokeiden perusteella. Suullisia kokeita järjestetään vähintään kerran lukukaudessa joka ryhmälle. Koe voidaan toteuttaa joko siten, että oppilaat keskustelevat opettajan kanssa yksitellen tai että
he suorittavat kokeen pareittain tai pienessä ryhmässä keskustellen. Suullinen
koe koostuu useimmiten muutamasta osiosta, kuten esimerkiksi ääneen lukemisesta, haastattelusta, kuvasta tai kuvasarjasta
kertomisesta, roolikeskustelusta tai vapaasta kertomisesta. Opettaja arvioi suoritusta valitsemillaan kriteereillä. Tärkeintä on luonnollisesti viestinnän onnistuminen eli keskeisenä arviointikriteereinä ovat
viestinnällisyys ja ymmärrettävyys.
Näiden lisäksi arviointi voi kohdistua
yleiseen sujuvuuteen, äänteiden oikeellisuuteen, intonaatioon, sanavaraston hal-

lintaan, rakenteiden hallintaan tai vaikkapa reagointitaitoihin. Käteväksi apuvälineeksi ovat osoittautuneet pienet haastattelunauhurit; myös tablettitietokoneet ovat
käyttökelpoisia välineitä suullisten suoritusten tallentamiseen. Arvioinnin tukena
käytämme myös edellä mainittua kielisalkkua, sillä toteutustavaltaan väljänä se antaa oppilaalle mahdollisuuden osoittaa todellista osaamistaan niin suullisesti kuin
kirjallisesti monin eri tavoin.
Tieto- ja viestintäteknologia
kielenopetuksessa
Valtakunnallinen opetussuunnitelma edellyttää tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä ja opetuskäyttöä kaikissa oppiaineissa, niin myös kielissä. Uusien laitteiden ja sovellusten esiinmarssin vauhti
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on ollut päätähuimaavaa. Facebookissa
TVT-laitteiden opetuskäytön keskustelupalstoilla näkee monta uutuutta ja toinen
toistaan huimempaa ideaa, sovellusta ja
laitetta. Yksi on kuitenkin varmaa: opettajan pitäisi tietää, mitä sovellusta tai laitetta käyttää, jotta opiskeltava asia todella opittaisiin, eikä laitteiden kanssa kikkailu mene itse oppimisen edelle.
Kaikilla laitteilla ja sovelluksilla on
kiihkeät puolestapuhujansa ja moittijansa,
mutta yksinkertainenkin voi olla kaunista. Laitteita ei tarvitse luokassa tai koulussa olla monta, jotta opetussuunnitelman
pykäliä noudatettaisiin. Jo yhdelläkin laitteella pääsee pitkälle ja se toimii hyvin
motivaattorina. Vuorotellen kukin oppilas
saa mahdollisuuden käyttää konetta tai
nettiä ja samalla tulee oppineeksi kieltä.
Yksinkertaisimmillaan uusi väline
vääntyy oikeinkirjoituksen apuvälineeksi.
Muuttamalla kieliasetuksia saa tekstinkäsittelyohjelman kirjoitusapuriksi, kun virheellisten sanojen alleviivaus kertoo jotain
olevan vinossa. Sanoja voidaan harjoitella tekemällä kaverille power pointin
avulla sanatestejä. Animaatiotoiminnon
avulla uuden sanan tai vastauksen saa ilmestymään viiveellä. Samaisella ohjelmalla on helppo tehdä sähköinen tarinakirja
kohdekielellä. Diaan haetaan kuva avoimesta kirjasta, johon sitten kirjoitetaan
tekstiä ja tuodaan kuvia (ks. kuva 7).
Oppikirjojen lisänä myytävät opettajan sähköiset materiaalit ja lisensoidut
verkkotehtävät tarjoavat mukavaa tekemistä oppitunnille. Kokemattomamman102

Kuva 7. Power point -tarinakirja.

kin kielenopettajan on helppo ottaa ne
käyttöön. Muun muassa pedanet ja Edmodo tarjoavat asiaan perehtyneemmälle opettajalle mahdollisuuden linkittää verkosta löytyviä harjoituksia oppilaiden iloksi. Samainen alusta helpottaa muutenkin
tiedonjakamista niin oppilaille kuin heidän
huoltajilleenkin.
Verkko ja erilaiset tablettilaitteiden sovellukset tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan integroimiseksi kieltenopetukseen. Ongelmaksi tahtoo kuitenkin muodostua se, kuinka sovelluskaupasta löytyviä ohjelmia voisi järkevästi hyödyntää oppitunnilla. Harmittavan usein itse kielenopetukseen tarkoitetut sovellukset tarjoavat pelkästään drillaavia ja kirjoitettua kieltä harjoittavia tehtäviä. Opettajan pedagogista ammattitaitoa kysytäänkin juuri siinä, miten täysin
eri tarkoitukseen suunniteltu sovellus voisi
kääntyä hyödylliseksi kielen oppitunnilla.
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Tässä muutamia tunneilla toteutettuja ideoita:

·

Google Mapsin avulla

virtuaalimatkalle New Yorkiin.
o Miltä maailma näyttää Central Parkin
nurkilla?

·

o Laulujen sanoista päivän uutisiin.

·

Metsästystä verkossa.

o Vihjesanoja, tiedonhakua ja
tietovisoja.

Google-kääntäjän hölmöt

käännökset.
o Miksei tietokone voi korvata
ihmistä kielenkääntäjänä?

· Sarjakuvaohjelmalla lyhyet tekstit tari
naksi.
o Käytännön kielitaitoa kuvitettuna.

· Kielisalkku blogiin.
o Oppilaiden kuvitetut blogikertomukset
neljän alakouluvuoden ajalta.
o Lukijana kaverit, vanhemmat ja
ystävyyskoulun oppilaat.

·

· Kuullunymmärtämisharjoituksia

Skype-yhteys ystävyyskouluun

muualla Euroopassa.
o Suomiuutiset lasten kertomana.

· Verkkolehtiprojekti yhdessä eurooppalaisen ystävyysluokan kanssa.
o Kieliharjoitusta ja kulttuuritiedon
jakamista parhaimmillaan.

Kuva 8.
Motivoituneita kielenopiskelijoita.

· IPad-harjoitteita:
o Puppet Palsilla suullinen koe,
animaatiosta tarinaksi
o Dragon Dictation - puhe tekstiksi
vaikkapa ääntämisharjoituksena
o Quick Voicella suullinen sanakoe
kaverille.
o iMoviella elokuvia ja elokuvatrailereita
o Book Creatorilla oma
jatkokertomuskirja

Olemme käytännössä havainneet,
miten tieto- ja viestintälaitteet tuovat motivaatiota kielenopiskeluun. Vaikka saman
harjoituksen voisi tehdä kynällä ja paperilla, on laitteen tuoma mielenkiinto käsinkosketeltavaa (ks. kuva 8). Uusien tablettilaitteiden tarjoamat mahdollisuudet ovat
lähes rajattomat. Laitteen avulla pääseekin perinteisestä kirjoitetun kielen tekstinkäsittelystä helposti suullisten harjoitusten
maailmaan.
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Kuva 9.
Oppilaita
aktivoivaa
älytaulun
käyttöä.

Tieto- ja viestintäteknologia on tuonut mukavan lisämausteen kieltenopetukseen. Ei kuitenkaan tule unohtaa kasvokkain kommunikoimisen ja konkreettisen
sosiaalisen kanssakäymisen voimaa. Luokassa on aina useampi oppilas, mikä mahdollistaa luonnollisten keskusteluharjoitusten sekä pelien ja leikkien hyödyntämiseen opetustilanteessa. Sähköinen esitystaulu luokassa ei lisää sosiaalista kanssakäymistä, mikäli opettaja ei hae taululle
muuta käyttötarkoitusta kuin valmiin materiaalin toiston ilman, että samalla aktivoi oppilaat osallistumaan opetukseen (ks.
kuva 9).

Erilaisten laitteiden ja sovellusten vyöryessä kouluun ei ole syytä ahdistua, jos
edmodot, socrativet ja prezit eivät ole
opettajalla hallussa. Alkuun pääsee yhdelläkin sovelluksella ja kun sen hallitsee, voi
jo lähteä oppilaiden kanssa opettelemaan
jotain uutta. Olennaista on perehtyä sovelluksen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja
toisaalta sen rajoituksiin, esimerkiksi ikärajojen ja tietoturvan asettamiin rajoituksiin. Opettajan tehtävänä on huolehtia siitä,
että tieto- ja viestintäteknologian käyttö
kielitunnilla on turvallista ja motivoivaa.

Tutustu näihin!
www.busyteacher.org - opettajilta opettajille, ilmaista materiaalia
www.bogglesworldesl.com - materiaalia vaikkapa juhlapäivien opettamiseen
www.kidblog.org - ilmainen ja helppokäyttöinen blogialusta oppilaille
www.edmodo.com - Facebookin kaltainen opetuskäyttöön suunniteltu oppimisalusta
http://www.makebeliefscomix.com/Comix/-sarjakuvaohjelma
http://magazinefactory.edu.fi/ - verkkolehtialusta
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Lähteet:

Jotta kieltä voisi oppia,
sitä on käytettävä, ja
kielenkäyttöön tämän
päivän monimediainen
maailma tarjoaa
lukemattomia
mahdollisuuksia.

Lopuksi
Ihmisten kuulee varsin usein sanovan, että
kielenopetus on pelkkää puuduttavaa kieliopin pänttäämistä ja virheisiin takertumista. Tässä artikkelissa olemme pyrkineet osoittamaan, että nykyään alakoulun kielenopetuksessa opiskeltavaa kieltä
lähestytään myönteisesti voimaannuttavan toiminnan kautta. Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilasta viestimään rohkeasti ja luottamaan siihen, että vuorovaikutuksessa tärkeintä on keskinäinen ymmärretyksi tuleminen. Jotta kieltä voisi
oppia, sitä on käytettävä, ja kielenkäyttöön tämän päivän monimediainen maailma tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia. Koulussa tieto- ja viestintäteknologia
valjastetaan pedagogian palvelukseen ja
sen avulla ohjaamme oppilaita toimimaan
tarkoituksenmukaisesti tässä monikielisessä ja -kulttuurisessa todellisuudessa.
Niin, ja kuvan 1 sanat ja ilmiöt tulevat
Etelä-Koreasta. Nytpä tiedät senkin.
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Riitta Huovila, FM, tekstiilityön lehtori,
Jyväskylän normaalikoulu

“Opetettavana aineena
käsityö”
Näkemyksiä käsityöstä ja käsityön merkityksistä
Käsityöstä tuli jo kansakoulun ensi vaiheissa kaikille oppilaille
pakollinen, tavoitteellinen oppiaine. Tavoitteet ja
painopistealueet ovat vaihdelleet yhteiskunnan muutosten myötä,
mutta käsityö monine ulottuvuuksineen on säilyttänyt asemansa
opetussuunnitelmissa vuosikymmenestä toiseen. Käsityötieteen ja
käsityökasvatuksen tuoma tutkimus, uudet materiaalit ja tekniikat
sekä viime vuosina herännyt aktiivinen yhteisöllinen käsityö ovat
nostaneet esille uusia näkökulmia käsityönopetukseen. Nyt
haastetaan tulevaa opetussuunnitelmaa vastaamaan aiempaa
monialaisemman käsityökentän vaateisiin.
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Käsityö koulun
oppiaineeksi

Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa käsityöstä tuli ensimmäisenä maailmassa
koulun oppiaine. Uno Cygnaeuksen mukaan koulun käsityönopetuksen ensisijaisena tavoitteena oli harjoittaa silmän ja
käden yhteistyötä sekä kehittää yleistä
kauneustajua. Aikaisemmin käsityön merkitys oli nähty vain tuotteiden valmistamisen näkökulmasta, joten uutta Cygnaeuksen ajattelussa oli puhua käsityöstä
yleissivistävänä aineena ilman selkeää
hyötytavoitetta (Hyrsky 2006, 167). Opetuksen tarkoituksena ei hänen mukaansa
saanut olla mekaaninen harjaantuminen
työhön, vaan yleisen kätevyyden saavuttaminen (Cygnaeuksen kirjoitukset Suomen kansakoulun järjestämisestä 1910,
348). Cygnaeus näki käsitöiden tietoa
muokkaavana arvona sen, että käsityössä abstraktinen tietäminen muuttuu käytännölliseksi taitamiseksi (emt., 349; Nurmi 1988, 208–211). Cygnaeuksen ajan
käsityön opetus painotti työkasvatuksen
ohella myös esteettisiä arvoja ja ’ajatuksellisen suunnittelun ja kätevyyden kehittämistä’ (Kantola 1997, 21). Oikein järjestetyssä käsityönopetuksessa kehittyvät
Cygnaeuksen mukaan sekä kätevyys,
muoto- ja kauneusaisti että oppilaan omavarainen harkinta-, keksimis- ja luomiskyky (Cygnaeus 1910, 195–196).
Cygnaeuksen ansioksi täytyy lukea,
että käsityöstä muodostui koululaitokseen

pakollinen oppiaine kaikille oppilaille ja
käsityö nähtiin tasavertaisena oppiaineena muiden kouluaineiden kanssa. Opettamisen taustalla nähtiin aineen merkitys
muodollisesti sivistävänä ja kasvattavana
oppiaineena, ei vain ammattiin valmistavana taitona.
Näkökulmia käsityöhön
Uusien vuosikymmenten, uusien opetussuunnitelmien, monialaisen keskustelun ja
aktiivisen käsityötieteellisen tutkimuksen
myötä käsityö ja käsityönopetus ovat saaneet erilaisia muotoja ja painotuksia. Tutkimuksissa on pohdittu käsityöllisen prosessin ja syntyneen tuotteen merkitystä
tekijälleen, laajan käsityöprosessin hallintaa sekä esimerkiksi käsityön ja taiteen
tai käsityön ja henkisen hyvinvoinnin suhdetta. Viime vuosina käsityön merkitys
yhteisöä sitovana tekijänä on tullut sosiaalisen median myötä entistä näkyvämmäksi.
Käsityö – prosessi vai produkti?
Nykysuomen sanakirja (1983) määrittelee käsityön käsin tai käsissä pidettävin
työkaluin suoritetuksi työksi tai käsin tehdyn työn tuotteeksi. Käsityön tekemisfunktiota on alettu nimittää (käsityö) prosessiksi ja tuote-funktiota produktiksi
(Anttila 1993). Monikollisella käsityöt-termillä tarkoitetaan sanakirjan mukaan koulun oppiainetta.
Käsityö on kokonaisvaltainen ihmisen,
teknologian ja ympäristön vuorovaikutusta
sisältävä prosessi. Prosessilla tarkoite-
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Ulkopuolisten arvio
ja tuki vahvistaa
prosessin tuottamia
mielihyvän tunteita.

taan varsinaista tekemistä, jossa tekijä
hyödyntää aikaisempia tietojaan ja taitojaan ideoidensa toteuttamiseen käyttämällä joko tunnettuja ratkaisuja soveltavalla
tavalla tai hyödyntämällä luovaa ongelmanratkaisua uusien ratkaisujen etsimisessä.
Kaukisen (2004, 15) mukaan käsityöllisen prosessin sisäisiä prosesseja ovat
tuotteen ideointi sekä esteettinen ja tekninen suunnittelu ja ulkoisia prosesseja
ovat ihmisen toiminnat. Käsityöprosessin
vaiheet ovat karkeasti määriteltyinä suunnittelu, valmistus ja arviointi. Suunnittelu
sisältää tuotteen ideoinnin, visuaalisen
suunnittelun, tekniset ratkaisut ja työvaiheiden suunnittelun. Valmistuksessa materiaalit työstetään aiotuksi tuotteeksi sopivilla työvälineillä sopivaa työmenetelmää käyttäen. Arvioinnissa puntaroidaan
suunnittelu- ja valmistusratkaisuja, tuotteen esteettisyyttä, kustannuksia ja merkityksiä. Käsityöprosessin vaiheet seuraavat harvoin toisiaan lineaarisessa järjestyksessä. Yleisesti suunnittelua tapahtuu edelleen myös valmistuksen lomassa
ja arviointi liittyy sekä suunnittelu- että
valmistusvaiheisiin. (Kaukinen 2004, 15.)
108

Produkti voi olla joko näkyvä ja käsin kosketeltava tuote tai näkymätön tuotos, esimerkiksi mielihyvän tunne. Arkiajattelussa käsityö mielletään nimenomaan konkreettiseksi tuottamiseksi ja
käsityön tekijä odottaa saavansa työnsä
tuloksena käyttökelpoisia tuotteita. Tällöin työn suunnittelussa tuotteen tarve on
ratkaiseva suunnittelun lähtökohta. Tuotteen ominaisuudet määrää tarve eikä uuden tekniikan oppiminen tai taidon rutinoituminen. Uuden opiskeluun ryhdytään,
mikäli joku saa tekijän vakuuttuneeksi
esimerkiksi kuvien avulla, että tulos vastaa tarpeita. (Mikkonen 2004, 147.)
Tekemisen ulkoinen tuotos on useimmiten tekijälleen hyvin tärkeä, tekijän minäkuvan ja itsetunnon tärkeää rakennusainesta. Lisäksi kun tuote on onnistunut
ja tekijä saa positiivista palautetta, ulkopuolisten antama arvio ja tuki tuo vahvistusta käsityötä tekevälle henkilölle prosessin aikaisista mielihyvän tunteista,
omien käsien aikaansaannosten näkemisestä ja konkretisoitumisesta (Vähälä
1999, 129).
Kokonainen käsityö ja ositettu
käsityö
Kun käsityöllisessä prosessissa sama
henkilö suorittaa kaikki vaiheet, eli tuotteen ideoinnin, esteettisten ja teknisten
ominaisuuksien suunnittelun ja itse valmistamisen aina arviointiin asti, voidaan puhua kokonaisesta käsityöstä (Kojonkoski-Rännäli 1995) tai kokonaiskäsityöstä
(Peltonen 1988). Käsityön suuri arvo ih-
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misen kasvamisen ja kehittymisen kannalta nähdään tekemisen prosessin eheydessä ja kokonaisuudessa. Kokonainen
käsityö vaatii sekä ihmisen henkisten ja
älyllisten että hänen fyysisten ja motoristen kykyjensä käyttöä ja harjaantumista,
jolloin se mahdollistaa ihmisen kehittymisen monipuolisesti olemuksensa kaikilla
alueilla. Tämän kaikille olemuksen alueille yltävän kehittämisen vuoksi Kojonkoski-Rännäli katsoo kokonaisen käsityön
kuuluvan koulukäsityöhön ja näkee sen
merkittävänä myös harrastustoiminnassa
ja ammatillisesti orientoituneessa käsityössä. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 68,
92–93.)
Käsityö ei aina ole kokonaista käsityötä, vaan sitä on mahdollista toteuttaa
myös ositettuna käsityönä (Kojonkoski-Rännäli 1995). Ositetussa käsityössä
taiteellinen suunnittelu on tehty muualla
ja tekijä toteuttaa toisen suunnitelmaa.
Mitä pitemmälle ositettua käsityö on, sitä
enemmän siinä painottuvat tekemisen prosessin manuaaliset vaiheet ja sitä yksipuolisemmaksi se kokonaiseen käsityöhön
verrattuna jää (Kojonkoski-Rännäli 1995,
99). Ositettu käsityö on ehkä kaikkein
yleisin käsityömuoto silloin kun käsityö on
harraste, kuten myös silloin, kun kyseessä on rationalisoitu käsiteollinen valmistaminen.
Näkemystä kokonaisen käsityön ylivertaisuudesta tulisi päivittää osoittamaan
myös ositetun käsityön arvoa, sillä myös
tekemiselle tulee antaa arvoa itsessään.
(Koskennurmi-Sivonen 2002; Kyllönen

2009, 14.) Tekniikoiden ja työvälineiden
hyvä tunteminen, motoristen taitojen hallinta ja hyvät työskentelytaidot ovat käsityöllisten perustaitojen lähtökohta. (Kojonkoski-Rännäli 1995, 98; Pöllänen &
Kröger 2006, 93). Oppilaan prosessissa
voi – ja oppimisen tietyissä vaiheissa tulee – painottua selkeästi taidon harjoittaminen tai suunnitteleminen, sinnikäs työskentely tai esimerkiksi käsityöllinen ilmaisu. Oppimisen vaiheissa kukin näistä osioista antaa riittävän ja merkittävän sisällön sekä onnistumisen kokemuksen, vasta tulevaisuuden tavoitteena voi olla kokonaisen käsityön hallinta.
Käsityö taitona
Käsityötaitoa pidetään yhtenä käsityöllisen suunnittelu- ja valmistusprosessin
merkittävimmistä ulottuvuuksista (Kaukinen 1998, 25). Taidon näkökulmasta käsityö määritellään sellaiseksi käsityön
muodoksi, jossa lähtökohtana on käsityötaidon substanssi, spesifinen käsityölaji,
jonka käsitetään sisältävän käsityötekniikka-, materiaali- ja traditioaspektit (Pöllänen & Kröger 2004, 166).
Taidot jaotellaan perinteisesti henkisiin taitoihin ja fyysisiin taitoihin. Tätä jaottelua Kojonkoski-Rännäli (1998, 64–65)
pitää ongelmallinen siinä mielessä, että
käsillä tekemisen taito edellyttää myös
ajattelun taitoja; ajattelun tasolla tapahtuvalla ideoinnilla ei ole merkitystä ilman
niitä fyysisiä taitoja, joita ideoiden toteuttaminen vaatii. Käsityötaitoa ei ole olemassa sellaisenaan, vaan sen hallintaan
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sisältyy motorisen suorituksen lisäksi mm.
monenlaisen informaation nopea ja rationaalinen käsittelykyky, kommunikointikyky, vahva minäkäsitys ja itseluottamus
sekä sosiaalisen ja muun ympäristön huomioon ottamisen kyky (Anttila 1993, 63).
Myös Lepistön mukaan käsityötaidossa on kyse kognitiivisten taitojen, kehollisten taitojen sekä ns. kulttuuristen taitojen kimpusta. Taitojen perusta on ihmisen fyysisessä olemuksessa, ja taitavuus
eli jonkun asian taidon hallinta syntyy järjestelmällisestä harjaannuttamisesta. (Lepistö 2004, 32–34.)
Käsityölliseen taitoon liittyy kiinteästi käsityöllinen tieto auttaa tekijää näkemään työn lopputuloksen sekä sen, että
hän voi saavuttaa tavoitteensa. Henkilöllä, jolla on kyky luoda tällaisia mielikuvia,
on käsityötietoa, ja jos hän toimii tuloksellisesti niiden mukaan, eli tekee hyvän
tuotteen, hänellä katsotaan olevan myös
käsityötaitoa – tieto ja taito ovat siis hyvin läheisessä yhteydessä toisiinsa. (Koskennurmi-Sivonen 2002.)

Laadukkaassa käsin
tehdyssä tuotteessa
esteettinen kokonaisuus syntyy teknisen
ja esteettisen suunnittelun sekä teknisen
taidon yhteen
sulautumisena.
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Käsityön ja taiteen rajapintaa
Käsityön ja taiteen välistä suhdetta voi
lähestyä joko pohtimalla taidekäsityön
merkitystä tai etsimällä käsityön ja taiteen
välistä rajaa. Pöllänen ja Kröger (2000,
2004) lähestyvät käsityötoimintaa taitolajipainotteisena, taidepainotteisena tai
tuotesuunnittelupainotteisena toimintana.
Taidepainotteisen käsityötoiminnan lähtökohtana on mielikuva, ajatus tai tunne.
Keskeistä toiminnassa on mielikuvan prosessoiva, persoonallinen ja itseohjautuva
kehittely. Toiminnan lopputulosta voidaan
kutsua taideteokseksi, jossa idea tai ajatus on ilmaistu käsityöllisin keinoin.
Silloin kun käsityö halutaan liittää taiteen piiriin, puhutaan usein taidekäsityöstä. Tällöin käsite pitää sisällään ajatuksen siitä, että käsityöhön sisältyy ominaisuuksia, jotka vastaavat niitä taidemaailman luomia toimintakäytäntöjä, joiden
perusteella se voidaan asettaa ehdolle
taideteoksena. Taidekäsityössä korostuu
ilmaisu käsityön avulla. Pyrkimyksenä on
kuvata sitä todellisuutta, ehkä vaikuttaakin siihen käsityöllisen ilmaisun keinoin.
Taidekäsityö voi olla myös itseilmaisua,
jolloin taide toimii tunteiden ja kokemusten järjestäjänä, jopa terapeuttisenakin
välineenä. Itsetuntoa eheyttävää vaikutusta korostavat taiteen kautta heräävät
onnistumisen kokemukset. (Pöllänen &
Kröger 2000, 245–246.)
Useinkaan erotteluiden tekeminen
taideartefaktin ja käsityötuotteen tai taiteellisen ja käsityöllisen toiminnan suhteen
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Tarve yhdessä tekemiseen on kasvanut ja käsityöstä on
tullut toimintaa, jossa voidaan ylittää ihmisten välisiä
rajoja sekä kulttuurin ja kielen muureja.
ei ole helppoa, ei ehkä lainkaan mahdollista eikä edes tarpeellista. Laadukkaassa käsin tehdyssä tuotteessa esteettinen
kokonaisuus syntyy teknisen ja esteettisen suunnittelun sekä teknisen taidon yhteen sulautumisena. Käsityötä ei voi sitoa vain taiteen kriteereihin, eikä käsityössä ilmenevää esteettisyyttä pidä automaattisesti nimetä taiteeksi, vaan käsityölle tulee antaa käsityöllinen itseisarvo.
Käsityölle tulee antaa mahdollisuus luovuuteen, omaperäisyyteen ja esteettisyyteen ilman taiteen rajankäyntiä. (Koskennurmi-Sivonen 2003, 132–134.)

Käsityön tekeminen ei ole vain mekaanista opitun toistamista, vaan jatkuvan
aistihavaintojen virran hallitsemista. Kyllönen määrittelee käsityön tekemisen ruumiilliseksi ajatteluksi, jossa aistiva ja liikkuva ruumis itse osaa ja tietää. Hän käyttää esimerkkinään neulomista, sillä siinä
ilmenee sekä harjaantumisen tuoma tekemisen vaivattomuus, esitietoinen aistien
aktiivisuus ja jatkuva ennakointi. Automatisoitunutta taitoa ei tarvitse “ajatella”,
koska ruumis tekee sen ikään kuin puolestamme. (Kyllönen 2009, 46.)
Yhteisöllinen käsityö

Käsityön ruumiillisuus
Dormer (1997, 151–152, 157) näkee kädentaitojen intohimoisen harjoittamisen
taustalla sen nautinnon, joka herää sellaisesta käytännöllisestä toiminnasta, jossa
voi koko ajan oppia uutta ja saavuttaa
hallinnan tunteen. Tekeminen voi viedä
mennessään myös silloin, kun intohimo
kohdistuu esineisiin. Tällöin objektit, käsityötuotteet, voivat tuottaa vahvoja kokemuksia itsen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Tekemisen tarkoituksena on
“ymmärtää” esinettä ja sen valmistamista. Konkreettinen tekeminen saattaa olla
myös luonteva tapa työstää ajatuksia ja
suunnitelmia.

Talouskasvua korostavan vaiheen jälkeen
aikamme arvomaailmassa on tapahtumassa siirtymää kohti entistä voimakkaampaa yhteisöllisyyden, itse tekemisen
ja kestävän kehityksen korostamista. Tarve yhdessä tekemiseen on kasvanut ja
käsityöstä on tullut toimintaa, jossa voidaan ylittää ihmisten välisiä rajoja sekä
kulttuurin ja kielen muureja. (Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry.) Käsityön kieli
on globaalia kieltä. Käsin tekeminen on
noussut näkyväksi aivan uudella tavalla
sekä tietoteknisen kehityksen, sen myötä
heränneen käsityöllisen verkostoitumisen
että muuhun harrastustoimintaan liittyvän
tekemisen kautta. Oppimista ei enää näh-
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Monipuolisen toiminnan kautta käsityö vahvistaa arjen
elämänhallintataitoja ja antaa kasvun eväitä kehittämällä
käden taitoja ja arjen valmiuksia sekä ohjaamalla järkeviin
toimintoihin.
dä yksinomaan yksilökeskeisenä tiedon
omaksumisena vaan käytäntöjen osaamisena, sekä osallistumisena yhteisöön ja
yhteisen kehittämisen kulttuuriin (Lahti
2009).
Interaktiivinen mediamaailma on lisännyt kykyjä ja mahdollisuuksia lineaarisen ajattelun sijasta rinnakkaisprosessointiin. Tekemistä leimaavat entistä voimakkaammin visuaalisuuden tärkeys tiedon välittämisessä, ennakkoluuloton tekemällä ja kokeilemalla oppiminen sekä
omakohtaisen kokemuksen merkityksen
korostuminen. Verkot liittävät toimijoita
yhteisöllisiksi tiimeiksi ja antavat jäsenilleen samalla mahdollisuuden vuorotella
erilaisissa rooleissa: opiskelijan, perheenjäsenen, ohjaajan, työtiimin tai esimerkiksi
harrasteverkoston jäsenenä. (Mäyrä
2003, 14–15, Vartiaisen 2006, 93 mukaan.)
Käsityön tekemisen kontekstissa yhdessä tekeminen, käsityöstä keskusteleminen sekä ongelmien ratkominen yhteisellä foorumilla kehittävät osallistujien
käsityöhön liittyvää tietämystä ja sitä
kautta käsityön tekemisen taitoja. Käsityön tekeminen voidaan nähdä yhteisöllisenä tekemisenä, vaikka teknisesti yksilö
suorittaa käsityöprosessin pitkälti itse.
Virtuaaliympäristö tarjoaa hyvän mahdol112

lisuuden tiedon hakemiseen ja tiedon tuottamiseen. Taidon neuvomiseen verkosto
on vielä kömpelö työväline, sillä hyväkään
video ei voi korvata henkilökohtaista ja
ammattitaitoista opettamista. Verkosta on
suurin hyöty käsityöprosessin suunnitteluvaiheessa, käsityöllisen tiedon hankinnassa sekä yhteyksien ylläpitämisessä.
(Vartiainen 2010, 71.)
Työskentelyn yhteisöllisyys ei ole
ennenkuulumatonta ja ongelmatonta.
Käsityöhön on aina kuulunut yksin tekemisen ohella myös yhteisöllinen tekeminen – uusi teknologia on vain antanut sille uuden muodon. Pelkkä verkossa työskenteleminen ei takaa yhteisöllisyyttä ellei toimintaa ole suunniteltu ryhmää ja sen
tavoitteita vastaavaksi. Kokonaan virtuaalista suunnittelua lupaavammalta näyttääkin ratkaisu, jossa yhdistetään sekä
verkossa tapahtuvaa suunnittelua että
käsin kosketeltavaa toimintaa. (Lahti
2009.)
Käsityö ilmaisullisena ja
elämänhallintaa rikastuttavana
Käsityö parhaimmillaan antaa niitä onnistumisen ja selviytymisen kokemuksia, joista syntyy tunne elämänhallinnasta. Käsityöllä nähdään merkitystä sekä minän
eheyttäjänä että minän rakentajana, myös
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käsityön terapeuttinen merkitys on tunnettu ja tunnustettu. Itse tehdyt tuotteet
ovat ilmaisua, jotka kertovat tekijänsä
persoonallisuudesta; tuotteet ovat tekijänsä persoonallisuuden jatke. (Räsänen
2009, 29; myös Pöllänen 2006, 75.)
Elämänhallinnassa on keskeistä kokemus siitä, kuinka yksilö tulkitsee elämäntilanteensa ja sen kontrolloitavuuden.
Tärkeintä ei ole se, kuinka hallittua elämä ulkoisesti on, vaan olennaista on yksilön käsitys siitä, miten hän voi elämäänsä
vaikuttaa sekä siitä, mitä selviytymisstrategioita hänellä on käytettävissään. (Pöllänen 2006, 67, 72; Leinonen 2009, 11.)
Kaukinen (2009b, 53) jakaa elämänhallinnan ainakin arjenhallintaan ja kriisinhallintaan. Hän liittää arjenhallintaan työnteon rinnalle myös vapaa-ajan, jossa käsityöllä on viihtyvyyttä, luovuutta ja itsensä
toteuttamista lisäävä merkitys. Kriisinhallinnan näkökulmasta Kaukinen viittaa tutkimuksiin, joissa lisääntyneen depression
syynä nähdään vaivan kautta syntyvän
mielihyvän puuttuminen. Kaukinen nimeääkin käsityössä syntyvää tekemisen iloa
’vaivalla hankituksi palkkioksi’.
Elämänhallintaa rikastuttavaa merkitystä korostaa myös käsityön ilmaisullisen arvon korostaminen tekniikkapainotteisen lähestymistavan sijaan. (Collanus,
Guttorm, Jokela & Kärnä-Behm 2006,
150–151.) Opetuksen mielekkyys sekä
käsityön merkitys itsetunnolle ja elämänhallinnalle nousee käsityöprosessista ja
siihen liittyvästä luovasta tekemisen ilosta sekä ongelmanratkaisua ja toiminnalli-

sia taitoja kehittävästä toiminnasta. (Seitamaa-Hakkarainen 2009, 73.) Monipuolisen toiminnan kautta käsityö vahvistaa
arjen elämänhallintataitoja ja antaa kasvun eväitä kehittämällä käden taitoja ja
arjen valmiuksia sekä ohjaamalla järkeviin toimintoihin. Käsityössä teorian ja
käytännön kiinteä yhteys mahdollistaa
ongelmien käsittelyn konkreettisissa tilanteissa.
Käsityö on tekijänsä kasvua ja persoonaa tukevaa toimintaa, joka vahvistaa
luottamusta omiin mahdollisuuksiin. Vahvistumiseen liittyvällä voimaantumisen
käsitteellä tarkoitetaan prosessia, jossa
ihmisen sisäinen voimantunne kasvaa,
identiteetti selkiytyy sekä itsetunto ja elämänmyönteisyys lisääntyy. Voimautumisen prosessi on sekä yksilöllinen että sosiaalinen, mutta vaikutusaltis toimintaympäristön olosuhteille. Voimaantuminen liittyy merkittävästi itsetuntoon ja motivaatioteorioihin, ja sen edellytyksenä on, että
ihmisellä on toiminnan vapaus: hän asettaa itse omat päämääränsä ja luottaa omiin
kykyihinsä. (Leinonen 2009, 11.)
Voimaantumisprosessi edellyttää omien voimavarojen löytämistä. Tällainen
voimavara voi olla kyky tai taito – esimerkiksi käsityötaito. Sekä voimaantumisessa että elämänhallinnan kokemuksessa on olennaista sisäisen hyvinvoinnin lisääntyminen hallinnan ja voiman tunteen
avulla, kokemus siitä, että selviytyy ja
osaa. (Guttorm 1999, 25–26; Leinonen
2009, 11.)
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Teknologinen näkökulma
Yleisessä keskustelussa teknologinen
näkökulma mielletään teknisen työn sisältöalueeksi, tekemiseksi, jossa korostuu
työtekniikoiden, työvälineiden, koneiden
ja laitteiden käyttö. Käsityön tekemisen
prosessi nähdään tekstiilimateriaaleja
työstettäessä enemmän humanismiin sekä
kulttuuriin suuntautuvana, kun taas teknisen työn sisällöissä painottuvat puolestaan
luonnontieteisiin ja insinööritieteisiin sisältyvät teknologia, tekniset taidot, tieto työstä ja työtaidot. Tekninen työ yhdistetään
nykyisin tiiviisti myös teknologiakäsitteeseen (Kojonkoski-Rännäli 2010, Metsärinne 2003, 63–77). Teknologisella näkökulmalla haetaan tekemistä, joka johdattaa toiminnallisesti työn maailmaan ja teknologiaan sekä antaa tietoja, taitoja ja
asenteita, jotka tukevat ihmisen selviytymistä työssä ja teknistyvässä yhteiskunnassa. (Kantola 1997, 49.)

Käsityön
kehittämissuuntia
Opettajat pitävät tärkeänä perusopetuksessa saavutettavia käsityön perustaitoja. Perustaidoilla katsotaan olevan merkitystä ammattikoulutuksen ja käsi- ja taideteollisuusaloille hakeuduttaessa sekä
useilla akateemisilla aloilla. Käsityön ajattelukykyä kehittävän luonteen ja jatkoopinto-kelpoisuuden kannalta mahdollisuus käsityön opiskeluun halutaan turva-
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ta kaikilla kouluasteilla. Tulevaisuudessakin työntekijöiltä odotetaan laaja-alaista
osaamista, psyykkistä kestävyyttä, organisointikykyä, joustavuutta, kykyä oppia
nopeasti uusia tehtäviä, ryhmätyötaitoja,
eri menetelmien ja välineiden hallintaa ja
kehitystyötä. (Järnefelt, 2009.)
Opetushallituksen perusopetuksen
käsityön erityisasiantuntija Heljä Järnefeltin (2009) mukaan käsityötä on kehitettävä oppiaineena niin, että sen potentiaalia voidaan käyttää yhteiskunnassa vallitsevien pysyvien haasteiden ratkaisemiseen. Tällaisia haasteita ovat hänen mielestään kysymykset innovatiivisen yhteiskunnan kehittämisestä, tasa-arvon toteutumisesta sekä elämänhallinnallisten valmiuksien antamisesta.
Järnefeltin muistiossa (18.11.2009)
käsityön tehtävä nähdään merkityksellisenä useilla osa-alueilla; käsityötaito ei ole
vain fyysinen taito, vaan se kehittää ihmistä monipuolisesti. Motorisen harjoituksen myönteiset vaikutukset heijastuvat
myös lapsen tiedolliseen kehitykseen.
Käsityöprosessissa vahvistuvalla teorian
ja käytännön yhdistämisellä Järnefelt näkee merkitystä oppilaan kaikelle oppimiselle. Käsityön suunnittelun ja käsityön
esteettisyyden ohella muistiossa painottuu innovatiivisuus ja ongelmanratkaisu,
mahdollisuuksien havaitseminen sekä uuden toiminnan aikaansaaminen. Järnefelt
nostaa esille myös käsityön yrittäjyyskasvatuksen sisällöt sekä ihmisen, teknologian ja ympäristön vuorovaikutuksen.
Mielenkiintoista on, että hän korostaa ’uu-

KIELIKUKKO 3 - 2013

delleen nousussa olevaa työn tekoon ja
työn arvostamiseen kasvattamista’. Käsityö työn tekemistä harjoittavana aineena on ollut näkymättömissä viimeisimmissä suunnitelmissa, vain vuoden 1970 opetussuunnitelma mainitsee selvästi kyseisen tavoitteen (Huovila 2010, 62–63).
Käsityökasvatuksen tutkimuksissa
pohditaan käsityöllisen tekemisen ja teknologisen tietämyksen suhdetta. Metsärinne linjaa teknologiakasvatuksen ja käsityön suhdetta, ja tuo esille näkemyksen,
jonka mukaan yleissivistävässä käsityössä uudet tekniikoiden käsityösovellukset
tuotteen valmistamiseksi tarvitsevat myös
perinteisten tekniikoiden osaamista ja hallintaa. Teknisen ja tekstiilityön erojen ja
samankaltaisuuksien tarkastelun sijaan
koulun käsityöoppiaineen kehittämisessä
tulisi keskittyä tutkimaan sitä, kuinka teknologiakasvatusta ja uusia teknisiä välineitä voidaan soveltaa joustavasti käsityöoppiaineeseen. (Metsärinne 2009, 134,
140, 152.)
Annetuissa lausunnoissa painotetaan
toisaalta jo tunnettuja ja tunnustettuja käsityön merkityksiä, toisaalta herätetään
uudelleen keskusteluun välillä toissijaiseksi jääneitä tekijöitä. Taidon hallinta ja sen
merkitys, luovuus tai käsityön merkitys
laaja-alaiselle osaamiselle ovat olleet perusopetuksen opetussuunnitelmissa eri
tavoin painottuneena kaikkina vuosina,
mutta esimerkiksi työn tekemiseen kasvattaminen tai kulttuurinen näkökulma
ovat nousseet esille vain aika ajoin (Huovila 2010, 70–72). Viime vuosien tutkimuk-

sissa paljon tilaa saaneet näkemykset
käsityön ruumiillisuudesta, käsityöstä elämänhallintaa vahvistavana tai yhteisöllisenä tekemisenä mainitaan useissa kannanotoissa, mutta opetussuunnitelmissa ne
eivät ole tähän mennessä näkyneet. Mielenkiintoista onkin seurata, kuinka painokkaasti nämä käsityön ’uudet’ merkitykset tulevat näkymään työn alla olevassa
opetussuunnitelmassa.

Lisätietoa asiasta sekä artikkelissa käytetyt
lähteet https://www.norssi.jyu.fi/Members/
rikahuov/riitta-huovila
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Mari Kyllönen, FM, luokanlehtori, Tanja Mäenpää, KM,
Jyväskylän normaalikoulu
luokanlehtori,
Jyväskylän normaalikoulu

Käsityö alkuopetuksen
eheyttämisen selkärankana
Olemme tehneet kahden lukuvuoden ajan tiivistä yhteistyötä alkuopetuksen
luokanlehtoreina. Kummallakin meillä on vahva halu korostaa työssämme
suomalaisen yleissivistävän kouluperinteen hengessä paitsi tietoja myös
kädentaitoja. Näkemyksemme on, että alkuopetuksessa korostuu KojonkoskiRännälin toteamus (Huovila, Hintsa & Säilä 2010, 9 mukaan): “Konkreettinen,
käsin kosketeltava tuote ei ole ainoa käsityön tulos, vaan ulkoisen tuotoksen
lisäksi käsityön tekeminen ja siihen liittyvät kokemukset kehittävät myös ihmisen
henkisiä ja fyysisiä kykyjä ja ominaisuuksia”.
Olemme samaa mieltä myös Syrjäläisen (2003, 9/esipuhe) kanssa siitä, että käsityön
arvona voidaan nähdä muun muassa toiminnan ja tekemisen kautta syntyvä
tyydytys ja elämän hallinta, henkilökohtainen itsenäisyys ja riippumattomuus:
luottamus omiin kykyihin ja halu selviytyä edessä olevista haasteista. Ne ovat myös
kestävän kehityksen arvoja. (Syrjäläinen 2003, esipuhe). Käsityö ei ole
ensisijaisesti yksittäisten tuotteiden tekemistä ja tekniikoiden opettelua, vaan
näiden asioiden kautta välittyy perusta kaikelle tekemiselle: kyvylle hahmottaa
kokonaisuuksia, soveltaa ja toteuttaa. (Syrjäläinen 2003, 143). Tässä artikkelissa
pyrimme kuvaamaan ajatuksiamme käsityön roolista alkuopetuksessa ja sitä,
kuinka käsityö näkyy luokkatyöskentelyssämme.
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Lähtökohtia ja työskentelyn
taustaa
Niin valtakunnallisessa kuin koulukohtaisessakin opetussuunnitelmassamme todetaan, että käsityönopetuksen tulee luoda
puitteet, joissa oppilas kokee käsityön tekemisen mielekkääksi ja innostavaksi, ja
että opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein tutkien, kokeillen, keksien ja oppien kohti kokonaisen käsityöprosessin hallintaa (Pops; Jkl:n
Normaalikoulun ops). Tähän nojaten
omassa työtavassamme käsityöllä on
merkittävä, opetusta monipuolistava rooli: samalla, kun opetamme käsityötaitoja,
opetamme yleisiä, oppimisessa keskeisesti
tarvittavia taitoja ja voimme erinomaisesti
myös soveltaa ja koota yhteen muissa
oppiaineissa opetettavia ainesisältöjä.
Käsityö voidaan nähdä sateenvarjona,
jonka sektorit rakentuvat käsityötaidoista ja -tiedoista. Varjon alle mahtuu kaikkien muiden opetettavien aineiden sisältöjä.
Käytämme koko lukuvuoden käsityöopetuksen suunnittelun rakenteellisena
lähtökohtana ns. teemoittamista, jonka
avulla pyrimme madaltamaan ja osin poistamaan eri oppiaineiden välisiä rajoja (vrt.
eheyttäminen). Teema- ja projektityöskentelyssä kunkin aineen tavoitteita toteutetaan tarkoituksenmukaisella, ei vain
oppiainelähtöisellä tavalla (Huovila, Hintsa & Säilä 2010, 22). Niinpä luokissamme tutkitaan, tarkastellaan, kuvataan ja
sanallistetaan kulloinkin käsiteltävänä olevan sateenvarjon aihepiiriä eri oppiainei-

den tarjoamien työvälineiden (esim. havaintojen tekeminen eri aistien avulla, luokittelu, vertailu, maalaus, lukeminen, kirjoittaminen) avulla.
Teemajaksojen rakentaminen
Työskentelymme lähtee liikkeelle ennen
lukuvuoden alkua, jolloin kokoamme ja
jäsentelemme opettamallemme vuosiluokalle opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja oppisisällöt mahdollisimman
kokonaisvaltaisiksi 1 - 8 viikon teemajaksoiksi. Jaksojen aikana valtaosa opetuksesta liittyy tavalla tai toisella opetusjakson
pääteemaan. Teemat ovat sisällöllisiä
opetuskokonaisuuksia, joiden tarkoituksena on välttää eri oppiaineiden sirpaletietoutta, pintaoppimista ja myös käsityön
“opetuksen ajautuminen pelkkien esineiden kopioivaan tuottamiseen ilman, että
oppilas ymmärtää toimintaan liittyvät laajemmat yhteydet (Huovila ym. 2010, 23)”.
Teemajaksojen pituus määräytyy laskennallisten oppiainekohtaisten vuosiviikkotuntien sekä jakson oppisisältöjen vaativuuden ja laajuuden mukaan. Käsitöiden
näkökulmasta pitkän teemajakson etu on,
että sen aikana on mahdollista kehittää
oppilaan työskentelyn suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja omatoimisuutta
sekä ohjata häntä työn tekemiseen sekä
yksin että erilaisissa ryhmissä. (Ks. Jkl:n
Normaalikoulun ops).
Pidämme tärkeänä, että käsityö rytmittyy teemajakson aikana joustavasti
muun koulutyöskentelyn kanssa. Tavoittelemme sitä, että lapsen luontainen kes-
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kittymiskyky ja jaksaminen riittävät kaikkien työvaiheiden mahdollisimman huolelliseen toteuttamiseen. Esimerkiksi avaruusolion riippumattoa virkattiin muun
koulutyön lomassa, lyhyissä jaksoissa
(noin 5- 30 min/ kerta) kahdeksan viikon
aikana. Myös työn muita osia (muovin ja
metallin käsittely, ompelutyö) työstettiin
vastaavasti. Näin kaikki tuotoksen osat
saatiin valmiiksi jakson loppuun mennessä, jolloin osat koottiin kokonaiseksi tuotokseksi. Lapsilähtöisyys näkyy työskentelyn rytmittämisen lisäksi mm. myös siten, että oppilas saa useimmiten itse valita, mitä osaa työstään hän kulloinkin tekee. Tällä keinolla ylläpidämme ja tuemme motivaation säilymistä ja työn laatua
ja luomme erinomaiset mahdollisuudet eriyttämiselle. Lisäksi tilojen ja materiaalien
käyttö helpottuu, työturvallisuus ja -rauha paranevat ja vaikeammat lisätyövaiheet toimivat ylöspäin eriyttävinä keinoina.
Harjoittelukoulu toimintaympäristönä
asettaa teemojen suunnittelulle ja toteutukselle omat haasteensa: rajaamme aiheet metatasolla otsikoiksi ja listaamme
myös opittavat tekniikat ja käytettävät
materiaalit mahdollisimman raaoiksi yläkäsitteiksi. Tällä pelkistämisellä pyrimme
luomaan opetusharjoittelijoiden oman opetuksen suunnitteluprosesseille selkeän lähtökohdan vastuuttamalla ja antamalla vapauksia: oma työsuunnittelu, omat pedagogiset ratkaisut, materiaalivalinnat, oppiaineintegrointi, OPS:n soveltaminen,
sekä ammatillinen yhteistyö muiden har118

joittelijoiden, niin omassa harjoitteluluokassa kuin rinnakkaisluokassa, kanssa
eheän kokonaisuuden aikaansaamiseksi.
Jaksot toteutetaan rinnakkaisluokissa samanaikaisesti, omina itsenäisinä prosesseinaan.
Jaksojen lopussa kokoamme valmiit
tuotokset koulun aulaan luokkien yhteiseen näyttelyyn paitsi arvioinnin avuksi,
myös itse tekijöiden ja muiden iloksi. (Ks.
Kuhmonen 1994, 91 - 92). Yhteisen näyttelyn kokoaminen edellyttää luokanlehtorien ja opetusharjoittelijoiden tiivistä yhteistyötä suunnitteluvaiheesta alkaen.
Innostuksesta motivaatioon flow
Toisinaan teettämiämme käsitöitä on pidetty vaativina oppilaiden ikätasoon nähden ja esimerkiksi oppilaiden motivointi
pitkäkestoisiin käsityöprosesseihin on herättänyt ihmetystä. Olemme kuitenkin
huomanneet, että oma innostuneisuutemme käsillä tekemiseen, mutkaton yhteistyömme, arvostuksemme käsitöitä kohtaan yhdistettynä sopivasti lasta haastaviin töihin sytyttävät jo itsessään myös
lapsen innostuksen ja motivaation. Mikäli
tavoitteita on asetettu sekä henkisellä että
konkreettisella tasolla, sitä varmemmin
oppiminen koetaan rikkaana kokemuksena (Syrjäläinen 2003, 60).
Oppiminen voi olla tavattoman nautinnollinen kokemus silloin, kun tehtävä
tempaa toimijan mukaansa ja hän pääsee
ns. virtaukseen (engl. flow). Virtauksen
aikana kaikki tuntuu sujuvan vaivattomasti
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Oppilaat ovat
rakentaneet
lampun avulla
harsosta
lukusopen.

ja helposti: yksilö unohtaa epävarmuutensa ja tuntee olevansa riittävän pätevä
haasteellisen tehtävän kohtaamiseen.
Näin käy, kun työskennellään oman suorituskyvyn ylärajalla. Virtaus ei ole kuitenkaan vain yksilöllinen, vaan myös sosiaalinen kokemus. Sosiaalisena kokemuksena virtaus on täydellistä yhteisölliseen toimintaan uppoutumista, jolloin suhteellisen kokematonkin toimija, joka ei
ehkä ole varma osaamisestaan, saattaa
kokonaan unohtaa huolehtia siitä, onko hän
yhtä hyvä tai älykäs kuin muut toimijat.
Tällainen tilanne synnyttää myös puhdasta oppimisen ja työn iloa. (Hakkarainen
ym. 2004, 194, 199.) Näitä kokemuksia

haluamme tarjota oppilaille jo alkuopetuksessa ylläpitääksemme lapsille tyypillistä
innostusta uuden oppimista kohtaan. Valitsemamme työt sisältävät useita työvaiheita, joiden välillä ja sisällä on mahdollista eriyttää opetusta laaja-alaisesti kunkin
lapsen taitotaso huomioiden. Innostavat
aiheet kannustavat lasta pyrkimään parhaimpaansa, jopa ylittämään itsensä.
Tavoitteet ja toiminta
Käsityön opetuksella pyrimme irti ns. elottoman tiedon (engl. inert knowledge)
opettamisesta. Hakkaraisen ym. (2004,
85) mukaan eloton tieto on seurausta siitä, että teoriaa käsitellään joukkona väit-
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Joskus töissä annetaan
mielikuvitukselle siivet.

tämiä tai kaavioita, joita oppijoiden oletetaan painavan mieleensä ja soveltavan
joukkoon ongelmia. Tällaisten soveltamiskelvottomien tietorakenteiden syntymisen
taustalla on epätarkoituksenmukaisia oppimis- ja opetuskäytäntöjä (Hakkarainen
ym. 2004, 85). Juuri tästä syystä olemme
teemajaksojen avulla pyrkineet luomaan
joustavat opetus- ja oppimiskäytänteet.
Tavoitteenamme on, että jokainen prosessi
(jakso) sisältää jo opittujen taitojen käyttämistä ja vahvistamista, uusien käsityötaitojen ja -tietojen oppimista sekä tutustumista uusiin materiaaleihin tai tuttujen
materiaalien käyttöön uudella tavalla.
Käsityön oppiainekohtaisten tavoitteiden lomassa opettelemme myös äärimmäisen tärkeitä, yleisesti tarvittavia taitoja, muun muassa oman toiminnan ohjaus120

ta ja itsenäisyyttä, ongelmatilanteista selviämisen strategioita sekä sosiaalisia taitoja. Käsityössä korostuu myös oman ja
muiden työn arvostamisen oppiminen.
Oppimisprosessissa vaihtelevat sujuvasti
opettajajohtoisuus, vertaisoppiminen ja
oppilaan itsenäinen työskentely. Uuden
asian opettaminen tapahtuu luokissamme
eri tavoilla tekeillä olevasta työstä riippuen. Käytämme mm. opettajajohtoista
mallioppimista, joko yksilöllisesti jokaista
vuoron perään kädestä pitäen ohjaamalla
tai yhteisellä opetustuokiolla. Kun opettajana käytämme systemaattisesti puheessamme käsityön oikeita termejä materiaaleista, työtavoista ja tekniikoista, alkavat oikeat käsitteet kuulua hetken päästä oppilaankin suusta. “Ope, teenkö tähän taas ne 10 ketjusilmukkaa ja sitten pistän sillä kiinteällä sen tuohon
seuraavaan huippuun kiinni?” (kysyi
2. luokkalainen poika koukkuvirkkaustuokiolla)
Käsityön opetuksessa käyttämämme
ohjaus on monitasoista. Vihjeillä, kysymyksillä, tavoitteiden tarkennuksella ja
keskusteluilla pyrimme vaikuttamaan oppilaaseen aktivoivasti. Teemme vastakysymyksiä oppilaalle ja saatamme kyseenalaistaa hänen näkemyksiään ja tällä tavalla avata silmiä uusille asioille. Tavoitteenamme on antaa oppilaalle löytämisen
ja oivaltamisen ilo. Autamme ja tuemme
oppilaita eteenpäin, mutta emme halua
tehdä heitä meistä opettajista riippuvaisiksi.
Luokissamme on käsitöitä tehdes-

KIELIKUKKO 3 - 2013

Toisinaan pyritään tekemään tarkkoja havaintoja todellisuudesta. Luokka teki
sieniretken Kuikkaan, jossa voitiin tehdä havaintoja asiantuntijan opastamana.

sämme koko ajan näkyvissä kuvitetut, kirjalliset ohjeet tukemassa oppilaiden työskentelyä ja ohjaamassa omatoimisuuteen.
Joskus oppilas selviää ohjeista yksin, toisinaan niitä pohditaan parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Välillä tekemämme työohjeet ohjaavat oppilaan työtä pääasiassa apukysymysten avulla, jolloin tavoitteena on, että oppilas oppii luottamaan omaan
päättelykykyyn ja ajatteluun. Joskus oppilaan apuna toimivat opettajan valmistamat välivaihemallit, joihin omaa työtään
vertaamalla oppilaiden on keksittävä, mitä
seuraavaksi pitää tehdä. Ennen pitkää
oppilas oppii kontrolloimaan ja säätelemään omaa toteuttamistaan opettajan ja

muiden oppilaiden tuen avulla. Tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään oman
harjoittelun ja oivaltamisen tärkeys. Pieni
opettajan antama vihje tai alkusysäys voi
käynnistää oppilaasta itsestään nousevan
tekemisen.
Vertaisoppiminen
Luokissamme käytetään paljon vertaisopettajuutta. Opettaja opettaa työvaiheen
ensimmäiselle siihen ehtineelle oppilaalle, joka puolestaan opettaa sen seuraavalle, jne. Näin opettajan roolissa toimiminen ei jää vain muutaman (parhaan)
oppilaan yksinoikeudeksi, millä on suuri
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merkitys itsetunnolle ja minäkäsitykselle.
Tässä yhteydessä tapahtuva asian sanallistaminen ja näyttäminen kertaa ja varmistaa oppilaan omaa käsityötaitoa ja
työn ymmärtämistä. Tärkeää on, että
oppilas oppii artikuloimaan ja reflektoimaan omaa tekemistään. Brown, Collins
ja Duguid (1989) ja Mönkkönen & Enkenberg (1996) (Syrjäläisen 2003, 262
mukaan) osoittavat, että artikuloinnin ja
reflektion avulla voidaan irrottautua taidon oppimisen kontekstista ja mahdollisesti saavuttaa myös siirtovaikutusta
muualle elämään. Käsityön sisältö on
muutettu oppimisen kontekstiin pedagogisesti eläväksi ja persoonallisella tavalla
merkityksiä luovaksi.
Vertaisopettaminen toteuttaa mielestämme oivallisesti Vygotskyn ajatusta internalisaatiosta. Vygotskyn perustava
hypoteesi on (Syrjäläisen 2003, 8 mukaan), että korkeammat mentaaliset funktiot ovat sosiaalisesti muovautuneita ja
kulttuurisesti välittyneitä. Keskeinen lapsen kehityksen tekijä on lapsen kasvava
kyky kontrolloida ja ohjata omaa käyttäytymistään. Lapsi alkaa ratkaista käytännöllisiä tehtäviä käsien ja silmiensä lisäksi myös puheella. Tämä havainnon, toiminnan ja puheen välinen yhteys tuottaa
“internalisaation”, sisäistymisen, joissa
asioille alkaa syntyä merkityksiä ja ne
kategorisoituvat järjellisiksi kokonaisuuksiksi. (Syrjäläinen 2003, 8.)
Ohjaamme oppilaita vertaisoppimiseen heti 1. luokalta lähtien. Kannustamme oppilaita hakemaan ensin apua toisil122

taan (esim. samassa työvaiheessa olevien tasa-arvoinen kommunikointi, yhteinen
ongelmanratkaisu ja ideointi, avun saanti
hieman pidemmällä työssään olevalta) ja
sitten vasta opettajalta. Tämä johtaa nopeasti siihen, että opettajan ei tarvitse
enää aktiivisesti ohjata oppilaita toistensa
luokse (“Käypä kysymässä Pekalta, hän
on tehnyt jo tämän vaiheen.”/ “Neuvotko, Leevi, Maijalle, miten etupisto tehdään.”), vaan he osaavat omatoimisesti
mennä auttamaan toista, kun huomaavat,
ettei tämän työ edisty. Vastaavasti avun
tarvitsija hakeutuu itsenäisesti toisen oppilaan luokse apua pyytämään. Monesti
yhteinen aivoriihityöskentely saa aikaan
myös sen, että työnsä valmiiksi saanut
oppilas saa toiselta hyvän idean ja päättääkin vielä viimeistellä työtään pidemmälle. Tekemisen meininki sallii luokassa
liikkumisen sekä vapaan vuorovaikutuksen, joka mahdollistaa myös epämuodollisen opettajan ja oppilaan välisen suhteen.
Ilmapiiri mahdollistaa kontaktin saamisen
sellaisiin oppilaisiin, joilla selkeästi on ongelmia muiden oppiaineiden tunnilla. (Syrjäläinen 2003, 273/257). Näin käsityöllä
pystytään myös tukemaan ja vahvistamaan oppilaiden ryhmäytymistä ja hyvää
luokkahenkeä.
Työtapamme taustalla on Vygotskyn
lähikehityksen vyöhykkeen ajatus, joka
edustaa yksilön vasta muodostumassa
olevia taitoja. Sosiaalinen yhteisö (tässä
tapauksessa luokka ja ennen kaikkea
opettaja luokkayhteisön toimintojen organisoijana) voi auttaa oppilasta lähikehityk-
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sen vyöhykkeelle luomalla ulkoisia tukirakenteita, joiden varassa lapsi pystyy
toteuttamaan vaativampia tehtäviä kuin
hänelle muutoin olisi mahdollista. Lähikehityksen vyöhykkeen alaraja määrittyy
sen mukaan, mihin oppilas pystyy itsenäisesti ja yläraja sen mukaan, mihin hän
kykenee taitavamman ohjauksessa tai ulkoisen tuen avulla. (Hakkarainen ym.
2004, 190.) Tällaisissa tilanteissa mm.
matkiminen on lapselle ominaista (Syrjäläinen 2003, 8).

Arviointi
Koska käsityö-oppiaine sisältyy kaikkien
perusopetuksen vuosiluokkien opetussuunnitelmaan, olemme kokeneet tärkeäksi hyödyntää Huovilan ja Raution
(2008) opetussuunnitelmasta jäsentämää
nelikenttämallia opetuksessamme ja arvioinnissamme jo 1. luokalta lähtien, pienin palasin. Mallin käyttöön ohjaamme
myös luokissamme käsityötä opettavat
opetusharjoittelijat. Tässä nelikentässä
käsityön tavoitteet jaetaan neljään kokonaisuuteen. Huovilan ym. (2010, 20 - 21)
mukaan taidon ja tiedon neljännekseen
kuuluvat työvälineiden, tekniikoiden ja
käsitteiden hallitseminen, arkielämään liittyvien teknisten asioiden ymmärtäminen
sekä materiaalitietous. Suunnittelun arvioinnissa huomioidaan omien ideoiden
käyttäminen ja luovuus, ongelmanratkaisutaidot, avaruudellinen hahmottaminen
sekä esteettisyyden taju. Työskentelytaidoissa kiinnitetään huomiota suunnitel-

malliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen
työntekoon, välineiden oikeaoppiseen ja
turvalliseen käyttöön, oman työskentelyn
arviointiin ja arvostamiseen sekä kokonaisen käsityöprosessiin hallintaan. Kasvatuksellisessa neljänneksessä korostuu
oppilaan oman ajattelun kehittäminen, itsetunnon, vastuullisuuden ja kriittisyyden
kasvattaminen sekä työniloon kokeminen.
Lisäksi huomioidaan mm. materiaalin,
tuotteen ja työn tekemisen arvostaminen
sekä tuotteen elinkaaren ymmärtäminen.
(Huovila ym. 2010, 20–21.)
Annamme oppilaille jatkuvasti sekä
prosessin aikana että sen lopussa palautetta näistä kaikista osa-alueista ja ohjaamme heitä itse näkemään omat vahvuutensa ja kehitystarpeensa nelikentän
sisällä. Omaa työskentelyään oppilaat
arvioivat jo prosessin aikana (esim. keskustelut tunneilla, blogiläksy: missä onnistuin tänään?, koko prosessia koskeva itsearviointi). Itsearvioinnin avulla vahvistetaan oppilaan itsetuntoa, myönteistä
minäkuvaa oppijana ja osallisuuden tunnetta. Oppilas oppii tiedostamaan edistymistään ja oppimisen tavoitteita ja asettaa itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelee oppimisprosessiaan. (Huovila ym.
2010, 62.)
Yleensä tuntien lopussa pidetään pieni
yhteinen kokoontumishetki, jonka aikana
oppilaat saavat näyttää ja kertoa toisille,
mitä he sillä kerralla ovat tehneet, missä
ovat nyt menossa ja mistä aloittavat seuraavalla kerralla. Käyttämämme vertaisopettaminen on opettajalle tapa saada
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kuulla oppilaan ääneen sanallistavan oppimaansa, ja siten arvioida, kuinka oppilas on ymmärtänyt opeteltavan asian. Se
puolestaan antaa opettajalle tärkeää tietoa siitä, mihin suuntaan opetusta pitäisi
kohdistaa, missä taidoissa oppilaalla on
vielä aukkoja.
Lopuksi
Totuttamalla oppilaita jo pienestä pitäen
kuvaamamme kaltaiseen työskentelyyn
saamme aktivoitua jokaisen oppilaan taitokapasiteetin luokan yhteiseen käyttöön,
työt ja oppilaat eriyttävät itse itseään eikä
opettajan luona ole kärsimättömästi odottamassa pitkä avun tarvitsijoiden jono.
Näin työrauha ja oppilaan motivaatio säilyvät hyvinä: luokassa on tekemisen meininki eikä oppilaalle tule hätää siitä, että
hän ei etene työssään. Tämä mahdollistaa myös sen, että opettaja voi keskittää
suurempaa huomiota eriyttämiseen. Toistuvan sanallistamisen kautta työskentely
selkiytyy oppilaan mielessä ja sosiaalinen
oppimiskokemus vahvistuu. Työtavassamme opettajan on helppoa saada kokonaisvaltainen kuva siitä, missä kenenkin oppilaan kanssa ollaan menossa niin
konkreetin työn edistymisessä kuin myös
taidoissa (Onnistuuko häneltä sanallistaminen ja työskentelyvaiheista kertominen? Mitä käsitteitä oppilas kertoessaan
käyttää? jne.). Lisäksi kaikki saavat palautetta paitsi opettajalta, myös vertaisiltaan koko prosessin ajan.
Meille käsityö oppiaineena on työmme
suola ja sokeri. Sen lukemattomat mah124

dollisuudet innoittavat kerta toisensa jälkeen suunnittelemaan uusia jaksoja, joiden avulla motivoida, oppia ja opettaa
oppilailla uusia kokonaisuuksia ja tukea
mielekkäällä tavalla heidän kokonaisvaltaista kehitystään. Olemme tulleet siihen
tulokseen, että oma työssä jaksamisemme ja kokonaisvaltainen työote olisivat
vaakalaudalla, jos käsityötä oppiaineena
ei olisi.
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FM, musiikipedagogi
Jyväskylän normaalikoulu

Suvi Rimpiläinen,
FM, musiikkipedagogi

“Eikutäähän on sitä
keskiaikaista
maatilamusiikkia!”

Länsimainen taidemusiikki
osana lapsen musiikillista
situaatiota
Länsimaisen taidemusiikin historia on osa yhteistä, arvokasta
kulttuuriperintöämme. Menneisyyden ihmisten kokemukset välittyvät
nykyihmisille tuoreina ja hätkähdyttävinäkin: musiikki ja siihen liittyvät
kokemukset tuovat historian lähelle myös tunnetasolla. Jokaisen
oppilaan kokemus musiikista on ainutlaatuinen ja arvokas, ja musiikin
historialla on merkittävä rooli musiikillisen ympäristömme
ymmärtämisessä ja sitä kautta myös musiikkisuhteen kehittymisessä.
Tässä artikkelissa pohdimme sitä, miten opettajan on mahdollista
huomioida oppilaan yksilöllinen suhde maailmaan länsimaisen
taidemusiikin historian opettamisessa ja esitellä opetuskokeilua, jossa
aihetta lähestytään narratiivisesti poikkitaiteellisten, toiminnallisten ja
integroivien työtapojen kautta.
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“Maatilamusiikkia.”

Opetuskokeilu on saanut alkunsa vuosien saatossa käytännön kokemuksesta
ja tarpeesta opettajankoulutuksen, taiteen
perusopetuksen ja peruskoulun länsimaisen taidemusiikin historian opettamisen
yhteydessä. Musiikin historia on osa laajempaa kulttuurikasvatuksen kontekstia ja
parhaimmillaan ihmisenä kasvaminen ja
kulttuuri-identiteetin hahmottuminen kulkevat käsi kädessä kansainvälisyyskasvatuksen, mediakasvatuksen ja muiden
alakoulussa tärkeiden aihekokonaisuuksien kanssa. Taito- ja taideaineiden mahdollisuudet nivoa yhteen tieto, taito ja tunne luovat luonnollisia siltoja oppiaineiden
välille. (Räsänen, 2010). Esteettisen kasvatuksen perinteiden (esimerkiksi Sovelius-Sovio, 1992) lisäksi myös humanistinen filosofia ja praksiaalisen musiikkikasvatusajattelun luovuuskäsitykset ovat vaikuttaneet opetuskokeilun muotoutumiseen
(Elliott, 1995 ja Barrett, 2005).
Länsimaisen taidemusiikin historiaan
tutustuminen on yhdistelmä tuttua ja vierasta. Monet nimet ja kappaleet saattavat olla tuttuja ennestään, esimerkiksi
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median kautta. Taidemusiikkia saattaa
kuulla elokuvissa ja mainoksissa, säveltäjien nimiin saattaa törmätä karamellihyllyllä ja taidemaalareilla on kilpikonnakaimat. Opintojakson haasteista pienin ei
ole ajan hahmottaminen: historian opinnot ovat viidennellä luokalla aluillaan ja
viimeisen tuhannen vuoden jatkumolla on
vielä rajallisesti kiintopisteitä, joihin käsitteellisestikin haastavan oppiaineksen voisi
sitoa.
Peruskoulun tehtävänä on tarjota laaja-alainen yleissivistys, myös musiikissa.
Ihannetilanteessa opettajalla on valmiudet integroida länsimaisen taidemusiikin
historiaa osaksi laajempia aihekokonaisuuksia sekä peruskoulussa ja taiteen
perusopetuksessa. Musiikin historian
opintojakso antaa työkaluja lapsen oman
musiikkisuhteen syventämiseen sekä tuo
taidemusiikkia lähemmäksi lapsen arkea
ja samalla edistää kulttuurin saavutettavuutta (Ks. esim. Häyrynen 2006, 112–
118).
Filosofista taustaa
Jokaisen opetustilanteeseen osallistuvan
henkilön – opettajan ja oppilaan – ainutlaatuinen situaatio luo luokkahuoneeseen
kokemusten polyfonian. Lähestymme
kokemuksen käsitettä Lauri Rauhalan filosofian kautta, nojaten samalla Martin
Heideggeriin. Rauhala nostaa esille ihmisen ainutlaatuisen perusolemuksen ja holistisen kuvan ihmisen ja kulttuurin kietoutuneisuudesta.
Holistisen ajattelun lisäksi opetusfilo-
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sofiamme pohjautuu oletukseen maailman
esinarratiivisesta luonteesta. Maailmassa
oleminen jäsentyy puhumisen kautta,
kommunikaatio on maailman jakamista ja
muotoilemista (Heidegger 1926, 205–
212). Tämän opetuskokeilun yhteydessä
lapsi nähdään aktiivisena kanssakertojana ja maailman muotoilijana.
Lapsilähtöisyys länsimaisen taidemusiikin historian opettamisessa haastaa
huomioimaan lapsen musiikillisen kokemusmaailman, situaation. Situaation käsite valottaa maailmassa olemista suhteena todellisuuteen. Situaatio on se osa
maailmasta, johon ihminen on suhteessa.
Se voidaan jakaa komponentteihin, rakennetekijöihin. (Rauhala 1985, s. 25–33 ja
Rauhala 2005/2009, s. 39–42). Länsimaisen taidemusiikin historian opintojaksolla
kohdatut uudet musiikilliset ilmiöt tulkkiutuvat kokemuksen kautta osaksi lapsen
musiikillista situaatiota erilaisina komponentteina. Kohdattu tulkkiutuu merkitykselliseksi, tutuksi ja situationaalinen
säätöpiiri muodostuu mahdollisten kokemusten alueeksi. (ks. Rauhala 2005/2009,
30–31.)
Ihmisen suhde maailmaan aktualisoituu kohtaamisissa, jolloin kohdatuille asioille muodostuu merkityksiä ja tällöin kohdattu sitoutuu osaksi omaa olemassaoloa,
eksistenssiä. (Kuurme 2004, 34–35, Rauhala, 2005/2009, 39–42.) Situationaalisella
säätöpiirillä kuvataan persoonan ontologista rakennetta, jossa situaation ja tajunnan vuorovaikutus muokkaavat olemassaoloa ja maailmankuvaa.

Koulutuksen kontekstissa merkitysten
jakaminen luo kulttuurista jatkuvuutta yhteisten kokemusten kautta. Kuitenkin jokaisen henkilökohtainen situaatio johtaa
ainutlaatuiseen tulkkiutumiseen ja yksilölliseen kokemukseen maailmassa olemisesta. Se todellisuus, jonka ympäröimänä koemme elävämme, on tulkkiutuma
(Rauhala 2005/2009, 110). Kukaan ei voi
kuunnella sinfoniaa toisen korvilla.
Kulttuuriympäristömme muodostaa
situaatiotekijöiden ryppään ja situationaalinen säätöpiiri muodostuu mahdollisten
kokemusten alueeksi. Ihminen ja ympäristö ovat alituisessa vuorovaikutuksessa
(Rauhala 2005/2009). Kokijan rooli kulttuurin kanssaluojana, uusintajana ja uudistajanakin on merkittävä. Koululuokan
sisällä kokemukset muodostavat polyfonisen, rikkaan verkoston. Länsimaisen
taidemusiikin historia oppiaineena ei ole
vain tietoja ja taitoja, kulttuuriobjekteihin
tutustumista, vaan myös tunteita, uskomuksia ja asenteita. Ovatko oppilaiden
sanallistetut kokemukset ja emotionaalisten merkitysten nostaminen tiedollisten
tavoitteiden rinnalle toteutettavissa perusopetuksen tuntimäärän sisällä tai edes
taiteen perusopetuksen kontekstissa?
Samalla, kun opettaja kysyy itseltään, mitä
tämä voisi merkitä lapselle, hänen täytyy
myös kysyä samaa itseltään. Rauhala
(2005/2009) esittääkin, että kulttuuri syntyy ja on varsinaisesti olemassa etenkin
henkilökohtaisten merkitysten ulottuvuudessa.
Kuurme (2004, 35) kuvaa koulun si-
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vistystehtävää kohtaamisten sarjana, jossa aiempi elämyksellinen virittyneisyys
johtaa yhä uusiin merkityksenantoihin ja
sitä kautta kokemukseen yhteisestä maailmasta. Koululla on mahdollisuus käynnistää elinikäinen prosessi, alati laajeneva merkityksenannon kehä, jossa maailmankuvan tiedolliset ja henkiset ulottuvuudet ruokkivat toisiaan (Kuurme 2004, 38).
Länsimaisen taidemusiikin historia on osa
yleissivistystä ja kulttuurin ymmärtämistä. Musiikkikulttuuriin sosialisoituminen ja
musiikkisuhteen elinikäinen muokkautuminen tulee peruskouluiässä tietoisemmalle tasolle musiikkikasvatuksen myötä. Vaikka koulun musiikkitunnit ovat vain
yksi osa lapsen musiikillisesta ympäristöstä, on koulun taito- ja taideaineilla merkittävä rooli kulttuurisen lukutaidon saavuttamisessa ja sitä kautta myös ympäröivän musiikkimaailman hahmottamisessa
(Räsänen 2010, 343–344).
Länsimaisen taidemusiikin opintojakso ei suinkaan ole ensimmäinen kohtaaminen käsiteltävän kulttuuriperinteen
kanssa. Musiikin historian esiymmärrys
muodostuu usein hajanaisista mediakokemuksista ja opintojakson aikana on mahdollista jäsentää taidemusiikin kenttää
sekä ajallisesti että tyylillisesti. Omakohtaisen kokemuksen kautta oppilaiden
musiikkisuhteella on mahdollisuus jäsentyä.
Opetuskokeilussamme olemme pyrkineet tukemaan oppijaa aktiivisena maailmankuvansa muodostajana. Länsimaisen taidemusiikin historian kohtaaminen
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kertomisen kautta on johtanut siihen, että
oppilaat ovat pääosin rakentaneet itse
omat oppimateriaalinsa. Oppilas ikään
kuin kääntää sen itselleen ymmärrettävimpään muotoon narratiivisen prosessin
kautta – jokaisen kuva historiasta muodostuu omintakeiseksi ja itse koetuksi.
Musiikki osana ihmisen elinympäristöä
oppilaiden nykyelämään vertautuen tuo
historian lähemmäksi nykyihmistä. Praksiaalisen musiikkikasvatusfilosofian näkemys musiikista yhteisössä tapahtuvana
toimintana auttaa tarkastelemaan myös
menneisyyden musiikillisia käytäntöjä
osana ihmisten arkea (Elliott 1995).
Esiymmärrys on alkuperäisempi kuin
tajunnan ja tietoisuuden varsinainen ymmärtäminen (Rauhala 2005/2009, 48),
maailman todellisuus on jo tulkinta. Miten opettaja voi huomioida oppilaiden esiymmärryksen? Ja miten taiteen perusopetuksen opettajat huomioivat peruskoulun
musiikkikasvatuksen osana oppilaiden
esiymmärrystä? Yhteyksiä taiteen perusopetuksen ja peruskoulun välillä on henkilötasolla, mutta systemaattisemmat yhteistyömallit ovat vasta kehittymässä.
Opetuskokeilumme on yksi paikallisista
pyrkimyksistä selkiyttää ja luoda yhteistyömalleja länsimaisen taidemusiikin historian opettamiseen koulujen sisällä, taiteen perusopetuksessa sekä opettajankoulutuksessa.
Oma esiymmärryksemme opetuskokeilujen alussa perustui oletukseen maailman esinarratiivisesta luonteesta ja oppijan aktiivisesta roolista sen tulkkiutumis-
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prosessissa. Länsimaisen taidemusiikin
historian tuominen osaksi viidesluokkalaisten maailmankuvaa avautui toistuvien
kohtaamisten ja merkityksenantojen sarjana, joihin suuntaava virittyneisyys tuli
kummuta lasten omasta situaatiosta. Henkilökohtaisten merkityksenannon prosessissa taidemusiikin “toiseus” suhteessa
lasten kokemusmaailmaan saattaa muuttua. Kuulemastaan ei tarvitse pitää, mutta analyyttisen kuuntelun kautta musiikin
merkityksien avautuminen osana historiallista kontekstiaan on toivottavasti yksi
sysäys kohti aktiivista musiikkisuhdetta ja
ympäröivän kulttuurin ymmärtämistä.
Musiikki peruskoulussa ja
opettajankoulutuksessa
Musiikin opetussuunnitelmassa painotetaan sitä, että musiikin työtavat, laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja musiikkiliikunta ovat kaikki yhteydessä keskenään. Musiikkikokemuksia sekä tietoja ja
taitoja laajennetaan toiminnallisuuden ja
elämyksellisyyden kautta. Opetuskokeilussamme näitä laajentavia työtapoja on
etsitty lapsilähtöisestä näkökulmasta
poikkitaiteellisesti ja integroiden esteettisen kasvatuksen hengessä.
Musiikki oppiaineena koetaan perinteisesti haastavana, koska tietojen ja taitojen ei oleteta karttuvan samalla tavalla
kuin muissa aineissa. Ahonen (2004, 14)
kuvaa musiikin oppimista musiikkikäyttäytymisen muutoksen kautta. Musiikkikulttuurin moninaisuuden hahmottaminen
edellyttää kykyä hahmottaa musiikillisia

rakenteita ja toimintamuotoja sekä niiden
merkityksiä. Näitä taitoja kartutetaan koulun musiikintunneilla. Valtakunnallisessa
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) musiikin työtapana korostetaan aktiivista musisointia, jossa oppilaan oma luovuus on keskeisimpiä osaalueita.
Musiikkia opettavien opettajien substanssi- ja pedagogisessa osaamisessa on
suuria eroavaisuuksia. Samalla opettajat
kokevat, ettei heillä ole riittävästi osaamista kaikissa musiikin osa-alueissa. (Ks.
esim. Anttila & Lausauskiene 2005 ja
Ruismäki 1991.) Tämä koskee sekä nuoria, aloittelevia että vanhempia, kokeneita opettajia. Voi myös kysyä, koetaanko
musiikki hankalaksi oppiaineeksi siksi, että
omiin musiikillisiin taitoihin kiinnitetään liikaakin huomiota kokonaisvaltaisuuden
sijaan (Lamont & Maton 2010, 63–80).
Musiikkialan hiljainen tieto ja asenteet
voivat saada opettajat ujostelemaan omia
taitojaan ja kokemustaan.
Opettajankoulutuksella ja opetusharjoittelulla on parhaimmillaan voimaannuttava rooli opiskelijoiden musiikillisen minäkuvan kehittymisessä. Opetusharjoittelijat ovat päässeet toteuttamaan kokeilumateriaalimme lisäksi myös omia ideoitaan länsimaisen taidemusiikin historian
opetuksessa. Materiaalin pohjalta on työstetty ideoita myös kasvatustieteen pedagogisten opintojen yhteydessä. Kokemukset opetusharjoittelijoiden kanssa työskentelystä ovat osoittautuneet hyvin rohkaiseviksi. Toivottavasti kokeilut kantavat
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hedelmää myös tulevilla työpaikoilla.
Musiikkikasvatusta taiteen
perusopetuksessa
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on tällä hetkellä vahvistettu laajan oppimäärän mukaan musiikkiin,
tanssiin, teatteritaiteeseen, sirkustaiteeseen ja visuaalisiin taiteisiin (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö). Lisäksi yleisen
oppimäärän opetussuunnitelman perusteet
on vahvistettu myös sanataiteeseen.
Musiikissa laajan oppimäärän katsotaan
antavan valmiuksia musiikkialan jatkoopintoihin keski- ja korkea-asteen oppilaitoksissa, mutta pääpaino taiteen perusopetuksen tavoitteissa on harrastajuuden
ja elinikäisen musiikkisuhteen tukemisessa. Toiminta usein tiivistyy “soittotunneilla käymiseksi” ja instrumenttivalinta
suuntaa vahvasti musiikillisen kokemuksen kehittymistä.
Instrumenttiopintojen lisäksi taiteen
perusopetuksen laajaan ja yleiseenkin
oppimäärään sisältyy myös yleisiä aineita, joissa tutustutaan teorian ja säveltapailun lisäksi länsimaisen (taide)musiikin
historian tyylillisiin ilmiöihin. Käsittelyssä
on siis laajentaen ja syventäen samoja
aihealueita kuin peruskoulussa ja lukiossa. Kokemuksemme on, että samoja työtapoja voi soveltaen hyödyntää molemmissa. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että
oppilaitokset eivät aina tiedosta peruskoulun ja musiikkioppilaitoksen välisiä synergiaetuja: välttämättä ei edes tiedetä, mitä
oppilaat ovat koulun historian ja musiikin
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tunneilla opiskelleet ja toisaalta lasten
harrastuneisuus saattaa jäädä näkymättömiin. Tässä on haastetta sekä opettajankoulutukselle että oppimateriaalien
kehittämiselle.
Länsimaisen taidemusiikin
historia peruskoulussa
Länsimaisen taidemusiikin historiaan tutustutaan perusopetuksen kuntakohtaisen
opetussuunnitelman mukaan yleensä ensimmäistä kertaa kokonaisuutena viidennellä tai kuudennella luokalla. Tavoitteena on laajentaa oppilaan näkökulmaa
eri aikakausien musiikkiin ja sen merkitykseen ihmisten elämässä sekä tuoda
taidemusiikki osaksi lapsen situaatiota.
Peruskoulun luokan oppilaat muodostavat heterogeenisen kokonaisuuden; esiymmärrys saattaa vaihdella pitkään soittamista harrastaneesta taidemusiikkiin
ennakkoluuloisesti suhtautuvaan oppilaaseen. Opettajan kannalta tilanne on haastava; opettajan musiikillinen situaatio eroaa useimmiten lapsen situaatiosta. Kohtaamisen mahdollistamiseksi lapsen esiymmärryksen hahmottaminen on tärkeä
osa opetuksen suunnittelua ja opetussuunnitelman toteutumista. Mikäli musiikkitunneilla lapselle tulee kokemus, ettei
asiasta “ymmärrä mitään”, on asiasta
vaikea kiinnostua ja taidemusiikki jää helposti situaation ulkopuolelle, torjutuksi.
Opetuskokeilussamme pyrimme madaltamaan kynnystä länsimaisen taidemusiikin
historiaan tutustumiseen lapsilähtöisillä
työtavoilla, jolloin jokainen lapsi pystyy
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konkretisoimaan ja kohtaamaan uudetkin
asiat omista lähtökohdistaan narratiivisin
keinoin. Toiminnalliset työtavat tuovat
oppilaan kokemukset näkyvämmiksi
myös opettajalle.
Lisähaasteita muodostavat myös
opettajien heterogeeniset lähtökohdat
opettaa länsimaisen taidemusiikin historiaa. Kyseinen aihekokonaisuus koetaan
usein spesiaalitiedoksi, jonka hankkimiseen vuosien harrastuneisuuskaan ei välttämättä vielä riitä. Onko opettajilla tarpeeksi pedagogisia työtapoja toteuttaa
opintojakso oppijalähtöisesti? Suurten säveltäjien elämää referoivat luennot jäävät helposti ulkokohtaiseksi kokemukseksi
eivätkä välttämättä herätä kiinnostusta
aiheeseen kaikissa oppilaissa.
Toiminnallisuutta musiikin
historiaan
Musiikintunneilla saattaa törmätä kiinnostaviin kysymyksiin:
“Onks Mozart eläny paljonki dinosaurusten
jälkeen?”
“Onks se sinfonia muka joku soittopaikka?”
“Eiks niillä ollu tylsää kuunnella tällasta musiikkia? Eihän tässä ooees sähkökitaraa!”

Historiantutkimus käsittelee menneisyyden jälkiä. Musiikin menneisyys ei ole
vain katseltavaa tai luettavaa, vaan myös
soivaa. Lapsen musiikillinen esiymmärrys
länsimaisen taidemusiikin historiasta on
muodostunut hyvin pitkälti median hajanaisista, ikonisiksi muodostuneista viittauksista musiikinhistorian merkkiteoksiin.

Musiikin rooli menneisyyden ihmisten arjessa avaa kuitenkin rikkaamman näkymän historiaan ja lapselle mahdollisuuden
samaistua eri aikakausien ihmisiin ja kulttuuriin.
Kronologinen lähestymistapa on perinteinen ja hyväksi koettu kokonaisuuden
hahmottamisen kannalta. Usein tähän liittyy kuitenkin vääristynyt näkökulma musiikin alituisesta kehittymisestä muuttumisen sijaan. Vaikka uusin musiikki rakentuukin usein vanhan harteille, ei kuitenkaan voida puhua kehityksen huipentumisesta romanttisten sinfonioiden tai vaikkapa Star Wars -elokuvien musiikissa.
Musiikki heijastelee aikaansa ja päinvastoin. Nykykuulija tarkastelee menneisyyden musiikin ilmiöitä omista lähtökohdistaan, kuitenkin huomioiden musiikin aikalaisten sille antamat merkitykset. Koulun
mahdollisuutena on tuoda musiikin historia lapsen ulottuville. Olemme kokeilleet
erilaisia työtapoja siltojen rakentamisessa lapsen musiikillisen ympäristön ja historian välille.
Länsimaisen taidemusiikin historiaa
käsitellään peruskoulun opintojaksolla
yleensä keskiajalta lähelle nykypäivää,
koulun opetussuunnitelmasta riippuen.
Opetussuunnitelma antaa opettajalle hyvin vapaat kädet opintojakson toteuttamisessa. Opettajan harrastuneisuus vaikuttaa suuresti siihen, millaiset valmiudet
heillä on hyödyntää olemassa olevaa opetusmateriaalia ja kehittää sitä lisää. Onko
opettajille tarpeeksi tarjolla helposti lähestyttävää ja käytettävää oppimateriaalia,
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jolla voi luontevasti integroida musiikin
historian osaksi koulun arkea? Olemme
kokeneet, että sekä kentällä olevat opettajat että opetusharjoittelijat ovat toivoneet
musiikin historian opetukseen lisää virikkeitä.
Hienostunutta hovielämää.

Työtapoja: kurkistuksia,
kertomuksia ja kuuntelua
Opetuskokeilussamme työtapa ja aikakausi liittyvät tiiviisti toisiinsa ja vahvistavat näin lapsen suunnistamista historiallisella jatkumolla. Työtavat ovat syntyneet
aiempien hyvien opetuskokemusten pohjalta ja muotoutuneet opetuskokeilun edetessä vuorovaikutuksessa sekä oppilaiden
että opetusharjoittelijoiden kanssa. Opetusharjoittelijat ovat saaneet kokeilla erilaisia työtapoja ja innostuneet kehittämään
niitä edelleen myös muiden pedagogisten
opintojen yhteydessä. Oppilaiden ja opiskelijoiden välitön palaute vuosien varrella on kannustanut materiaalin kehittämiseen. Esittelemme tässä joitakin opetuskokeilun kuluessa käyttämiämme työtapoja. Opintojaksolla käydään läpi länsimaisen taidemusiikin historian tyylipiirteitä
viimeisen tuhannen vuoden ajalta.
Opintojakso avautuu keskiajan maailmaan tutustumisella. Oppilaiden piirtämä karttakuva havainnollistaa, missä keskiajan tavallinen ihminen saattoi kuulla
musiikkia. Samalla nousevat esiin yhteiskunnalliset rakenteet ja sitä kautta musiikin erilainen asema maallisessa ja kirkollisessa kontekstissa sekä näiden kulttuurien kohtauspinnat. Analyyttisen kuunte132

Tanssin huumaa.

lun ja visuaalisen työskentelyn kautta keskiajan maailma saattaa yhdistyä myös
lapselle mahdollisesti tuttuihin fiktiivisiin
maailmoihin, esimerkiksi tietokonepeleihin
ja kirjallisuuteen. Keskiaikajakson kuluessa myös myöhemmin opintojakson aikana tarvittavat olennaiset musiikilliset ja
yhteiskunnalliset käsitteet alkavat hahmottua.
Monet modernin yhteiskunnan rakenteet juontavat juurensa renessanssin kulttuurisista ilmiöistä. Tunnetun maailman
laajeneminen, informaatiovallankumous ja
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realistisuuteen pyrkivä taide sekä kirkon
aseman muuttuminen ovat suuria aihekokonaisuuksia, mutta tarpeellisia musiikillisten ilmiöiden taustatekijöitä. Jotkut renessanssin sankarihahmot ovat saaneet
uuden elämän; lapselle saattavat olla tuttuja esim. kuvataiteilijat ja tiedemiehet
piirrettyinä kilpikonnahahmoina (Turtles).
“Renessanssin Turtlesit1” ovat osoittautuneet mainioksi yhteydeksi lapsen situaatioon.
Opetuskokeilussamme renessanssin
ilmiöihin tutustuttiin draaman avulla. Opetusharjoittelijat saivat mahdollisuuden toteuttaa erilaisia draamatyöpajoja, joissa
oppilaat muodostivat esimerkiksi ryhmänä toisistaan painokoneen, tutustuivat

maalauksiin ja miettivät kirkkomusiikin
kuuntelijan roolia. Työtapa aiheutti oppilaissa ensin hämmennystä ja kysymyksiä
siitä, miksi tällaista tehdään musiikin tunneilla. Oppilaiden reaktio oppiaineiden
väliseen integrointiin voi olla yllättävänkin voimakas ja tuo lisähaasteen varsinkin aineenopettajan työhön. Alkuhämmennyksen jälkeen, oppilaiden tottuessa
työtapaan, draaman käyttäminen osoittautui toimivaksi menetelmäksi aikakauden
erityispiirteiden esiin nostamisessa.
Renessanssijakson lopussa oppilaat
saivat itse hakea internetistä renessanssimusiikkia ja kirjata havaintonsa ylös
yhteistä tarkastelua varten. Tällöin kävi
ilmi, että renessanssi hakusanana tuottaa

Barokki noin
1600-1750.
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hyvin kirjavia hakutuloksia esimerkiksi
YouTube -videopalvelussa. Oppilaiden
analyyttisen kuuntelun taidot ja lähdekriittisyys tulivat esille eräässä esimerkissä,
jossa kappale oli otsikoitu “renaissance”,
mutta oppilaat totesivat näytteestä seuraavaa: “Eikutäähän on sitä keskiaikaista
maatilamusiikkia!” Teosta ei oltu kuunneltu aikaisemmin tunneilla.
Aina länsimaisen taidemusiikin historian tyylikausien taitekohdissa tässä opetuskokeilussa käytiin tiivistetysti läpi kyseisen aikakauden tyylipiirteitä ja historiallista tilannetta myös tavallisen ihmisen
näkökulmasta, kuunnellen ja katsellen.
Barokkiajan vaikutteet nykyajan sisustuksessa ja pukeutumisessa kiehtovat kokeiluryhmien lapsia. Opetuskokeilussamme
oppilaat tutustuivat barokkiajan ilmiöihin
paitsi ajalle tyypillisen musiikin, myös ku-

konsertto on noussut yhdeksi tärkeimmistä
sävellysmuodoista. Ennalta tutuimpia lienevät Vivaldin Neljä vuodenaikaa -viulukonsertot, mutta myös Bachin concertogrossoja kuulee paljon. Lisäksi käsittelimme fuugaa2 ja tutustuimme ajalle tyypilliseen näyttämömusiikkiin. Lopuksi säveltäjien elämäkertoja tiivistettiin sarjakuvamuotoon.

Näyte konsertosta.

Tunteen paloa näyttämöllä.

Kolme “puudelin haukkua”.

vien ja aikakaudelle nimensä mahdollisesti
antaneen epämuodostuneen helmen avulla.
Sävellysmuotojen hahmottaminen on
yksi länsimaisen taidemusiikin historian
opintojakson tavoitteista. Barokin ajalta
134

Fuugan rakenne muuttui näkyväksi
paperisuikaleista toteutetun repimistyön
avulla. Teeman löytäminen kuullusta
Bachin fuugasta onnistui sanoittamalla se
humoristisesti. Teeman rytmiikka sopi
esimerkiksi lauseeseen “tuo puudeli haukkuu aina”. Oppilaat saivat tunnistaa kuullusta fuugasta “puudelin haukut” sekä niiden korkeudet. Samanlaista sanoitustek-
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niikkaa hyödynnettiin myös esimerkiksi
Vivaldin konserttojen tunnistamisessa3.
Barokkiorkesterin ja solistien suhteeseen pohjautuvat sävellysmuodot eli konsertot, concertogrossot sekä näyttämömusiikki toteutettiin visuaalisin työtavoin, repimistöinä. Jokaisesta sävellysmuodosta
kuunneltiin esimerkkejä ja niitä kuunnellessa hahmoteltiin pelkistetty soittotilanne erivärisistä paperipaloista. Repimistyöt
koottiin samalle paperille, jolloin niistä
muodostui lapselle selkeä kokonaisuus
barokin ajan sävellysmuodoista. Teosten
tekijät ja heidän elämäkertansa tulivat tutuiksi elämäkertojen sarjakuvittamisen
avulla.
Klassismin musiikin kuuntelun ja aikakauteen tutustumisen lisäksi opetuskokeilussamme kyseisen tyylikauden työtavoilla oli yhteyksiä äidinkieleen ja sanataiteeseen. Klassismin aikakaudella sävellyksen rakenne muodostuu entistä
merkittävämmäksi taustatekijäksi säveltäjän työlle. Sonaattimuotoon tutustuttiin
lapsille tuttujen sinfonioiden kautta. Sinfonioiden kuuntelua elävöitettiin ja selkiytettiin lisäämällä rakenteeseen sopiva fiktiivinen esimerkkitarina, johon oppilaat
saivat itse keksiä lopun. Oppilaat jatkoivat työskentelyä omien tarinoiden parissa kuunnellen toista tuttua sinfoniaa. Kokeilussa käytettiin Beethovenin 5. ja Mozartin 40. sinfonian sonaattimuotoisia ensimmäisiä osia. Oppilaiden tarinat noudattivat erinomaisesti sekä kappaleen rakennetta että musiikin dramaattisia käänteitä.

Romantiikan aikakautta lähestyttiin
musiikillisten käsitteiden kautta. Tämä ilmeni käsitekartan rakentamisena sekä
käsitteiden havainnollistamisena ja vertailuna jo tuttujen tyylikausien musiikkiin.
Romanttinen rubato4 vertautui hiukan
holtittomaan sydänkäyrään. Aikakauden
musiikin merkittävä rooli esimerkiksi animaatioiden elävöittäjänä on tuonut romanttisen musiikin jo tutuksi monille lapsille. Disneyn Fantasia ja Fantasia 2000
ovat upeita esimerkkejä tästä. Romantiikan aikakauden merkittävät virtuoosimuusikot vertautuvat helposti nykyajan rocktähtiin. Tietyllä tavalla romantiikan musiikin ilmiöt ovat vahvasti yhä läsnä kulttuuriympäristössämme.
Opintojakson jälkeen
Länsimaisen taidemusiikin historian opintojakson päätteeksi pidettiin analyyttiseen
kuunteluun pohjautuva koe. Oppilaat saivat käyttää kokeessa apunaan tunneilla
työstettyjä materiaaleja. Kokeessa oli aikakauden tunnistamista perusteluineen,
käsitteiden hallintaa ja musiikin historiallista kontekstuaalisuutta. Kokeeseen liittyi myös itsearviointi- ja palauteosio. Itsearvioinnissa oppilaat saivat pohtia omaa
suhdettaan taidemusiikin historian opiskeluun ja oppimiskokemuksiin. Palautteessa kerättiin tietoa siitä, miten oppilaat olivat kokeneet erilaisten työtapojen käytön
opintojaksolla.
Tämän opetuskokeilun perusteella
työtapojen vaihtuminen aikakausien taitteessa näytti tukevan historiallisen jatku-
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mon hahmottamista; oppilaat erottivat eri
aikakausien tyylipiirteitä toisistaan kuunteluesimerkeistä ja pystyivät perustelemaan valintansa. Kokeen keskiarvo oli
kaikilla kolmella, opetuskokeiluun osallistuneella viidennellä luokalla Jyväskylän
Normaalikoulussa keväällä 2010 yli 8.
Tällä hetkellä keräämme vertailuaineistoa, johon voimme myöhemmin suhteuttaa koemenestyksen ja oppilaiden sekä
opiskelijoiden palautteet.
Palautteesta kävi ilmi, että suurin osa
työtavoista koettiin mielekkäiksi. Oppilaiden palautteissa korostuivat positiivisesti
toiminnalliset ja muita aineita integroivat
työtavat huumorin merkitystä vähättelemättä. Musiikin historia oli opintojakson
aluksi vaikuttanut etäiseltä ja vaikealta
kokonaisuudelta, mutta opintojakson kuluessa suuri osa ennakkoluuloista hälveni. Toiminnalliset ja osallistavat työtavat
edistivät myös työrauhan säilymistä musiikin tunneilla.
Opetusharjoittelijat osallistuivat innokkaasti opetuskokeilun toteuttamiseen ja
kehittämiseen. Opetuskokeilu ja siihen liittyvät materiaalit antoivat lähtökohdat
opiskelijoille soveltaa jo olemassa olevaa
materiaalia omista lähtökohdistaan. Heillä
tuntui olevan intoa myös jatkaa opetuskokeilun kaltaisten työtapojen kehittämistä
ja soveltamista edelleen oman situaationsa kautta.
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Lopuksi

Jyväskylän Normaalikoulun alakoulun viidensillä luokilla toteutetun opetuskokeilun
sisältö on vain pieni kurkistus länsimaisen taidemusiikin historian opettamisen
toiminnallisiin työtapoihin. Vuosien varrella ryhmissä on esimerkiksi näytelty oopperakohtauksia nukketeatterina, mietitty
romantiikan virtuoosien mainosjulisteita,
musiikkiliikuttu – työtavat ovat kehittyneet
vuorovaikutuksessa ryhmän ja opettajan
sekä opiskelijoiden kanssa ja kehittyvät
edelleen.
Tällä hetkellä toiminnallisia työtapoja länsimaisen taidemusiikin historian opetuksessa sovelletaan kokeiluryhmissä esim.
pelaamalla musiikkiaiheisia sanaselityspelejä. Opetuskokeilumme ja siihen liittyvä
työtapapaketti toimivat toivottavasti lähtökohtana opettajien henkilökohtaisille
tutkimus- ja sovellusretkille länsimaisen
taidemusiikin historian opettamisen toiminnallisiin sovelluksiin. Mikäpä estäisi opettajaa käyttämästä vaikkapa matematiikan
tai ympäristö- ja luonnontiedon tunneilta
tuttuja työtapoja musiikin tunneilla? Työtapojen moninaisuus antaa lisää mahdollisuuksia huomioida erilaiset oppimistyylit. Oppilas voi itse eriyttää itseään sovittamalla opittavan aineksen narratiivisin
keinoin osaksi omaa maailmankuvaansa.
Parhaillaan työstämämme materiaalipaketin on tarkoitus rikastaa jo olemassa
olevaa pedagogista oppimateriaalitarjontaa sekä taiteen perusopetuksessa että
peruskoulussa.
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Menneisyyden äänet näkyvät ja
kuuluvat koulussa edelleen.

Erityisesti taiteen perusopetuksen
musiikin laajan oppimäärän kannalta alakoulun länsimaisen musiikin historian oppijakso on tärkeä situaatiotekijä. Kokemuksemme mukaan yhteyttä ei selkeästi
löydy. Tietävätkö kaikki taiteen perusopetuksen opettajat mitä peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluu? Pedagogisella koulutuksella on mahdollisuus luoda tällaisia
yhteistyömalleja ja vahvistaa jo olemassa olevia yhteyksiä peruskoulun ja taiteen
perusopetuksen välillä.
Peruskoulu yleissivistävänä oppilaitoksena rakentaa eurooppalaista identiteettiä myös länsimaisen taidemusiikin
keinoin. Musiikin historia osana musiikin
tunteja on yksi tapa tuoda eurooppalainen kulttuuriperintö merkitykselliseksi
osaksi lapsen situaatiota. Nykypäivän
peruskoululaiset sekä kuluttavat että tuottavat taidetta nyt ja tulevaisuudessa toivottavasti avoimin silmin ja korvin.

Miten länsimaisen taidemusiikin historia sijoittuu osaksi lapsen situaatiota ja
maailmankuvaa? Jokainen oppilas ja opettaja voisi kertoa tästä oman tarinansa.
Parhaimmillaan viidennen luokan musiikkitunneilta mukaan tarttuu innostunut ja
utelias asenne erilaisia musiikki-ilmiöitä
kohtaan. Aiheen omakohtainen käsittely
narratiivisin menetelmin osallistaa vastahakoisenkin kuulijan suhteeseen musiikin
kanssa, synnyttämään omaa, aktiivista
kuuntelukokemusta. Toivomme, että narratiivisten työtapojen myötä myös rohkaistutaan leikkimään musiikilla – sen
kuulee rallatuksena käytävillä tunnin jälkeenkin.

Artikkelin kuvitus
Näytteitä Jyväskylän Normaalikoulun 5. luokkalaisten länsimaisen taidemusiikin historian töistä
lukuvuodelta 2009–2010.

Alaviitteet
1

Teenage Mutant Hero Turtles: Leonardo, Michelangelo, Rafael(lo), Donatello.
2
Fuuga on jäljittelyyn perustuva sävellysmuoto,
jota käytettiin erityisesti barokin ajan instrumentaaliteoksissa.
3
Käytävällä lauleskeltiin mm.
“Taavi-ankkaa”, joka liittyi Vivaldin Syksy-konserton viimeiseen osaan. Kappaletta toivottiin
myös myöhemmin oppilaiden omien levyjen levyraadissa.
4
Rubato tarkoittaa vapaata temponkä sittelyä.
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Tulossa Kielikukko
nro 4
Kielikukon tämän vuoden viimeisessä
numerossa Tampereen yliopiston kasvatustieteen yksikön ja normaalikoulun lehtorit kirjoittavat artikkeleissaan
muun muassa seuraavista aihepiireistä:
* äidinkielen hyödyntäminen matematiikan opetuksessa
* matematiikan kolme kieltä
* sanatasoinen kirjoittamisen
analyysi
* alkuopetus sekä oppilaiden ja opettajien yhdessä oppiminen
Lisäksi saamme lukea kuulumisia konferensseista.
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KASVATUS ja YHTEISKUNTA
yhteiskunnallisesti erilaisissa maissa 1900-luvulla

Vertaileva tutkimus koulun ulkopuolelle orientoivasta työ- ja
toimintakasvatuksesta Yhdysvalloissa ja Intiassa
Uudistettu toinen painos – nyt myös e-kirjana!
Ajatuksia herättävä teos kaikille, jotka haluavat pohtia
kasvatuksen ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen liittyviä
kysymyksiä pintaa syvemmältä. Se tarjoaa kiehtovan
matkan Yhdysvaltain ja Intian yhteiskuntaan sekä niiden
kasvatuksen historiaan ja nykypäivään.
Kirja on saatavana tilaamalla suoraan kustantajalta
www.mediapinta.fi ja hyvin varustetuista
kirjakaupoista.
ISBN 978-952-235-538-6, sh 51 euroa
E-kirjaa myy e-kirjakauppa Ellibs, www.ellibs.com.
ISBN 978-952-235-539-3, sh 38 euroa
Väinämöisenkatu 11-13, 33540 Tampere
puh. (03) 225 9600, fax (03) 225 9650
mediapinta@mediapinta.fi • www.mediapinta.fi

Korjaus Kielikukko-lehti nro 2/2013

Lukuinto-ohjelma – vastaus suomalaisten PISA-tulosten heikkenemiseen
-artikkelin kirjoittajien nimet olivat kuvatekstissä väärässä järjestyksessä. Oikea järjestys on Eeva Kurttila-Matero, Maija-Leena Huotari ja Riitta-Liisa Korkeamäki.
KIELIKUKKO 3 - 2013

139

FinRA ry:n
johtokunta 2013

Kansainvälisiä
tapahtumia
Lesen und Schreiben lernen
in der inklusiven Schule
Deutsche Gesellschaft
für Lesen und Schreiben e.V.
Humboldt Universität Berlin
15.–16. November, 2013
http://www.dgls.de/

Aija Lund, puheenjohtaja
aija.lund@tk-opisto.fi
Sirpa Eskelä-Haapanen
varapuheenjohtaja,
sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi
varajäsen Anu Tiilikainen
Leena Tirkkonen, sihteeri
leena.tirkkonen@gmail.com
varajäsen
Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalo

International Reading
Association
th

59 Annual Conference
10th–12th May, 2014
New Orleans
www.reading.org

United Kingdom Literacy
Association
50 years of Literacy:

Heidi Perho, taloudenhoitaja
heidi.perho@turku.fi
varajäsen
Pehr-Olof Rönnholm,
pronnhol@åbo.fi
Ann-Sofie Selin
kansainvälisten asioiden sihteeri
aselin@turku.fi
varajäsen
Krista Halonen-Kaihovirta

Continuity and Change
4th–6th July, 2014
University of Sussex

Annika Kinnari, jäsensihteeri
annika.kinnari@anvianet.fi

www.ukla.org
Carita Kiili, tiedotussihteeri
carita.kiili@jyu.fi
varajäsen Anne Jyrkiäinen
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Kielikukko 32. vuosikerta
Aineiston luovutus toimitukseen
1/2014 viikolla 4
2/2014 viikolla 14
3/2014 viikolla 33
4/2013 viikolla 44

Lukemisen ja
kirjoittamisen
testejä A7
Ulkoasun suunnittelu:
Mia-Liisa Kemppainen
Laaja kooste hyväksi koettuja
testejä ala- ja yläkouluille.

Tekijät: Arja Huhtala &
Virpi Ravolainen

Sivun koko B 5
(250 mm x 176 mm)
Ilmoitushinnat (alv 00 €)
Värilisenä Mustavalkoisena
1/1 s. 220 €
½ s. 130 €

200 €
110 €

1/3 s. 110 €
¼ s. 80 €

90 €
60 €

Lehden hinta yhteisöille 40 €.
FinRA:n jäsenille lehti ilmainen.
Jäsenmaksu 39 euroa.
Opiskelijoille 18 euroa/vuosi

Hinta:
30 euroa +
toimituskulut.
Tilaukset:
finrainfo@gmail.com
Kun kunta tai muu yhteisö on
maksaja, laskutuksen
viitemerkinnät ja osoitetiedot
tulee näkyä tilauksessa.
Myös yksityishenkilön on
hyvä ilmoittaa, että on laskun
maksaja.

Tilaukset: finrainfo@gmail.com
Toimitus ja taitto:
ulla.jylha@gmail.com,
puh. 0400 765 998

Tilaa Kielikukko
liittymällä jäseneksi!
Kielikukko sisältää monipuolisesti ja käytännönläheisesti opetustyötä käsitteleviä artikkeleita.
Kielikukon jäsenhinta on 39 euroa. Jäseneksi voi
liittyä osoitteessa finrainfo@gmail.com. Opiskelijajäsenhinta on 18 euroa. Lehden yhteisöhinta
on 40 euroa.
FinRA ry, Finnish Reading Association

Lehtitoimikunta
Päätoimittaja: Sirpa Eskelä-Haapanen
sirpa.eskela-haapanen@jyu.fi
puh. 040 592 9565
Toimituskunnan jäsenet:
Carita Kiili, carita.kiili@jyu.fi
Salla Määttä, salla.m.maatta@jyu.fi
Virpi Ravolainen,
vravolainen@gmail.com
Ulla Jylhä, ulla.jylha@gmail.com

Kannen kuva:
Jyväskylän normaalikoulu
Ulla Jylhä

Kopijyvä Oy, Jyväskylä
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