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Tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa opetuskokeilu esihistoriaan liittyvästä teemasta ja tutkia sitä
eheyttävän opetuksen näkökulmasta. Ehyttävänä teemana oli viidennen luokan historiaan liittyvät
aiheet kivikausi ja pronssikausi, joita elävöitettiin kuvataiteen ja projektin avulla. Pro gradu -
tutkielma on produktiivinen tutkimus, sillä se perustuu produktiiviselle gradulle ominaisiin
vaiheisiin eli pedagogiseen toiminnan suunnitteluun, toiminnan prosessiin ja pedagogiseen
produktiin, sekä loppuraportin kirjoittamiseen.

Opetuskokeilu toteutettiin Hämeenlinnan Normaalikoulussa syksyllä 2006 tutkijan syventävän
opetusharjoittelun yhteydessä. Kohderyhmänä toimi tutkijan harjoitteluluokka, joka osoitettiin
satunnaisesti. Kyseisellä viidennellä luokalla oli kymmenen tyttöä ja yksitoista poikaa.
Opetuskokeilussa historian tunneilla opiskeltavia asioita syvennettiin kuvataiteen tuntien ja
rinnakkaisluokan kanssa toteutettujen projektipäivien avulla. Projektipäiviä toteutettin kaksi, joista
ensimmäisessä oli teemaan liittyvää draamaa ja tietokonetyöskentelyä ja toinen sisälsi
rinnakkaisluokan tekemän esihistorialliseen aikaan liittyvän näytelmän, vuolukiven hiomista, korun
valamista ja savi-idoleiden mustasavustusta. Kuvataiteen tunneilla valmistettiin mm. saviruukkuja
ja kalliomaalauksia.

Produktiivinen tutkimus eheyttävästä opetuksesta on laadullisen tapaustutkimuksen kaltainen. Siinä
on myös piirteitä etnografiasta, toimintatutkimuksesta ja osallistuvasta havainnoinnista. Varsinaisia
tutkimustuloksia tutkimusraportti ei sisällä, mutta sen sijaan siinä on kuvaileva ja reflektoiva ote.
Teoriasta ja opetuskokeilusta heränneitä ajatuksia kirjoitettiin vuoropuhelun omaisesti
tutkimusraportiksi. Tutkimusraporttiin sisällytettiin paljon opetuskokeilun myötä otettuja valokuvia,
sillä elävöittävän ilmeen lisäksi kuvat toimivat tutkimuksessa tärkeänä osana toiminnan kuvaamista.

Tutkijan henkilökohtaiset kokemukset olivat yksi olennainen osa produktiivisen gradun toteutusta,
joten persoona tuli kirjoitetusta tekstistä selkeästi esille. Tutkimusraporttiin kirjoitettiin tutkijan
ajatuksia mm. tutkimuksen myötä tapahtuneesta oppimisprosessista ja opettajuuteen kasvamisesta.
Toteutettu opetuskokeilu oli pienimuotoinen, mutta asianomaisille antoisa kokeilu opetuksen
eheyttämisestä käytännössä. Pääosin toteutettuun opetuskokonaisuuteen oltiin tyytyväisiä. Kirjoista
opittuja tietoja syvennettiin tekemisen ja omakohtaisten kokemuksien kautta, jolloin syvällisempi
asioiden ymmärtäminen oli mahdollista.

________________________________________________________________________________

Avainsanat: eheytyttäminen, integraatio, kokemusoppiminen, opettajuus, projektioppiminen



”Tutkimusraportin kirjoittamisen myötä asioita on kirkastunut.

 Aivan, kuin uusia tähtiä olisi syttynyt silloin, mutta niiden valo yltäisi maahan saakka vasta nyt.”

”Samojen asioiden ympärillä kierrän kehää uudelleen ja uudelleen;

 jokainen askel jättää pienen jäljen, joista vähitellen muodostuu selkeä polku.”

 ” Opettajuus koostuu pienistä vesipisaroista,

 jotka tarttuvat käsi käteen muodostaen puron.”

”Opettajan tulee tähdätä eteenpäin,

 mutta toimia vain siinä hetkessä.”

Heidi Warro
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1 JOHDATUS TUTKIMUKSEEN

Ainejakoisuudella on pitkät ja vahvat perinteet kouluopetuksessa. Perinteistä huolimatta

ainejakoisuudessa on aikojen kuluessa tiedostettu erilaisia ongelmakohtia. Sen vuoksi ainejakoisen

opetuksen juuria on yritetty murtaa jo 1900-luvun alusta lähtien lukuisia kertoja siinä kuitenkaan

täysin onnistumatta. Dewey, ainejakoista opetusta vastaan taisteleva uranuurtaja, on  muotoillut

ensimmäisen teoriansa 1890-luvulla. Hän mainitsi, että oppiaines on organisoitava lapsen

luonnollisten toimintojen ympärille. Hänen mielestä oppiainejakoinen työskentely on vastoin lapsen

luonnollisia motiiveja ja toimintapyrkimyksiä, niinpä opiskelun tulisikin keskittyä jonkin lapselle

mielekkään pitkäjännitteisen toiminnon ympärille. Tällaisen työskentelyn kautta saavutettaisiin

teorian ja käytännön yhteys, sillä tiedot esiintyvät tavoitteellisen toiminnan välineinä. (Dewey 1957,

Karin 1994, 118-119 mukaan.)

Koulun nykyisessä kehittämisen suunnassa on havaittavissa reformipedagogisia piirteitä.

Lähestytään mm. Deweyn perusajatuksia, joita ovat lapsen tarpeista lähteminen, tekemällä

oppiminen, ongelmakeskeinen projektioppiminen tiukan oppiainejaon sijasta ja koulun aktiivinen

kehityspyrkimys. Nykyisiä koulutuksen kehityspyrkimyksiä ovat oppilaskeskeisyys, osallistuva

oppiminen, kasvun ja ajattelun prosessimainen korostaminen, väljyys ja valinnaisuus tuntijaossa ja

opetussuunnitelmissa sekä ajatus oppimiskeskuksista. (Hirvi 1994, 207.) Tässä tutkimuksessa

perehdytään eheyttävään opetukseen, joka on yksi tärkeä avainsana edellä mainittujen koulun

kehittämispyrkimysten toteuttamiseen.

Tutkimukseni on produktiivinen tutkimus eheyttävästä opetuksesta, joka perustuu teoriaan ja

opetuskokeilusta saatuihin kokemuksiin. Tärkeitä vaiheita tutkimuksen tekemisessä ovat olleet

opetuskokeilussa toteutettavan opetuksen suunnittelu, toteutus ja havainnointi, teoriaan

tutustuminen, havaintojen reflektointi teorian valossa ja kyseisten asioiden  kirjoittaminen

tutkimusraportiksi. Tutkimus pohjautuu syksyllä 2006 Hämeenlinnan Normaalikoulun viidennellä

luokalla suorittamani syventävän- eli päättöharjoittelun yhteydessä toteutettuun opetuskokeiluun,

joka muodostui historian opetustavoitteisiin kuuluvien kivikauden ja pronssikauden teemojen

ympärille. Opetuskokeilu sisälsi historian- ja kuvataiteen tunteja, sekä samaa teemaa käsittelevän

projektin, joka toteutettiin rinnakkaisluokan harjoittelijoiden kanssa.
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Opetusta eheytettiin oppiaineiden välisen integraation keinoin. Kivikauden ja pronssikauden

elämään tutustuttiin niin perinteisen luokkatyöopiskelun kuin toiminnallisemman tekemisen (mm.

tinakorun valamisen tai saviruukun muovaamisen) kautta. Tunnit tukivat toinen toistaan ja niistä

rakentui monipuolinen kokonaisuus. Tutkimusraporttiin on kirjoitettu opetuskokeilussa tehtyjen

havaintojen ja teorian herättämää vuoropuhelua.

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa käytetyt menetelmät ovat toimintatutkimuksen,

etnografian ja osallistuvan havainnoinnin kaltaisia. Siinä hyödynnettyjä aineistoja ovat oppilaiden

kirjoittamat loppuarvioinnit ja kirjoitelmat, valokuvat ja opetuskokeilusta tehdyt havainnot.

2 Tutkimusasetelma

Tässä luvussa kerron, kuinka päädyin toteuttamaan eheyttävää opetusta sisältävän opetuskokeilun ja

siihen liittyvän produktiivisen gradun. Luvussa 2.1. määrittelen tutkimuskysymystä ja luvussa 2.2.

olen perehtynyt käyttämieni tutkimusmenetelmien avaamiseen.

Aloitin syventävän opetusharjoittelun 5.9.2006. Harjoitteluohjelmaan kuului opetettavien tuntien

pitämistä, suunnittelua, valmistelua, yhteisiä seminaareja, ohjantaa, ryhmäkeskusteluita, opetuksen

seurantaa ja raportointia. Pidettäviä tunteja oli yhteensä kuusikymmentä. Näistä suurin osa oli

ainekohtaisia oppitunteja ja osa projektin toteuttamiseen tarkoitettuja tunteja. Opetusharjoittelu kesti

marraskuun alkuun saakka ja oli laajuudeltaan 11op/6ov.

Minut oli osoitettu satunnaisesti Hämeenlinnan normaalikoulun 5.a-luokalle. En tuntenut

entuudestaan luokan opettajaa Marja Tuomea enkä luokan oppilaita. Luokalla oli kymmenen tyttöä

ja yksitoista poikaa. Kasvatusteemana harjoittelussani oli vastuullinen oppija. Syventävässä

harjoittelussa opetetaan oppilaille sovituista oppiaineista kokonaisuudet ja lisäksi toteutetaan

projekti. Harjoittelun tarkoituksena oli kehittää opiskelijan taitoja opettaja-asiantuntija

näkökulmasta.

Koska olin ainoa päättöharjoittelija 5.a-luokalla, pystyin vaikuttamaan enemmän opetettavien

aineiden valintaan. Olin ajatellut tehdä produktiivisen gradun savitöiden opettamisesta koulussa.

Sitä ajatusta silmälläpitäen sovin Marja Tuomen kanssa, että yksi opettamistani aineista olisi
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kuvataide. Tuomi puolestaan kysyi mielipidettäni historian opettamisesta. Hän oli suunnitellut

rinnakkaisluokan opettajan kanssa, että molempien luokkien harjoittelijat yhdessä toteuttaisivat

historiaan liittyvän projektin. Niin päädyin opettamaan oppilaille historiaa ja lisäksi valitsin

opetettaviksi aineiksi vielä biologian ja teknisen käsityön.

Sovimme Tuomen kanssa opetettavien tuntien sisältöalueet ja lukujärjestyksen mukaiset

ajankohdat. Organisointiasioiden jälkeen sain perehdytystä luokan oppilaista ja kulttuurista.

”Saatiin sovittua mun opetustuntien paikat kohtalaisen hyvin. No jotain pieniä muutoksia lukkariin

jouduttiin tekemään, mutta siten, että oppilaille siitä ei oo harmia. Yhteisiä palaveriaikoja taas

tuntui mahdottomalta löytää etenkin projektia varten, kun viiden ihmisen aikataulut meni ristiin.”

Projektipäivänä kokoonnuttiin katsomaan rinnakkaisluokan tekemää näytelmää.

Tavoitteiden selkiydyttyä aloitin syvällisemmän perehtymisen opetettaviin aiheisiin. Pohdin myös,

miten opettaisin kyseiset asiat. Koska opin asioita itse tekemällä ja kokemalla, tahdoin mahdollistaa

vastaavanlaista oppimista visuaalisen ja auditiivisen opetuksen lisäksi. Koen, että

toiminnallisemman opetuksen järjestäminen vaatii enemmän suunnittelua ja valmisteluja etukäteen,

mutta se on palkitsevaa motivoivuutensa tähden. Opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sain

tukea ja ohjausta monilta eri tahoilta; luokan omalta opettajalta, rinnakkaisluokan harjoittelijoilta ja

rinnakkaisluokan opettajalta, teknisen työn opettajalta sekä yliopiston didaktikoilta.
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Rakentaessani harjoitteluun vaadittavia jaksosuunnitelmia, sain ajatuksen savitöihin liittyvän

gradun teemasta.

”Kun suunnittelin historian jaksoa ja selailin oppikirjoja, sain idean graduun liittyvien savitöiden

aiheen rajaamisesta kivikauteen ja pronssikauteen. Idea tuntui loistavalta, joten loppuilta kului

piirrellessä erilaisia versioita kivikauteen liittyvistä asioista, joita voi savesta muovata eri

tekniikoita hyväksi käyttäen.”

Juteltuani graduohjaajani Jouko Pullisen kanssa,  päädyimme mielekkäämpään lopputulokseen.

Sovimme, että tekisin gradun kuvaamalla harjoittelussa rinnakkaisluokan kanssa toteutettavaa

opetuskokeilua, jossa kahtena projektipäivänä sekä historian ja kuvataiteen tunneilla käsiteltäviä

aiheita, kivi-ja pronssikautta, rikastutetaan monipuolisella toiminnalla ja opetuksen eheyttämisellä.

2.1. Tutkimuskysymys

Nyky-yhteiskunta on jatkuvassa muutostilanteessa, johon koulunkin on otettava kantaa aikaisempaa

enemmän. On pyrittävä vastaamaan useisiin haasteisiin mm. syrjäytymiseen, kansainvälistymiseen,

koulupäivän organisointiin, kasvavaan yhteistyön tarpeeseen ja opettajan tehtävänkuvan

muuttumiseen. (Hakkarainen 2002, Karvisen 2003, 73 mukaan.) Perinteisten menetelmien ohelle

haluaisin löytää lisää vaihtoehtoja opetuksen toteuttamiseen. Kasvavat haasteet luovat lisää paineita,

jolloin tulee löytää tehokkaampia keinoja tulosten saavuttamiseen. Uskon, että eheyttävästä

opetuksesta voisi löytyä vaihtoehtoisia toimimistapoja perinteisten ainejakoisten tuntien rinnalle, tai

jopa niiden sijalle. Tutkimukseeni sisältyvä kuvataidetta ja historiaa käsittävä opetuskokeilu on vain

yksi esimerkkitapaus eheyttävästä opetuksesta.

Tutkimuksen kautta tahtoisin päästä syventämään käsityksiäni eheyttävästä opetuksesta

koulumaailmassa. Haluaisin saada käytännön kokemuksia sen toteuttamisen mahdollisuuksista sekä

perehtyä teoreettiseen näkökulmaan eheyttävän opetuksen tarkoituksesta. Pyrkimyksenä on löytää

yhteys teorian ja käytännön välille siten, että ne tukisivat toinen toistaan ja asettuisivat toistensa

lomaan.
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2.2. Tutkimusmenetelmät

Laadullisen, eli kvalitatiivisen lähestymistavan tarkoituksena tutkimuksessa on todellisen elämän

kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tämä perustuu ajatukseen todellisuuden

moninaisuudesta. Todellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti osiin, sillä tapahtumat vaikuttavat

toinen toisiinsa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 152.) Laadullinen tutkimus perustuu pieniin,

harkittuihin otoksiin, joita selittelemisen sijasta pyritään ymmärtämään. Tutkimustulokset

ilmaistaan laadullisesti sisällöistä käsin. (Gröhn & Jussila 1992.)

Tutkimustani voi luonnehtia laadulliseksi kasvatustieteelliseksi tutkimukseksi. Se perustuu

kokonaisvaltaiselle tiedon hankinnalle ja kuvaa todellisia kouluelämän tilanteita. Tutkimusaineistoa

on saatu havainnoimalla, valokuvaamalla ja lisäksi tutkittavat ovat kirjoittaneet loppuarvioinnin ja

kirjoitelman. Aineiston olen koonnut todellisista kouluelämän tilanteista. Tutkittu opetuskokeilu

perustuu siinä hetkessä ja paikassa tapahtuneisiin asioihin. Jokainen hetki on ainutlaatuinen tilanne,

jota ei voi yleistää tai samanlaisena toistaa. Tutkimussuunnitelmani on muotoutunut tutkimuksen

etenemisen myötä. Niinpä tutkimusprosessi on ollut luonteltaan joustavaa ja jatkuvasti

muotoutuvaa. (ks.Hirsjärvi & co. 2003,155.)

Seuraavissa luvuissa kerron menetelmistä, joiden avulla voin luonnehtia tekemääni produktiivista

tutkimusta. Tutkimukseni on eräänlainen tapaustutkimus, jossa on piirteitä toimintatutkimuksesta,

etnografiasta ja osallistuvasta havainnoinnista.

2.2.1. Tapaustutkimus

Tapaustutkimuksessa hankitaan tietoa eri menetelmillä ja sen kohteena on yksittäinen tapahtuma,

yksilö tai rajattu kokonaisuus. Siinä pyritään kuvaamaan, selittämään ja tutkimaan tapauksia

eritoten miten- ja miksi -kysymysten avulla. (Yin 1994, 5-13. Puusniekan & Saarisen 2006

mukaan.) Tapaustutkimus on laaja käsite, siihen voidaan monien muiden tutkimuskohteiden lisäksi

lukea myös projektit. Sitä ei voida yksiselitteisesti pelkistää nimittämään vain joitain tiettyjä

tutkimuksia, vaan itseasiassa se liittyy tavallaan kaikkiin laadullisiin tutkimuksiin. (Puusniekka &
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Saarinen 2006.) Tunnusomaista tapaustutkimukselle, kuten laadulliselle tutkimuksellekin on

kokonaisvaltainen ongelmien kuvaus ja niiden tarkastelu. (Soininen 1995, 82.)

Produktiiviseen tutkimukseen kuuluvia tärkeitä osa-alueita ovat opetussuunnitelma, opetuksen

toteuttaminen ja opetuksen reflektointi. Näistä osa-alueista muodostui tutkimukseni käytäntöön

liittyvä osio, opetuskokeilu. Tällainen yhtä rajattua kokonaisuutta kuvaava tutkimus, johon on

hankittu tietoa erilaisia menetelmiä käyttäen, voidaan luokitella tapaustutkimukseksi.

Aineiston koonti luonnollisessa ympäristössä tuntui parhaimmalta vaihtoehdolta tutkimukseni

tekemisessä. Oli itsestään selvyys, että tekisin tutkimuksen pääosin omien havaintojen pohjalta,

sillä oli mahdollista havainnoida oppilaiden työskentelyä, oppimista ja sosiaalisia suhteita samalla,

kun toimitti opettajan tehtäviä luokassa.

Tutkimukseni rajautuu opetuskokeilussa käsiteltyihin kivi- ja pronssikauteen liittyvien asioiden

opiskeluun ja samaan teemaan liittyvään toiminnallisempaan tekemiseen. Tutkimuksen pohjana on

yksi kokonaisuus, projekti, tapaus eli ”case”. Tämän kokonaisuuden kautta on tarkoituksena pyrkiä

tarkastelemaan ja kuvailemaan kokonaisvaltaisesti eheyttävää opetusta. Koko toimintaprosessi on

merkityksellinen, sillä asiat ja tapahtumat linkkiytyvät toistensa lomaan. Vaikka projektista on

kulunut aikaa puolisen vuotta, voidaan silti ajatella, että projektin pohjalta toteutettu tutkimus on

kuvaus ”nykyisyydestä”. (ks. Soininen 1995, 82.)

2.2.2. Toimintatutkimus

Tutkimukseni muistuttaa toimintatutkimusta, jolle on tyypillistä ongelmakeskeisyys, käytäntöön

suuntautuminen, tutkittavien ja tutkijan aktiivinen toiminta muutosprosessissa ja heidän yhteistyön

tekeminen. (Kuula 2006.) Tutkimuksessa oppilaat olivat keskeisessä asemassa prosessissa

toimijoina, mutta suunnittelu tapahtui kuitenkin aikuislähtöisesti.

Oppilaat olivat motivoituneita työskentelyyn, vaikka eivät itse saaneetkaan osallistua toiminnan

suunnitteluun toisin, kuin Lewinin tutkimuksessa, jossa työmotivaation todettiin kasvavan ryhmällä,

joka sai aktiivisesti suunnitella ja vaikuttaa omaan työnkuvaansa (Coch & French 1948, Lewin

1951; Hart & Bond 1995, 17-19, Kuulan 2006 mukaan). Ehkä motivoituneisuutta ja sitoutumista

olisi tapahtunut vielä enemmän, jos oppilaat olisivat päässeet osallistumaan myös suunnitteluun.
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Oppilaat saivat vaikuttaa omaan työskentelyynsä lähinnä kyseisellä toimintahetkellä ja niissä

raameissa, missä se oli mahdollista.

Yhteistyötä tutkittavien ja tutkijan välillä tehtiin paljon projektin toteutus vaiheessa. Tutkija oli

toiminnassa mukana aktiivisesti ja ohjasi toimintaa. Yhdessä pyrittiin pääsemään tavoitteisiin

mahdollisimman monipuolisen työskentelyn avulla. Tutkimusraportin toteuttamisessa tutkittavat

eivät ole olleet osallisina. Toimintatutkimuksen piirteistä tutkimukseen sopii ehkä parhaiten

käytäntöön suuntautuneisuus. Koko tutkimus pohjautuu käytännössä toteutettuun projektiin ja sen

tutkimiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on avata käytäntöön liittyviä seikkoja eheyttävän

opetuksen näkökulmasta.

Lewin on suunnitellut toimintatutkimuksen pohjaksi

spiraalin, joka käsittää neljä eri vaihetta. Vaiheet

kulkevat järjestyksessä toiminnan suunnittelusta

muutoksen toteutukseen, muutoksen vaikutusten

seurantaan ja lopulta arviointiin, jonka jälkeen vuorossa

on jälleen toiminnan suunnittelu jne. Spiraali perustuu

ajatukseen, että sosiaalista tilannetta on mahdollista

ymmärtää parhaiten, kun ensin sitä yritetään muuttaa ja

sen jälkeen arvioida muutoksen vaikutuksia. (Kuula

2006.)

Vilkan (2006, 77) näkemyken mukaan toimintatutkimus on ajallisesti vaativaa tutkimusta. Se

edellyttää pitkäaikaista ja aktiivista havainnointia, aktivointia tutkimuskohteessa, haastatteluiden ja

muun materiaalin keräämistä tutkimusaineistoksi sekä muutokseen ja vaikuttavuuteen tähtäävää

tieteellistä kirjoittamista. Tutkimusta tehdessäni en ole pyrkinyt yhteisölliseen vaikuttavuuteen, eli

tutkimustani ei voida lukea varsinaiseksi toimintatutkimukseksi. Muutos, joka on tapahtunut

prosessin myötä on tapahtunut lähinnä minussa, kasvussa kohti opettajuutta.

Muutoksen
toteutus

Muutoksen
vaikutusten

seuranta

Toiminnan
suunnittelu

Arviointi
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2.2.3. Etnografia

Tutkimukseni muistuttaa myös etnografista tutkimusta, jolle on ominaista empiirinen

lähestymistapa, avoimuus tutkimuksessa etukäteen tuleville määrittämättömille asioille ja ilmiöiden

havainnointi kentällä (Baszanger & Dodier 2004, 10). Etnografiassa tutkitaan jotain kulttuuria

”soluttautumalla siihen sisälle” ja osallistumalla tutkittavan kohteen piirissä olevien ihmisten arkeen

(Puusiekka & Saaranen 2006). Olen osallistunut luokan koulupäiviin ja pyrkinyt tarkastelemaan,

kuvailemaan ja ymmärtämään ns. sisältä käsin tehtyjä havaintoja. Harjoittelijaopettajan roolini

kautta olen ollut hyvinkin tiiviisti oppilaiden kanssa tekemisissä ja oppilaat ovat ottaneet minut

hyvin myönteisesti vastaan.

Harjoittelun alussa luokka oli minulle täysin vieras, joten halusin pitää silmät auki ja tietoisesti

havainnoida ympäröivää kouluarkea. Minulla oli loistava mahdollisuus tarkastella tilanteita

ulkopuolisen silmillä objektiivisemmin ja ilman ennakkoasenteita. Havaintojen tekeminen ja

kirjaaminen oli aluksi haasteellisempaa, sillä kaikki ympärillä tapahtuva oli minulle uutta. Jouduin

opiskelemaan lukuisia asioita oppilaiden nimistä opetettavien aineiden asiasisältöihin, sekä

tutustumaan mm. erilaisiin  ihmisiin, luokan tapoihin ja käytänteisiin. Vähitellen minulle muodostui

kokonaiskuvaa harjoittelusta ja sen toteuttamisen myötä kasvoi luottamuksellinen suhde oppilaiden

kanssa. Mukava yhteinen toiminta ja luottamukselliset välit ovat auttaneet minua pääsemään

”sisälle” luokan kulttuuriin.

Vaikka olenkin päässyt tutkimaan sisältä käsin luokan toimintaa, kirjoittanut havaintoja ja ottanut

valokuvia, niin tutkimukseni ei kata etnografisen tutkimuksen kaikkia piirteitä. Tutkimuksen

toteutus kentällä on ollut verrattaen lyhyt ajanjakso. Vilkka (2006, 52) kirjoittaa, että Varton

mukaan tutkija pystyy vasta lukuisten havaintojen ja yksittäistapauksien myötä sekä toistamalla ja

reflektoimalla näitä havaintoja muodostamaan aineiston ja lähestymistavan, joiden pohjalta hän

tekee kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä. Tämän etnografialle ominaisen piirteen pohjalta

tutkimustani ei voi luokitella etnografiseksi tutkimukseksi.

Valokuvaaminen on yksi etnografiassa käytetty tapa ”kirjata muistiin” asioita. Kuvien ottaminen oli

välillä mukavaa puuhaa, mutta usein se tuntui ylimääräiseltä hoidettavalta asialta, johon ei olisi aina

riittänyt aikaa. Juuri silloin, kun tapahtui paljon ja olisi ollut paljon kuvattavaa, oli itsekin kiinni

työn touhuissa.
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”Kameran muistin vasta silloin, kun lähes kaikkien työt olivat jo valmiita. Onneksi parilla

oppilaalla oli vielä hommat kesken, joten sain taltioitua edes muutaman kivan kuvan

kampakeraamisen kuvioinnin tekemisestä ja siivousurakasta.”

Koin valokuvaamisen silti tärkeäksi, ja digiaika mahdollisti sen, että kuvia oli mahdollista ottaa

paljon. Tilanteen tullen annoin kameran vapaalle aikuiselle tai  jollekin töistään suoriutuneelle

oppilaalle. Tällöin saatiin taltioitua tilanteita eri näkökulmasta ja minun kiireistäni huolimatta.

Oppilaat nauttivat päästessään ottamaan kuvia, ja useimmiten he nauttivat myös siitä, että heistä

otettiin kuvia. Osa otetuista kuvista onkin ns. poseerauskuvia, joita yritin välttää tutkimukseen

kuvia valitessani.

”Poseerauskuvien aatelia”

2.2.4. Osallistuva havainnointi

Koska olen kerännyt tutkimukseeni aineiston havainnoimalla, sitä voisi kutsua myös osallistuvaksi

havainnoinniksi. Havainnointi on ollut strukturoimatonta ja tapahtunut toiminnan luonnollisessa

ympäristössä ja sen myötä olen saanut suoraa ja välitöntä informaatiota oppilaiden toiminnasta.
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Oppilaat ovat olleet tietoisia tekemästäni tutkimuksesta ja sen myötä tapahtuvasta havainnoinnista.

(ks. Hirsjärvi & co. 2003, 199-204.)

Tieteellisellä havainnoinnilla ei tarkoiteta satunnaista näkemistä, vaan se merkitsee systemaattista

tarkkailua. (Uusitalo 1995, 89). Toimiessani  kentällä sekä aktiivisena ohjaajana että tutkijana

saman aikaisesti, systemaattinen tarkkailu on onnistunut vain kohtalaisesti. Keskittyessä asioiden

opetukseen, on vaikeampi havaita, mitä muuta luokassa samanaikaisesti tapahtuu. Myös

havaintojen kirjaaminen on ollut haasteellista. Havaintojen välittömään kirjaamiseen ei ollut

mahdollisuutta ja pitkän päivän kuluessa suurin osa asioista unohtui. Lisäksi harjoittelun myötä

tullut väsymys ja aikapula raastoivat omaa osuuttaan havaintojen kirjaamiselta.

Osallistumisen myötä tehty havainnointi on avannut portin toiminnan sisälle, jolloin havannointia

on puolestaan helpottanut omakohtaisten kokemusten kautta saavutettu ymmärrys. Havainnointia

tapahtuu myös havaitsemalla asioita ilman systemaattista ajattelua, joten suurin osa käsityksistäni

siitä, miten oppilaat todellisuudessa toimivat on muodostunut sattuman kautta, yhdessä vietetyn

ajan myötä.

Havainnointimenetelmiin on kohdistettu kritiikkiä siitä, että havainnoijan läsnäolo saattaa häiritä,

tai jopa muuttaa tilanteen kulkua. Borg & Gall (1989, 475) ovat maininneet, että

luokkahuonetutkimuksissa on huomattu, että niin oppilaiden kuin opettajankin käyttäytyminen on

muuttunut tutkijan astuessa luokkaan. (Hirsjärvi & co. 2003, 200 mukaan.)  On vaikea arvioida,

miten luokassa toimimiseni vaikutti oppilaisiin. Uskoisin, että he sopeutuivat nopeasti läsnäolooni

ja muuttuneisiin toimintatapoihin. Opettajana toimimisen myötä syntyi emotionaalinen side luokan

ja minun välille.

Tutkimusta tehdessä objektiivisuus heikkenee sitä enemmän, mitä vähemmän pystyy

havainnoimaan ns. ulkopuolisen silmin, puolueettomasti. Havainnointeja kirjattaessa tulisi pitää

erillään havainnot ja omat tulkinnat. (Hirsjärvi & co. 2003, 200 – 204.) Havaintojen pohjalta

tehtävään tulkintaan on tullut objektiivisempaa näkemystä opetuskokeilusta kuluneen ajan myötä.

Emotionaalisten siteiden heiketessä on valitettavasti heikentynyt osa muistikuvistakin.
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vanhoihin taruihin,
kalevalan koruihin,
ensin tutustuttiin,
sitten jutustettiin.

hommiin alettiin,
kipsit valettiin,

suunniteltiin piirros,
kaiverrettiin siirros.

riitti siinä työtä,
valmis ajan myötä,

upeita tuli,
kun tina niihin suli!



- 12 -

3 Eheyttävä opetus

Kolmannessa kokonaisuudessa tulen käsittelemään näkökulmia eheyttävästä opetuksesta.

Johdantona toimii kappaleen 3.1. katsaus eheyttävän opetuksen historiaan, jossa eheyttämistä

tarkastellaan ensin maailmanlaajuisesti ja sen jälkeen kotimaan osalta. Tämän jälkeen kappaleessa

3.2. tutustutaan eheyttävän opetuksen ja integraation merkityksiin eri henkilöiden näkökulmasta

sekä niiden käsitteellisiin eroihin.  Kappaleessa 3.3. kuvataan opetuskokeilussa toteutetun projektin

toteutusta. Ja 3.4 on vuorossa opetuskokeilusta tehtyjen havaintojen reflektointia ja teoriaa.

Liikkeelle lähdetään opetussuunnitelmasta, pohditaan aihekokonaisuuksia ja opettajan roolia.

Tämän jälkeen tarkastellaan oppilasta eheyttävässä opetuksessa, konstruktiivista oppimiskäsitystä,

sosiaalisia suhteita ja erilaisia oppimistyylejä Kolben mukaan. Seuraavana on vuorossa taito- ja

taideaineet eheyttävässä opetuksessa ja näkökulmia eheyttämiseen tarvittavasta materiaalista.

Lopuksi pohditaan kysymyksiä ajankäytöstä ja arvioinnista eheyttävän opetuksen perspektiivistä.

3.1. Johdatus eheyttävän opetuksen historiaan

1800-luvulla Saksasta kotoisin oleva Herbart oli yksi huomattavammista kasvatusoppineista. Hänet

nähdään tieteellisen pedagogiikan perustajana, jonka ajatuksena oli luoda systemaattinen ja

looginen kasvatustieteellinen oppirakennelma. Hänen mukaan asiat tuli tarkastelun ja selvittelyn

avulla assosioida uudeksi kokonaisuudeksi yhdistelemällä uutta tietoa vanhoihin mielikuviin. Asiat

tuli lopulta asettaa sellaiseksi kokonaisuudeksi loogisten yhteyksien mukaan, että sen avulla oli

mahdollista ryhtyä tarkastelemaan uusia ongelmia. (Kookas.fi.)

Herbart kehitteli didaktista käsitejärjestelmää ja selkeytti opetuksen käsitteiden suhteita. Hän

kiinnitti huomiota keskityksen välttämättömyyteen opetuksessa. Herbartin seuraajista ennenkaikkea

Ziller kehitteli Herbartin ajatuksia käytännön ratkaisuiksi. Hän on myös kehitellyt

yksityiskohtaisesti keskityksen eli konsentraation ongelmaa. (Kansanen 1999, 7; Salo 1946, 27. )

Herbart-zilleriläisen koulukunnan hyödyntämän assosiaatiopsykologisessa näkemyksessä pyrittiin

kokonaisopetusta kohden heikentämällä ainejakoisuutta opetussuunnitelmassa rinnastamisen ja

jaksotuksen keinoin. Herbart-zilleriläisen koulukunnan mukaan tulisi asioita opettaa niin, että ne
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liittyisivät jo tunnetun aineksen kanssa loogiseksi kokonaisuudeksi ja olisivat sovellettavissa uuteen

ympäristöön. Tärkeänä nähtiin pyrkimys herättää oppilaassa omatoiminen ja monipuolinen

”harrastushenkisyys”. (Kauranne 1994, Karvisen 2003, 49 mukaan.)

Herbartinismista kehittyi mahtava liike, saksalaista pedagogiikkaa opiskeltiin ja tutkittiin ahkerasti

jopa Amerikassa saakka. Herbartin ajatuksia käytettiin keskusteluiden pohjana ja niitä kritisoitiin

sekä kehiteltiin sopivaksi paikallisiin olosuhteisiin. Innostus laantui vähitellen 1900-luvun alussa,

mutta Herbartin didaktiikan tutkimus oli luonut vankan pohjan syntyville uudisvirtauksille.

(Kansanen 1999, 8.)

Koulun uudisvirtauksilla (saksalaisella kielialueella reformipedagoginen ja englantilaisella

progressiivipedagoginen) on ollut vaikutusta opetuksen kokonaisvaltaistamiseen. Niistä

suurimmassa osassa opetuksen lähtökohtana on lapsikeskeinen näkemys, mutta tärkeitä

painotusalueita ovat myös ympäristön konkreettinen ja kokonaisvaltainen havainnoiminen, lapsen

tunne-elämän huomioiminen ja kannustaminen oppilaan omatoimisuuteen ja aktiivisuuteen.

(Lahdes 1987, Karvisen 2003, 47 mukaan.)

John Dewey on vuoden 1900 tienoilla Amerikassa alkaneen progressiivisen-, eli eteenpäin pyrkivän

kasvatusopillisen suunnan keskushahmo ja alkuunpanija. Pedagogisena näkemyksenä suunnan

edustajilla oli luoda uusi, vapaampi oppilaskeskeinen koulu. Progressiivinen pedagogiikka ei

merkinnyt äkillistä mullistusta, vaan sitä oli jo kauan valmisteltu. Esikuvista tärkeimpinä pidettiin

Jean Jacques Rosseauta, Johann Heinrich Pestalozzia ja Friedrich Fröbeliä. (Bruhn, 1973, 7-9.)

Samoihin aikoihin esiintyi Euroopassa  vastaavanlaisia uudistuspyrkimyksiä. Reformipedagogiikka

ei ollut herbartilaisuuden kaltaiseksi yhtenäiseksi liikkeeksi järjestäytynyt koulukunta, vaan siihen

kuului eri maissa ja kulttuureissa vaikuttaneita ajattelijoita, kirjailijoita ja pedagogeja, jotka toimivat

usein toisistaan riippumatta. (Iisalo 1991, 200-201) Merkittäviä reformipedagogiikkaa edustavia

henkilöitä olivat mm. Ellen Key Ruotsissa, Jan Lighart Hollannissa, Ovide Decroly Belgiassa ja

Georg Kerschensteiner Saksassa. Vuonna 1921 liittyivät Euroopassa esiintyneiden

uudispyrkimysten edustajat koolle ja perustivat suuren maailmanjärjestön, New education

Fellowshipin. Sen tuli aikaansaada yhtenäinen järjestys eri tahoilla esiintyviin uusiin pedagogisiin

pyrkimyksiin ja samalla luoda propagandaväline uusien aatteiden levittämiseen. (Bruhn, 1973, 7.)
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Suomessa keskittämisen periaate on ollut monenlaisen kehittelyn alaisena 1800-luvun lopulta

lähtien. Periaate on ollut erittäin hedelmällinen etenkin ensimmäisten kouluvuosien

opetussuunnitelmassa, mutta kattaen myös myöhempiäkin kouluasteita. Opetussuunnitelman

rakentelua hallitseva periaate kulkee nimellä kokonaisopetus. (Salo 1946, 28.)

Mikael Soiniselta ilmestyi vuonna 1901 Opetusoppi, joka sisälsi Suomessa ensimmäisenä

opetuksen eheyttämisen vaatimuksen. Soinisen mielestä eheyttäminen oli tarpeellista, ja hän

perusteli sitä herbartilaisella oppimisen psykologialla. Sen mukaan omaksutaan mielikuva sitä

paremmin, mitä voimakkaammin sillä on yhteys tunteiden ja harrastusten kanssa. (Kari 1994, 119.)

Hän työsti keskityksen periaatetta ja kutsui kehittelemäänsä periaatetta rinnastukseksi (Salo 1946,

28). Soinisen mukaan opetus ilman eheyttämistä ei synnytä laaja-alaisia ja mieleenpainuvia

mielikuvasarjoja. (Kari 1994, 119.)

Suomessa kasvatusajattelu perustui 1930-luvulle saakka Mikael Soinisen kasvatusoppiin.

(Koskenniemi 1994, Karvisen 2003, 49 mukaan.) Tämän jälkeen ilmestyi Koskenniemen

kirjoittama Kansakoulun opetusoppi (1944). Tässä teoksessa on selvästi havaittavissa

lapsikeskeisten ideoiden esiinmarssi. Reformipedagogiset uutuudet levisivät ensin pienten lasten

opetukseen; lastentarhaan ja kansakouluun. Vasta myöhemmin ne ylsivät oppikouluun saakka.

(Kansanen 1999, 9.)

1940-luvulla ilmestyi Aukusti Salon laatimat kokonaisopetusta noudattavat suunnitelmat erilaisille

alakansakouluille. Ne oli sovellettu monien maiden opetussuunnitelmista muovaten Suomen

omalaatuisiin olosuhteisiin toimiviksi. Kokonaisopetus Salon mukaan oli luonteeltaan sidottua ja

korosti opetuksen etukäteissuunnittelua. Opetettava asia tulisi käsitellä samanaikaisesti eri aineiden

aloilla, jolloin oppiainerajat heikkenisivät tai katoaisivat ja opetuksesta muodostuisi yksi suurempi

asiakokonaisuus.  Salo mainitsee: ” Että kokonaisopetuksen periaate voidaan käytännössä toteuttaa

ja että se on opetustyötä suuresti hedelmöittävä, siitä olen tullut vakuutetuksi käytännöllisestä

kokeilusta, jota on suoritettu Hämeenlinnan alakansakouluseminaarin harjoituskoulussa, jossa

kokonaisopetusta yhä laajenevassa mittakaavassa on toteutettu tavallaan jo seminaarin

perustamisesta v. 1919 alkaen.”(Salo 1946, 5-6, 28-29, 37. )

Suomessa 1980-luvun alkupuolella heräsi jälleen kiinnostus lapsikeskeistä teoriaa kohtaan. Lasta

tutkittiin erilaisten teoreettisten viitekehysten valossa ja lapsikeskeisen pedagogiikan klassikkoja

suomennettiin. Myöhemmin kiinnostuttiin oppimisen, opetuksen ja opetussuunnitelman



- 15 -

eheyttämisestä. (Salonen 198, Laukkanen ym. 1990, Karvisen 2003, 54 mukaan.) Nykyään

korostetaan kokonaisvaltaisuuteen pyrkivien ja ainerajat rikkovien opinto-ohjelmakokonaisuuksien

merkitystä koulumaailmassa ja painotetaan verkostoitumista eri koulumuotojen välillä. (Karvinen

2003, 55.

3.2. Opetuksen eheyttäminen

Kappaleessa 3.2.1. otan esille eri henkilöiden näkemyksiä ja määritelmiä integraatiosta,

eheyttävästä opetuksesta ja niiden välisestä suhteesta. Lopussa pohdin omaa käsitystäni

integraatiosta sekä eheyttävästä opetuksesta ja termien soveltuvuudesta toteuttamaani

opetuskokeiluun. Kappaleessa 3.2.2. on eheyttävästä opetuksesta esitettyjä argumentteja, kerrottu

eheyttävän opetuksen vaikutuksista ja esitetty erilaisia syitä, joiden johdosta eheyttävää opetusta

toteutetaan.

3.2.1. Eheyttämistä vai integraatiota

Integraatiolla opetussuunnitelman yhteydessä tarkoitetaan yleisimmin opetussisältöjen

jäsentymistä laajoiksi kokonaisuuksiksi, eli integrointi tarkoittaa erilaisten ainesten sulauttamista

yhdeksi kokonaisuudeksi. Suppeassa mielessä sillä tarkoitetaan, että oppiainekset on valittu ja

sulautettu käytännössä vakiintuneiden eri oppiaineiden piiristä. Laajimmillaan integraatiolla

tarkoitetaan opetussuunnitelman yhteydessä persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. (Kari 1994,

95.)

Integraatio on jaettu alakäsitteillä vertikaaliseen ja horisontaaliseen integraatioon. Vertikaalisella

integroinnilla tarkoitetaan samaan kokonaisuuteen tai oppiaineeseen kuuluvien oppisisältöjen sekä

opetustilanteiden järjestämistä peräkkäin siten, että niistä muodostuisi järkevä tietokokonaisuus

(Lahdes 1997, 211). Horisontaalisella integraatiolla tarkoitetaan toisiinsa liittyvien oppiainesten

rinnakkaista opettamista (Kari 1994, 95). Käytännössä kyseessä on eri oppiaineissa käsiteltävien

rinnakkaisten tekijöiden yhdistäminen (Karvinen 2001,148).
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Opetuksen eheyttäminen perustuu siihen, että eri oppiaineisiin sijoitettuihin aihekokonaisuuksiin

perehdytään laajemmissa yhteyksissä, jolloin samaa aihetta käsitellään useamman eri oppiaineen

tunneilla. Aihetta olisi hyvä käsitellä niiden aineiden oppitunneilla joihin se luontevasti liittyy.

Eheyttävää opetusta on järkevä toteuttaa luontevasti, lähtien liikkeelle lapsen ajattelusta sekä

suuremmista kokonaisuuksista. Tehokkaimmin eheytys tapahtuu silloin, kun oppilas ei edes

välttämättä ajattele, minkä aineen oppitunti on kyseessä, vaan hän oppii tarkastelemaan asiaa eri

näkökulmista. Eheyttävän opetuksen avulla pyritään auttamaan lasta muodostamaan jäsentyneitä

kokonaisuuksia. (Paananen 1987, 3; 15.)

Luukkosen (1990, 10) mielestä eheyttämisessä olennaisinta on se, että samaa asiaa käsitellään eri

oppiaineiden asiantuntemuksen valossa ja että oppilaat pääsevät mukaan tiedon prosessointiin. Hän

mainitsee vielä, ettei eheyttämisen tarvitse kangistua kaavoihin.

Eheyttävässä opetuksessa oppiaines ja ajankäyttö sulautetaan siten, että perinteiset oppiainerajat

katoavat osittain tai kokonaan. Samalla muodostetaan tiedon struktuurin, oppilaiden kehitystason ja

persoonallisuuden kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. (Salonen 1988, 42.)

Lahdes (1997, 214) on pohtinut käytettävien termien täsmentämistä. Hän näkee yläkäsitteeksi

eheyttämisen, ja integrointia käsitteenä tulisi hänen mukaansa välttää. Aikaulottuvuutta tulisi

käsitellä rinnastuksen ja jaksotuksen kautta. Läpäisyperiaatteen korvaavat vuoden 1994

opetussuunnitelmassa puolestaan käsitteet aihekokonaisuus ja teema.

Puurula (1998, 15) on tutkinut käsitteiden eroa integroinnin ja eheyttämisen suhteen. Hänen

mukaansa integraatio tähtää eheyttämiseen, mutta on kuitenkin monitahoisempi termi kuin

opetuksen eheyttäminen. Integrointiin liitetään sellaisia käsitteitä kuin kokonaisopetus, teemapäivät,

aihekokonaisuudet, projektiopetus ja opettajien välinen yhteistyö.

Käsitteiden merkitystä on edellä avattu muutamista näkökulmista. Käytännössä ei ole tärkeää

niinkään se, mitä termiä käytetään, vaan se, kuinka opetusta toteutetaan. Opetettavien asioiden tulisi

muodostua oppilaalle ymmärrettäväksi kokonaisuuksiksi, joita hänen olisi mahdollista soveltaa

käytäntöön. Joissain tilanteissa asioiden yhdisteleminen ja tutkiminen eri näkökulmista auttaa

oppilasta kokonaisuuden rakentamisessa ja hahmottamisessa. Toisaalta liiallinen työskentely saman

aiheen ja teeman ympärillä saattaa muodostua vähitellen pitkäveteiseksi ja puuduttavaksi. Eheyttävä

opetus ei ole ainoa oikea tapa opettaa, vaan ennemminkin yksi opetusmenetelmä muiden rinnalla.
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Opetuskokeilussani integrointi on ollut niin horisontaalista kuin vertikaalistakin. Horisontaalista

siitä syystä, että oppiainerajoja on ylitetty ja vertikaalista sen tähden, että opetettava kokonaisuus on

toteutettu kronologisesti ja järjestelmällisesti. Vaikka opetuskokeilussa toteutuu kahden aineen

integrointi, sopii mielestäni termi eheyttävä opetus  paremmin kuvaamaan siinä tapahtunutta

toimintaa, kokonaisuutta. Eheytetyllä opetuksella käsitän opetuksen keskittymistä jonkin teeman

ympärille muodostaen eheän kokonaisuuden siten, että oppiainerajoja ei ole tarve eritellä.

Opetuskokeilussa teemana toimi kivi- ja pronssikausi.

3.2.2. Erilaisia näkemyksiä eheyttävästä opetuksesta

Eheyttäminen on herättänyt mielipiteitä puolesta ja vastaan. Siitä keskusteltaessa liikutaankin

didaktiikan keskeisellä ja erimielisyyttä herättäneellä alueella (Lahdes 1997, 211). Seuraavaksi

käsittelen muutamia argumentteja, joita eheyttävästä opetuksesta on esitetty, sillä eheyttävää

opetusta toteutettaessa on hyvä tietää opetuksen ongelmakohdat ja toisaalta myös saavutettavissa

olevat mahdollisuudet.

Vaahtokari (1992, 72-75) kyseenalaistaa eheyttävää opetusta, vaikka näkee positiivisiakin asioita

mm. opettajan ja oppilaiden innostumisen työtä kohtaan ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuden.

Kriittisiä kysymyksiä hänen mukaan on: ”Voiko opetusta painottaa liikaa?” ”Voiko opetusta

eheyttää liikaa?” ”Eheyttääkö eheytetty opetus aina?” ja ”Takaako eheytetty opetus

oppilaskeskeisyyden?” Vaahtokarin mielestä termi eheyttäminen on tullut ajan myötä yhä

hämärämmäksi. Hänen mukaansa opettajatkaan eivät taida olla aina ihan selvillä, mitä he termillä

tarkoittavat ja mihin he eheyttämisellä pyrkivät.

Ei ole itsestäänselvyys, että eheyttämispyrkimyksen seurauksena saavutettaisiin vain positiivisia

tuloksia. Kuitenkin lähes kaikissa teoksissa ja artikkeleissa, joihin olen tutustunut tutkimusta

tehdessäni, eheyttävästä opetuksesta on puhuttu positiiviseen sävyyn. Eheytys saattaa kattaa jopa

koko koulupäivän, tai enemmänkin, kuten kokeilussa, josta on tehty teos: ”Eheytetty koulupäivä”.

Siinä koulussa toteutettavan eheytyksen piiriin oli liitetty oppimisen lisäksi myös lepo ja

harrastukset. Uudenlainen koulupäivän rakentaminen ja moniammatillinen yhteistyö avasivat

mahdollisuuksia oppilaan kasvun tukemiseen. Vaikka koulupäivät kokeilun myötä pitenivät, niin



- 18 -

pääosin koulun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat olivat erittäin tyytyväisiä eheytettyyn

koulupäivään ja sen mukanaan tuomiin muutoksiin. (Pulkkinen & Launonen 2005.)

Salosen (1988, 41-43) teokseen on listattu seikkoja, joihin eheyttävällä opetuksella on nähty olevan

vaikutusta. Esitettyjä asioita ovat mm. uusien käsitteiden oppiminen, asioiden laaja-alainen

kokeminen, lapsen kokonaispersoonallisuuden kehityksen tukeminen,  kiireettömyys

työskentelyssä, uteliaisuuden ja mielenkiinnon säilyttäminen, elämyksellisyys ja yhteistyötaitojen

kehittyminen. Eheyttämisen kautta voidaan käsitellä ajankohtaisia asioita, jotka liittyvät läheisesti

lasten kokemuspiiriin ja ottavat huomioon heidän tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Lisäksi

mainitaan myös opetussuunnitelman eheytyminen eli eri oppiaineiden kytkeytyminen mielekkäällä

tavalla toisiinsa muodostaen laajempia kokonaisuuksia.

Eheyttävän opetuksen toteuttamiseen johtaa erilaisia syitä. Yhteiskunnassa ilmiöt ovat niin laajoja,

että ne ulottuvat useisiin oppiaineisiin. Toisaalta vähitellen syntyy uusia kulttuurin alueita, joiden

kannattajat pyrkivät saamaan alueensa osaksi opetussuunnitelmaa. Jotta opetussuunnitelma ei

pirstoutuisi liiaksi, on ko. aiheita sijoitettu jo olemassa olevien aineiden sisältöihin. Yksi syy

eheyttämiseen on eri oppiaineiden läheinen sitoutuminen toisiinsa. Oppilaan kannalta eheyttävästä

opetuksesta olisi hyötyä niin konstruktiivisesta, kuin kehitys-psykologisestakin (kokonaisvaltainen

todellisuuden havainnointi) näkökulmasta katsottuna. Eri alojen (tieto, väline, taito, taide) yhteinen

eheyttämisratkaisu voi johtaa laaja-alaiseen ja syvälliseen oppimiseen, sillä persoonallisuuden osa-

alueet ovat yhteydessä toisiinsa. Lisäksi käytännön syyt saattavat johtaa eheyttämiseen tai aineiden

yhdistämiseen. (Lahdes 1997, 211-212.)

3.3. Päättöharjoittelusta projektin juurille

Tässä kappaleessa kerron tarkemmin harjoitteluun

kuuluvasta projektista, jonka rakensin rinnakkaisluokan

harjoittelijoiden kanssa historiaan liittyvän teeman

ympärille. Projekti on yksi merkittävä osuus

toteuttamaani opetuskokeilua eheyttävästä opetuksesta.
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Suunnittelin rinnakkaisluokan harjoittelijoiden Tytti Ahosen ja Lasse Niemen kanssa sekä

luokkiemme opettajien Marja Tuomen ja Maija Kojon avustuksella projektin toteutusta ja samalla

myös kuvataiteentuntien sisältöä. Mietimme miten voisimme luoda kivi- ja pronssikautta

mahdollisimman hyvin havainnollistavan ja toiminnallisen  oppimisympäristön.

Palaverien  myötä suunnitelmat selkiytyivät ja varmentuivat. Yksityiskohtia tuli vielä selvittää ja

projektia valmistella. Jaettiin vastuualueita ja tehtäviä meidän kolmen harjoittelijan kesken.

Opetettavia asioita pyrittiin itse kokeilemaan mahdollisimman paljon, jotta tietäisimme, kuinka

oppilaita ohjaisimme. Historian tunneista, kuvataiteen tunneista ja projektipäivistä muodostuisi

kokonaisuus, jonka tulisi tarjota oppilaille kokemuksia ja mahdollisuus löytää erilaisia  ja

syvällisempiä näkökulmia kivi- ja pronssikauden ihmisten elämään.

Projektin toteuttaminen oli mielenkiintoista ja haasteellista. Moniin uusiin asioihin joutui

perehtymään ja lukuisia seikkoja tuli miettiä etukäteen, jotta kokonaisuus toimisi käytännössä.

Projektin toteutus suunniteltiin kahdelle päivälle, sillä rinnakkaisluokilla ei ollut yhteistä kokonaista

oman opettajan päivää, jonka olisi voinut käyttää kokonaan projektin toteuttamiseen. Ensimmäisenä

projektipäivänä perjantainta 6.10.2006 oli vuorossa draamaa ja tietokonetyöskentelyä. Toinen

projektipäivä maanatai 9.10.2006 sisälsi rinnakkaisluokan tekemän näytelmäesityksen, savi-

idoleiden mustasavustuksen, vuolukiven hiomisen ja tinan valamisen.

Ensimmäisenä projektipäivänä oli tietokonetyöskentelyä ja draamaa
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Projektipäiviä varten oli tehtävä etukäteisvalmisteluita kohtalaisen paljon, mm. varattava

materiaaleja, välineitä ja tiloja, ilmoitettava grillin käytöstä ja paloiteltava vuolukivet. Ennen

jälkimmäistä projektipäivää olisi ollut hyvä pitää vielä yhteinen palaveri, jossa olisi kerrattu päivän

toiminta ja suunniteltu paremmin vastuualueet ja toimintapaikat. Päivä onnistui kuitenkin

kohtalaisen hyvin ja oppilailla riitti mukavaa tekemistä. Tihkusateesta huolimatta saimme

toteutettua eheyttävällä opetuksella muistorikkaan toiminnallisen päivän.

”Hommiin paneuduttiin antaumuksella. Oppilaat olivat innoissaan tekemistään amuleteista ja

valukoruista.”

3.4.  Näkökulmia koulumaailmasta

Tässä kappaleessa käsittelen erilaisia näkökulmia eheyttävästä opetuksesta. Aiheet nousivat niin

käytännön havainnoista, kuin kirjallisuudestakin. Lähden liikkeelle opetussuunnitelmasta, joka on

opetuksen perusta. Opetussuunnitelmaan liittyy läheisesti aihekokonaisuudet, joista otan esiin

opetuskokeiluuni soveltuvat teemat. Tämän jälkeen käsittelen opettajan roolia eheyttävässä

opetuksessa. Seuraavaksi perehdyn eheyttävään opetukseen oppilaan näkökulmista:

motivaatiokysymyksiin, konstruktiiviseen oppimiskäsitykseen, sosiaalisiin suhteisiin ja Kolben

erilaisiin oppimistyyleihin. Oppilaaseen kohdistuneiden pohdintojen jälkeen on vuorossa taito-ja

taideaineiden arvostamiseen liittyvää pohdintaa höystettynä eheyttävän opetuksen näkökulmalla.

Lopuksi kuvaan ajatuksia eheyttävässä opetuksessa tarvittavista opetusmateriaaleista, ajan käytön

ongelmista ja hyvistä puolista sekä arvioinnin hankaluudesta eheyttävässä opetuksessa.

3.4.1. OPS:lla luodaan pohjaa, se eheytystäkin ohjaa

Kokonaisopetuksen pedagogisena lähtökohtana on opetussuunnitelma. Sen pohjalta on mahdollista

järjestää opetusta kunkin oppilasryhmän tai opettajan omien taipumusten ja kiinnostuksen kohteiden

mukaisesti. Opetustapa ja muut pedagogiset seikat ovat valittavissa, mutta on muistettava huolehtia

opetussuunnitelman tavoitteiden toteutumisesta. (Salonen 1988, 37-38.) Vaahtokari (1992, 73)
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varoittaa liiallisesta painotuksesta, jolloin opettajan omat kiinnostuksen kohteet, joista oppilaat eivät

välttämättä innostu, esiintyvät liikaakin opetuksessa.

Vuosisuunnitelmaan  kootaan vuoden aikana käsiteltävät aihepiirit kokonaisuuksiksi. Tarkempi

opetuskokonaisuuksien suunnittelu toteutetaan kyseisen jakson alkaessa; asetetaan tarkemmat

tavoitteet ja rajataan sisällöt. Pohditaan sopivat työtavat, oppimateriaalit ja opetuskokonaisuuden

pituus ajallisesti. (Salonen 1988, 37-38.)

Opetussuunnitelmassa on mainittu, että opetus voi olla joko ainejakoista tai eheytettyä.

Eheyttämisellä tähdätään siihen, että ilmiöitä tarkasteltaisiin eri tiedonalojen näkökulmista

kokonaisuuksia rakentamalla. Tarkoituksena olisi myös korostaa yleisiä kasvatuksellisia ja

koulutuksellisia päämääriä. (Opetushallitus 2004.)  Opetussuunnitelma, joka sallii oppiainerajojen

rikkomisen, mahdollistaa aktivoivampaa, motivoivampaa ja korkeatasoisempaa opetusta. (Barnes

2007, 45.)

Historian tunneilla käsittelin oppilaiden kanssa kivikauden ja pronssikauden ihmisen elämää lähinnä

Suomessa. Kivikaudella asuttiin kodissa ja metsästettiin, kalastettiin ja kerättiin luonnosta ruokaa.

Pronssikaudella asuttiin jo alkeellisissa taloissa, huolehdittiin karjasta ja viljeltiin maata. Näihin

historian teemoihin oli mielestäni kohtalaisen helppo rakentaa eheyttävää opetusta eli integroida

kuvaamataitoa ja suunnitella projektia. Saviruukut, kalliomaalaukset, kiven hionta ja korujen

valaminen olivat mielenkiintoisia aiheita, joihin sai yhdistettyä myös harjoittelujaksolle asetetut

kuvataiteen tavoitteet.

Kuvataiteentunnit pidin omalle luokalleni ja Tytti piti rinnakkaisluokalle. Opetustavoitteisiin oli

määritelty, että opettaisimme oppilaille värien murtamista sekä rakentelua ja muovailemista.

Päätimme Tytin kanssa opettaa värien murtamisen kalliomaalauksen tekemisen yhteydessä. Työn

pohjakallio tehtiin selluvillan ja tapettiliisterin seoksesta, jonka päälle maalattiin kuva pulloväreillä.

Kalliomaalauksen aiheena oli esihistoriallisen ihmisen elämän tärkeitä tapahtumia, joita haluttiin

tallettaa muistiin.
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Saven ja muiden materiaalien työstämisen myötä toteutuivat rakenteluun ja muovailemiseen

tähtäävät tavoitteet. Opetimme oppilaille saviruukun tekemistä makkaratekniikalla, joka on lähinnä

kivikauden ihmisten tapaa tehdä ruukut ja muovailutekniikkaa käytimme savi-idolien tekemiseen.

Tinavalua varten kaiversimme kipsistä muotin. Kipsimuotin aiheen suunnittelua pohjustimme

kalevalakoruihin tutustumalla. Projektin toteuttamisen jälkeen minulla oli vielä kuvataiteentunteja

jäljellä. Silloin tutustuimme erilaisiin kuvakokoihin ja purimme projektin herättämiä ajatuksia

sarjakuvan piirtämisen kautta.

”Otin Tytin kokemusperäisistä neuvoista vaarin ja painotin yksityiskohtaisesti esimerkin kautta

opetuksessa valukorun korkeuserojen säätelemistä kipsimuotin kaivertamisen määrällä.

Lisäselityksestä huolimatta joillekin oppilaille oli yllättävän haasteellista ymmärtää, miten esim.

reikä muodostuu valettaessa koruun.”

”Joskus on vaikea etukäteen ennustaa, mitkä asiat tekemisen yteydessä muodostuvat oppilaille

esim.  motivoivimmiksi tai haasteellisimmiksi.”

Kokonaisuudessaan projekti vaikutti erittäin motivoivalta osatekijältä historian ja kuvataiteen

opiskelussa. Opetussuunnitelman tavoitteisiin on päästy hauskoja ja mielenkiintoisia asioita

tekemällä. Projektin mahdollistamana myös tekemisen kautta oppiva oppilas on saanut opetusta

omalla vahvalla oppimismetodillaan. Opiskeltavan asian ymmärtäminen monipuolisesti on ollut
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mahdollista, sillä on saatu tietoa, tehty itse käsillä asioita ja on eläydytty esihistorian aikaisiin

tapahtumiin.

Oppilaiden motivoitumisesta parhaimmin kertovat lausahdukset ovat olleet: ”Mä en tiennykkä, että

mä tykkäisin historiasta näin paljo!”Ja harjoittelun jälkeen tapasin luokan tyttöjä, jotka kysyivät:

”Koska sä tuut taas meille opeks, et tehtäs kuviksessaki jotain kivaa?”

3.4.2. Eheyttävät teemat uudet, aihekokonaisuudet

Opetussuunnitelmassa on ainejakoisten tavoitteiden lisäksi aihekokonaisuuksia, joiden tavoitteet ja

sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Aihekokonaisuuksien kautta vastataan ajan

koulutushaasteisiin ja ne toimivat opetusta ja kasvatusta eheyttävinä teemoina. Aihekokonaisuudet

on tarkoitus toteuttaa eri oppiaineissa niille luonteenomaisista näkökulmista ja oppilaan

kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Ne tulisi sisällyttää opetussuunnitelmaa laadittaessa sekä

yhteisiin että valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Niiden tulee näkyä koulun

toimintakulttuurissa. (Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma.)

Tutkimukseni teemaan liittyy kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuus, mutta

projektin toteuttamisen kautta on mahdollista käsitellä myös ihmisenä kasvaminen -

aihekokonaisuutta. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on

auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta ja

löytämään oma kulttuuri-identiteetti. Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden tavoite on tukea

oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Kasvuympäristöstä tulisi luoda

yksilöllisyyttä ja tervettä itsetuntoa tukeva ja tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvaa

yhteisöllisyyttä kehittävä. (Opetushallitus 2004.)

Opiskeltaessa Suomen esihistorialliseen aikaan liittyviä asioita kivi- ja pronssikaudesta, opitaan

ymmärtämään, mistä ihmiset ovat saapuneet tai mitä elinkeinoja heillä on ollut. Näiden ja muiden

esihistoriallisen ajan asioiden, uskomusten, hautaustapojen ja kalliomaalausten myötä opitaan

ymmärtämään oman kulttuurin juuria ja monimuotoisuutta. Koska parhaillaan eletään aikaa, jossa

kansainvälistyminen ja arjen monikulttuuristuminen muokkaavat kuvaa itsestämme ja yhä

tiheämmät kontaktit ympäröivään maailmaan vaikuttavat identiteettiimme, on omien kulttuuristen
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juurien etsiminen ja kulttuurimme arvon tiedostaminen erittäin tärkeä tehtävä ( Lindström 2000, 9).

Kulttuuriperintöön ja suomalaiseen kulttuuri-identiteettiin tutustuttaessa voidaan havaita, että se on

osa alkuperäistä pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria. Tiedon karttuessa rakennetaan omaa

kulttuuri-identiteettiä ja voidaan ymmärtää oman sukupolven paikka aikaisempien sukupolvien

elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä ja ymmärretään millainen merkitys kulttuuri-identiteetin

osatekijöillä on yksilölle ja yhteisölle. ( Opetushallitus 2004.)

Draamatunnilla eläydyttiin porukalla kivi- ja pronssikauden ihmisten elämään.

Aihekokonaisuuden Ihmisenä kasvaminen -tavoitteista etenkin seuraava, oppilas oppii toimimaan

ryhmän ja yhteisön jäsenenä, on liittynyt läheisesti projektityöskentelyymme. Yhdessä toimiessa on

otettava toisia huomioon ja ymmärrettävä oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä. Projekti ei

olisi toteutunut, ellei sen eteen olisi nähty yhdessä vaivaa. Jokaisen henkilökohtainen panos oli

tärkeä kokonaisuuden kannalta. Moninaisia työskentelymuotoja ja yhteistoimintatapoja

toteutettaessa oppilaalla on ollut tilaisuus oppia tunnistamaan omaa oppimistyyliänsä ja kehittää

itseään oppijana. Toiminnan ja yhdessä tekemisen kautta on ollut mahdollisuus kasvaa myös

persoonana, psyykkis- fyysis- sosiaalisena kokonaisuutena. (Opetushalllitus 2004.)
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3.4.3. Kanssaoppijana oppijan kanssa

Opetuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen on vaativaa. Opettajan roolin tulee muistuttaa

työnohjaajaa; aikuista, joka jakaa kokemuksia ja etsii mukana tietoa. (Luukkonen, 90, 5-6.) Opettaja

on kuin kanssaoppija, joka muokkaa opittavan aineksen sellaiseen muotoon, mikä vastaa oppijan

kehitystasoa. Hänen tulisi pyrkiä suuntaamaan oppilaiden tarkkaavuutta ja herättää uteliaisuutta.

Merkityksellistä on se, millä tavalla opettaja strukturoi oppiainesta. Hänen tulisi hallita opetettavat

asiat niin hyvin, että pystyisi tukemaan eri lähtökohdista erilailla eteneviä oppimisprosesseja.

(Kurki & Mäki-komsi 1996.)

Opettajan tulee itsekkin olla oppija ja tutkija, joka osaisi olla avoin ja kaikesta kiinnostunut. Jotta

asenteet ja ennakkoluulot eivät rakentuisi esteeksi, on opettajan hyvä kouluttautua ja tiedon avulla

päästä vapautumaan perinteisten opetustapojen kahleista. Oppimisessa tärkeää on ilo ja ajattelun

kehittäminen. Tietoja ja taitoja tulisi pyrkiä löytämään aktiivisen toiminnan kautta. (Karsikas 1993,

23.)

”Marja kertoi ihmetelleensä, miten innostunut olin kaikista opettamistani asioista. Kait se johtui

vaan siitä, että tykkään oppilaiden kanssa puuhaamisesta ja suhtaudun asioihin positiivisella

asenteella. Olinhan mä itse saanut valita opetettavat oppiaineet ja pääsin toteuttamaan hauskoja

ideoita. Mukavinta oli huomata, että innostukseni sai myös oppilaat kiinnostumaan asioista.”

Opetus on eheyttävää, kun sillä on annettavana oppilaalle uusi näkökulma tai tapa yhdistellä asioita

mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Opettajan tulisi kohdistaa huomiota sekä sisältöihin, että

menetelmiin. (Vaahtokari 1992, 75.) Vaahtokarin (1992, 72) mukaan: ”Mitä enemmän opetusta

leimaa yhtä aikaa sekä menetelmällinen, että sisällöllinen painotus, sitä todennäköisemmin voidaan

tarkoittaa todellista eheyttämistä, joka voi olla luonteeltaan kokonaisopetusmaista tai saada

vaikutteita jostain nk.vaihtoehtopedagogiasta.”

Harjoittelussa pitämieni kokonaisten jaksojen kautta ymmärsin, kuinka laajasti opettajan on hyvä

hallita eri aloilta asiaa, ”kaikesta kaikkea”. Mitä paremmin  hallitsin aiheen, sitä helpommin pystyin

irrottautumaan kirjoista ja perinteisistä toimimismalleista esimerkiksi eheyttävän opetuksen

mukaisesti työnohjaajaksi. Opettajana toimiessa ei kuitenkaan tarvitse olla kaikkitietävä ja

täydellinen, vaan päin vastoin hyväksyä itsensä sellaisena kuin on.
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”Vaikka oppilaat tekivät omatoimisesti hommia kirjan pohjalta, en minäkään saanut olla työtön.

Mitä eriskummallisempia kysymyksiä heräsi esihistoriallisten ihmisten vaatteista, iästä,

elinympäristöstä ja tavoista.”

”Jos en tiennyt johonkin kysymykseen vastausta, sanoin, että tutkitaan yhdessä, otan ensi kerraksi

selville tai kysyin, tietääkö joku muu luokasta.”

Silloin kun ei tarvitse pelätä epäonnistumista, on mahdollista kiinnittää enemmän huomiota

kehittymiseen ja oppimiseen. Jos uusia asioita kokeillessa epäonnistuu, niin ehkä se on sen väärti,

että on yrittänyt jotain erilaista. Myös epäonnistumisista voi ottaa opiksi. Kiiskeä (1998, 109)

lainaten: ”Kohdatessaan ja rikkoessaan rajojaan ihmisellä on mahdollisuus löytää uusia

ulottuvuuksia omaan ajatteluunsa ja toimintaansa. Aidoimmillaan seikkailu on osa jokapäiväistä

elämää, se on uusien ulottuvuuksien oivaltamista ja löytämistä arkielämässä.” Vaikka Kiiski

kirjoitti asiaa seikkailun näkökulmasta, liittyy se mielestäni loistavasti myös opettajan arkeen. Ei

tarvitse ajaa vain vanhoissa urissa, vaan aina voi etsiä uusia reittejä ja pyrkiä ylittämään omia rajoja.

”Yhteisen suunnittelun myötä jokainen meistä aikuisista joutui kokeilemaan ja opettamaan jotain

sellaista, mitä aikaisemmin ei ollut tehnyt. Minulle kipsimuotin tekeminen ja valaminen oli uusi

elämys. Se oli oikeastaan tosi kivaa puuhaa, vaikka toteuttaisin käytännön asioita hieman toisin

kokemuksesta rikastuneena.”

3.4.4. Voipunut vai motivoitunut

Eheyttävässä opetuksessa oppimistapahtuma on merkityksellisempi kuin yksittäiset sisällöt. Lapsi

on aktiivinen oppija, joka voi osallistua koko oppimisprosessiin jo suunnittelusta lähtien.

Oppimisen apuna on mahdollista käyttää moninaisia ja vaihtelevia työtapoja ja menetelmiä, joissa

vuorovaikutuksilla on merkittävä rooli. (Nenänniemen päiväkodin ja koulun opetussuunnitelma.)

Luoman (1990, 35) mukaan oppilaiden motivoituneisuus työtä kohtaan lisääntyy, kun he pääsevät

itse päättämään tehtävien tekemisjärjestyksestä. Myös erilaiset persoonallisuudet ja eritasoiset

oppilaat tulevat paremmin esille, ja kykenevät tasonsa mukaisiin suorituksiin. Oppilaan

subjektiivinen asema tulee huomioida, jotta oppilas voisi paremmin myös itse eheyttää (Salonen

1988, 62).
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Eheyttävä opetus oikein toteutettuna luo mahdollisuuden saada oppilaat työskentelemään ja

viihtymään. Se voi tarjota lapselle laajempia näkökulmia kuin ehkä opetus muutoin. Eheyttämisen

ei tarvitse olla kaavoihin kangistuvaa. Perusideana on, että käytetään eri aineiden asiantuntemusta

saman asian opiskeluun ja että oppilaat pääsevät tiedon prosessointiin mukaan. Eheyttävän

oppimiskäsityksen mukaan tulisi pyrkiä aktiiviseen opiskeluun, ajattelun kehittämiseen ja tiedon

käsittelytaitoon. (Luukkonen 1990, 5, 10.)

Käytännöllisistä syistä oppilaat eivät voineet opetuskokeilussa itse päättää tehtävien töiden

järjestystä, mutta annetuissa raameissa heillä oli silti mahdollisuus päästä toteuttamaan omia

visioitaan. Oppilaiden välinen kanssakäyminen oli luonnollinen osa projektia ja erilaisia

opetusmenetelmiä käytettiin joustavasti tilanteen mukaan. Useanlaisen toiminnan ja tekemisen

kautta erilaiset oppijat pääsivät toteuttamaan omaa persoonaansa.

Historian kokeessa oli kaksi kuvaa, toinen kivikaudesta ja toinen pronssikaudesta. Oppilaiden tuli

kirjoittaa, mitä kuvissa tehdään ja mihin aikakauteen ne liittyvät. Lisäksi tuli kirjoittaa, mitä kuvan

henkilöt ajattelevat. Oli erittäin mielenkiintoista lukea oppilaiden vastauksia henkilöiden

ajatuksista. Niistä peilautui heidän omia kokemuksiaan, joita oli karttunut projektissa tehtyjen

töiden myötä. Vastauksista löytyi mm. seuraavanlaisia: ”Tästä tulee tosi hieno, kun saan tämän

valmiiksi!” ”Hoh hoijaa, onpa rankkaa hommaa!” tai ”Olen nähnyt paljon vaivaa, toivottavasti

tämä ei lohkea!”

”Oppilaiden kanssa työskenteleminen oli mielekästä ja hauskaa. He olivat aktiivisia ja

kiinnostuneita käsittelemistämme aiheista. Teimme ns. hiljaista omaa työskentelyä, kuten myös

äänekkäämpää tavoitteellista puuhaamista. Kavereiden apua tarvittiin välillä ja välillä tehtiin

hommia ryhmissäkin. Monenlaisista hetkistä muodostui mielenkiintoinen oppimiskokonaisuus.”

”Oli niin erilaisia tapoja työskennellä, joltakin luonnistui hetkessä mieletön luomus, joka oli täysin

mielikuvituksen siivittämä, toinen teki sarjakuvansa lähes mallin mukaisesti. Joku keskittyi ja väritti

huolella yksityiskohtia myöten, kun toiselle riitti sinnepäin tehty, kunhan idea vain oli hauska.

Sarjakuvista heijastui oppilaiden persoonat ja työskentelytavat loistavasti”
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3.4.5. Oppia voi, jos konstruktoi

Tekemäni opetuskokeilu perustuu konstruktivistiseen ajatukseen. Asiat nähdään siten, että oppilas

oppii vastaanottamalla tietoa ympäröivästä maailmasta ja sen jälkeen yhdistämällä sen jo olemassa

oleviin omiin malleihin ja käsityksiin. Konstruktivismi, joka on niin kasvatusfilosofia kuin

oppimiskäsityskin, pohjautuu kognitiiviseen psykologiaan ja nousi 1950-luvulla behaviorismin

haastajaksi (Kurki & Mäki-komsi 1996).

Konstruktivismissa oppija nähdään aktiivisena tiedon muokkaajana, joka luo tiedon konstruktionsa

aikaisempien tietojensa ja kokemustensa pohjalta. Konstruktivistisen käsityksen mukaan tietoa ei

voida ottaa vastaan ilman omaa tietorakenteiden muodostamista, sillä tieto on dynaamista ja

otoksia oppilaiden projektisarjakuvista
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riippuvaista konstruktoijan tekemästä tulkinnasta. Muodostuvaan konstruktioon vaikuttavat myös

tilanteen fyysiset ja sosiaaliset tekijät. (Salovaara 1997.)

Opetuskokeilussa konstruktivistisen näkökulman mukaan pystyin vain luomaan oppimistilanteita ja

mahdollistamaan toimintaa, jotta oppilaat voivat kartuttaa kokemuksiaan ja saada oppitunneista

pohjaa oman konstruktion rakentamiseen.  Loppuarvioinneissa ja oppilaiden kirjoitelmissa näkyy

selkeästi se, kuinka eri asiat ovat olleet eri oppilaille tärkeitä ja mielekkäitä, ja mikä on jäänyt

kenenkin mieleen tai mitä kukakin on oppinut. Omat aikaisemmat henkilökohtaiset kokemukset ja

tiedot ovat olleet pohjana sille, miten oppilaat ovat ottaneet uusia asioita vastaan.

Loppuarvioinnissa oli mm. lauseen alku, jota piti jatkaa: ” Kahden vuoden päästä muistaisin...”

Oppilaiden kaikki vastaukset liittyivät kivi- ja pronssikauteen tai projektipäivään. Vastauksien kirjo

oli silti laaja; ”miten korut ja ruukut tehdään”, ”kaiken”, ”että oli tosi kivaa”, ”vuolukiven

ulkonäön”, ”ainakin korut, näytelmän ja sen, miltä tuntui ekovilla”, ”jotain esihistoriallisesta

ajasta”, ”mehun maun”, ”kiven kaiverruksen”, ”tinan valamisen” ja ”sen kuinka innolla tein

saviruukun”. Näistä erinäisistä vastauksista on tulkittavissa, että oppilaille erilaiset asiat olivat

merkityksellisiä. Monilla oli viittaus omaan kokemukseen tekemisestä, joillakin ilmapiiriin tai

tunnelmaan. Osa mietti taas faktoja tai tekniikkaa ja joillakin jäi jokin tietty aistielämys mieleen.

Useissa papereissa luki, että kahden vuoden päästä muistaisi kaiken. Ehkä näistä voisi tulkita

projektin kokonaisvaltaisuuden, sen kuinka asiat linkittyivät toisiinsa tai ehkä sen, että oppilaat

olivat motivoituneita ja kenties hyvämuistisia.

3.4.6. Yksin vai ystävyksin

Virkkala ja Suojala (1997, 120) ovat kuvanneet oman kokemuksensa pohjalta eheyttävässä

opetuksessa ryhmän merkitystä oppimiskokemuksessa seuraavasti: ”Ryhmä mahdollistaa

yhteistoiminnallisen oppimisen. Lisäksi subjektiivisten kokemusten jakaminen ryhmässä laajentaa

ja rikastuttaa tulkintoja.”  Toiskallion, Roiskon & Trapin (1994, 18) mukaan oppimisen pohjana

ovat kokemukset, joihin liittyy omakohtaista ja yhteistä pohdintaa ja arviointia. Oppiminen on

merkittäviltä osilta sosiaalista, sillä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tiedot ja taidot välittyvät

ja kehittyvät.
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Yhteistyötä ylimmillään, viilaa vuoroteltiin ja välineitä vaihdeltiin.

 Luokalla oli mielestäni kohtalaisen hyvä yhteishenki. Oppilaat olivat tottuneet työskentelemään

toistensa kanssa. Erilaiset persoonat loivat kokonaisuuden, toimivan luokan. Ketään oppilasta ei

syrjitty luokan ulkopuoliseksi.  Ilmapiiriä harjoitteluluokassani voisin luonnehtia eloisaksi ja

luottamukselliseksi.

”Eritoten olen seurannut suurella sydämellä muutaman oppilaan avuliaisuutta ja yhteistyökykyä. Ei

ole väliä, onko kyseessä tyttö vai poika, kaveria autetaan aina tarvittaessa.”

”Luokassa leijui huumori ja kavereille naljailtiin ystävällisessä hengessä.”

”Ryhmien muodostamisen kanssa ei tullut ongelmia, oppilaat olivat tottuneet työskentelemään

toinen toistensa kanssa.”

Rinnakkaisluokan kanssa työskentely oli rikastuttavaa, mutta toi myös uusia haasteita oppilaille.

Koettiin, ettei rinnakkaisluokkalaisia tunnettu riittävän hyvin. Erään oppilaan mielipide: ” Yhteisen

projektipäivän järjestäminen oli osakseen hyvä ja osakseen huono idea. Huono, koska yhteistyö

uusien ihmisten kanssa on hankalaa. Hyvä idea se oli siksi, että jos yhteisiä tunteja pidettäisiin
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enemmän, yhteistyö sujuisi ehkä paremmin.”  Toinen oppilas kirjoitti: ”Mielestäni oli mukavia

tunteja, erityisesti tykkäsin 5.b-luokan kanssa työskentelemisestä! Toivoisin, että voisimme

työskennellä yhdessä 5b-luokan kanssa vähän useammin.” Projektin arvioinnin perusteella

molemmat luokat ovat kokeneet, että saman luokan oppilaiden välinen yhteistyö onnistui paremmin

kuin rinnakkaisluokkalaisten kanssa työskenteleminen. Suurimman osan mielestä yhteistyö

rinnakkaisluokkalaisten kanssa onnistui kuitenkin erittäin hyvin tai kohtalaisen hyvin.

3.4.7. Monet oppimisen myytit vai Kolben oppimisen tyylit

Kolb on jakanut tehokkaan oppimisen neljään eri vaiheeseen; käytännön kokemukseen,

reflektiiviseen havainnointiin, abstraktiin käsitteellistämiseen ja aktiiviseen kokeiluun. Käytännössä

tämä tarkoittaa, että ensin tutustutaan asiaan, toiseksi kuunnellaan ja havainnoidaan, sitten

kehitetään ideaa ja viimeiseksi tehdään päätelmiä. Eri vaiheiden mielekkyyden ja onnistumisen

perusteella määräytyvät Kolben mukaan yksilölliset oppimistyylit. (Kolb 1984, Filppulan mukaan.)
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Kolb on tehnyt useiden tutkijoiden tuotoksiin pohjaten oman moninaisen teorian oppimisen

tyyleistä. Hän kehitti mallin, jossa esiintyvät ulottuvuudet tiedon hahmottamisesta; käytännön

kokemuksesta tai abstraktista käsitteellistämisestä ja tiedon prosessoinnista, aktiivisesta kokeilusta

tai reflektiivisestä havainnoinnista. Näiden neljän eri linjan kautta saadaan yhtä monta eri

oppimistyyliä. (Kolb 1984, Filppulan mukaan.)

Kuva 1: Kolben oppimistyylimalli – hahmottaminen ja prosessointi

Innovatiiviset oppijat (käytännön kokemus) oppivat omakohtaisten kokemusten ja sosiaalisen

vuorovaikutuksen kautta. Heidän tuntemuksensa ovat ajattelua vahvempia ja ongelmiin he

suhtautuvat ennemminkin intuitiivisesti ja ”taiteellisesti”, kuin systemaattisesti ja tieteellisesti.
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Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt omaavat hyvät ihmissuhdetaidot ja he kykenevät tekemään

helposti tunnepohjaisia päätöksiä. Toimiminen suunnittelemattomissa tilanteissa onnistuu

avomielisen elämään suhtautumisen ansiosta. (Kolb 1984, Filppulan mukaan.)

Analyyttiset oppijat (reflektiivinen havainnointi) omaavat reflektiivisen havainnointikyvyn, joka

keskittyy asioiden ja tilanteiden merkitysten puolueettomaan ymmärtämiseen. Faktatieto koetaan

erittäin tärkeäksi, ja niinpä käytännön kokemukset jäävät toissijaisiksi. Heidän luonteenpiirteistä

vallitsevia ovat kärsivällisyys ja reflektointi. Monesti ryhmään kuuluvilla henkilöillä on kyky nähdä

asiat useasta eri perspektiivistä hyvin perusteltuina. (Kolb 1984, Filppulan mukaan.)

Järkiperusteiset oppijat (abstrakti käsitteellistäminen) oppivat loogisen ajattelun kautta. Heille

tunteita tärkeämpiä ovat logiikka, ideat ja käsitteet. Tieteellisen teoreettinen näkökulma on

vallitseva. Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt osaavat suunnitella asioita systemaattisesti, ja he

arvostavat täsmällisyyttä, analysointia ja kurinalaisuutta. (Kolb 1984, Filppulan mukaan.)

Dynaamiset oppijat (aktiivinen kokeilu) oppivat käytännönläheisen työskentelyn kautta. Asiat

hoidetaan ja muihin ihmisiin ja tapahtumiin pyritään vaikuttamaan. Päätöksen tekeminen tapahtuu

heillä tunnepohjalta, jolloin syvempi ymmärrys ja havainnointi jäävät toiselle sijalle. (Kolb 1984,

Filppulan mukaan.)

Olen Kolben teorian mukaan innovatiivinen oppija, sillä opin parhaimmin omakohtaisten

kokemusten ja sosiaalisen kanssakäymisen kautta. Teen päätöksiä paljon tunnepohjalta. Ote

ongelmiin on välillä liiankin intuitiivinen ja taiteellinen. Sama intuitiivinen oppimistyyli heijastuu

myös opetustyyliini. Liiallista intuitiivisuutta tulee kuitenkin varoa, jotta pystyy pitämään kiinni

tavoitteista. Toiminnallisuudella saadaan vaihtelua opiskeluun ja asiat jäävät paremmin mieleen

omakohtaisen kokemuksen kautta. Toiminnan kautta opettaminen vaatii aikaa ja sisältää haasteita,

mutta tuntuu yleensä palkitsevalta. Opetus tulee suunnitella etukäteen huolellisesti, jotta tietää

mihin pyritään, ja että tunti kulkee jouhevasti eteenpäin. Monet oppilaat pitävät toiminnallisuudesta,

mutta sitä ei voi yleistää kaikkia koskevaksi. On tärkeätä, että opetusta annetaan erilaisilla

metodeilla, sillä vaihtelu virkistää ja oppilaat oppivat erilaisin tavoin, kuten Kolben teoriasta on

havaittavissa. Näin voidaan taata erilaisten oppijoiden tasapuolisempi huomioiminen.

Loppuraportissa kysyin: ”Koitko projektin mielekkääksi tavaksi opiskella?”ja ”Minkä takia?”

Eräs oppilas kirjoitti seuraavasti: ”En (aina). Koska tykkään vain istua ja lukea ja kirjoittaa.”
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Edellä mainitun oppilaan mielipiteet poikkesivat muiden oppilaiden mielipiteistä. Hän selkeästi

nauttii enemmän luokassa tehtävästä turvallisesta perustyöskentelystä kuin projektinomaisesta

kaaosmaisemmasta toiminnallisesta työskentelystä.

Loppuarvioinnissa toinen oppilas vastasi samoihin edellä mainittuihin kysymyksiin:

”Kyllä. Koska oli helpompi opiskella kun sai itse kokeilla korujen ja ruukkujen tekoa.”

Lisäksi kysyttiin: ”Miten eri aineiden yhdistäminen onnistui mielestäsi projektissa?” Hän vastasi:

”Hyvin, koska kuvistöiden tekemiseen oli enemmän aikaa, koska käytimme hissan tunteja

kuvistunneiksi.”

Hänen vastauksestaan käy ilmi, että hän oli pitänyt projektinomaisesta toiminnallisesta

työskentelystä ja koki, että oli saanut enemmän aikaa kuvataiteen töiden valmistukseen. Oppiaineet

tukivat toinen toisiaan ja aiheita käsiteltiin limittäin sekä kuvataiteen että historian tunneilla.

Oppilas mainitsi, että oppi asioita oman tekemisen kautta. Tähän perustuu Deweyn

kasvatusnäkökulma, joka pohjautuu tietämisen ja tekemisen yhteenkuuluvuuteen. Dewey korosti

kokemusten hankkimista ja aktiivista toimintaa (learning by doing). Dewey sitoo läheisesti toisiinsa

myös teorian ja käytännön. (Iisalo 1991, 211.)

3.4.8. Eheyttämisessä järkeä, se on taito- ja taideaineissakin tärkeä

Taito- ja taideaineiden arvostus koulussa on ajan saatossa laskenut. Tuntikehyksiä on muutettu,

jolloin taito- ja taideaineet ovat joutuneet luovuttamaan osuuksia matemaattis-luonnontieteellisten

ja lukuaineiden hyväksi. (Puurula 1997, 9-10.) Vaarana on lisäksi koulussa toteutettu liiallinen

eheyttäminen, jolloin taito- ja taideaineet joutuvat muiden aineiden kyytipojiksi. Tällöin niiden

omat tavoitteet ovat vaarassa jäädä toteutumatta (Vaahtokari 1992, 73).

Taidekasvatus tulisikin nähdä laajempana kokonaisuutena. Sen tavoitteena on laajentaa ihmisen

kykyä kohdata maailma, luoda aktiivinen ja osallistuva kansalainen. Parhaimmillaan taidekasvatus

on korkeatasoista sekä esteettiseltä, että moraaliselta näkökulmalta. (Hellström 2006, 50-51.) Taito-

ja taideaineiden opetuksen yhteydessä pitäisi kaikille oppilaille kyetä antamaan valmiuksia, jotka

auttavat ajattelemaan ja toimimaan avoimesti, luovasti, esteettisesti, kommunikatiivisesti ja
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kulttuurisesti (Fowler 1996, 8-13. Puurulan 1997, 11 mukaan). Taito- ja taideaineiden opetus  tulisi

mieltää kokonaisvaltaiseksi kasvatukseksi. Tällöin siitä voisi olla hyötyä kyseisten aineiden

arvostuksen nostamiselle, didaktiselle kehitystyölle ja tutkimukselle. (Puurula 1997, 11.)

”Juttelin erään oppilaan kanssa, hän oli vahvasti sitä mieltä, että koulussa ei tarvittaisi muita

aineita laisinkaan, kuin ainoastaan käsitöitä. Oppilas oli selkeästi kiinnostunut ja motivoitunut

kyseisestä oppiaineesta. Toki tovin keskustelun jälkeen hän ymmärsi mainiosti, että muutkin aineet

ovat tärkeitä. Meidän molempien mielestä oli silti sääli, että käsitöitä on vain kaksi oppituntia

viikossa. Se ei ole kovin paljoa. ”

Taito- ja taideaineiden arvostuksen heikkeneminen, ja sen heijastuminen ko. aineiden oppituntien

lukumäärän vähentymiseen tuntuu kurjalta niitä oppilaita kohtaan, jotka ilmaisevat itseään töiden

kautta ja nauttivat kyseisistä tunneista kuten edellä kuvaamani oppilas. Vieläkin tärkeämpää niiden

tuntien säilyttäminen olisi käsistään kömpelömmille tai aremmille oppilaille, joille itsensä

ilmaiseminen on vaikeaa. Harjoitusta tarvitaan paljon hankalalta tuntuvien tärkeiden asioiden ja

etenkin taitojen oppimiseen. Seuraava Santakallion näkökulma voisi olla yksi tie kohottaa taito- ja

taideaineiden asemaa.

Taito- ja taideaineiden opetussuunnitelmat ja opettajankoulutus eivät ole pysyneet yhteiskunnan

muutoksen vauhdissa. Aineiden opetusta ja opettajankoulutusta tulisikin hänen mukaansa kehittää

kansainvälisten suuntausten mukaisesti. Tavoitteita tulisi asetella uudenlaisesti, opettaa modernia

teknologiaa ja integroida oppiaineiden välillä. Näiden edellä mainittujen asioiden pohjalta voitaisiin

osoittaa taito- ja taideaineiden olemassaolon tärkeys ja turvata oppilaiden laaja-alainen yleissivistys.

(Santakallio 1998, 50-51.)

Tulisi huomioida taito- ja taideaineiden monet mahdollisuudet eheyttävässä opetuksessa. Breslerin

(1995) artikkelissa kerrotaan taito- ja taideaineiden opetuksen integroitumisen toteuttamista

kouluissa etnografisen tutkimuksen pohjalta. Todellisesta luokkatilanteesta hänen mukaansa on

erotettavissa neljä erilaista integrointikäytäntöä: alistuva lähestymistapa, jossa taiteet nähdään

muiden oppiaineiden elävöittäjinä; tasavertainen kognitiivinen tyyli, jossa kognitiivisten taitojen ja

esteettisten ominaisuuksien kehittäminen nähdään tasavertaisina; affektiivinen tyyli, joka käsittää

pyrkimyksen vaikuttaa taiteen avulla oppilaiden tunnetilaan ja luovuuteen ja sosiaalinen

integraatiotyyli, jossa taidetta käytetään koulun sosiaalisen toiminnan huolehtimiseen (esim. koulun

juhlien ohjelma). (Karvinen 2000, 147.)
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Toteuttamassani opetuskokeilussa on piirteitä kaikista edellä mainituista integrointikäytännöistä.

Alistuvan lähestymistavan näkökulmasta voidaan ajatella, että kuvataiteen kautta elävöitettiin

historian opiskelua. Toisaalta tasavertainen kognitiivinen tyyli näkyi siinä, että molempien aineiden

tavoitteet pyrittiin saavuttamaan. Affektiivisella tyylillä oli osansa alkukantaisen tunnetilan

löytämisessä ja sosiaalinen integraatiotyyli puolsi sosiaalisten suhteiden rakentumista niin oman

luokan kesken kuin rinnakkaisluokkalaistenkin kanssa.

3.4.9. Kirjan sitomaksi vai kirjan sitojaksi

Eheyttävän opetuksen toteuttamiseen ei tarvita varta vasten suunniteltua materiaalia, vaan se tarjoaa

mahdollisuuden entisen materiaalin uudenlaiseen käyttöön. Oppikirja oikein käytettynä rikastuttaa

opetusta. Sen järjestelmällisen seuraamisen sijaan tulisi valita kulloinkin tarpeelliset ja

tarkoituksenmukaiset asiat. Hyvän suunnittelun ja lisämateriaalin (lainakirjat, tehtävä kortistot,

tietokone, erilaiset oppimisvälineet ja muut materiaalit) avulla voidaan luoda rikas omakohtaiseen

tutkimiseen ja työskentelyyn liittyvä oppimisympäristö. (Salonen 1988, 38-39, 66, 82.)

Vuolukivestä amulettia valmistetaan,
 tinaa korun tekemiseen sulatetaan.
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”Historian opettaminen harjoittelussa oli minulle uusi kokemus. Oli mielenkiintoista päästä

käsittelemään kokonaisuutta suunnittelusta lähtien loppukokeen ja arvioinnin toteuttamiseen

saakka. Marja suositteli käsitekartan tekemistä ja sen pohjalta jakson asioiden opettamista. Tuntui

vähän pelottavalta irroittautua kirjasta ja haasteelliselta lähteä rakentamaan tunteja oman

käsitekartan pohjalta. Käytännössä se kuitenkin toimi yllättävän kätevästi. Oppilaan

historiankirjassa oli tärkeiden asioiden seassa paljon epäolennaisia asioita. Tämän takia koin

käsitekartan pohjalta työskentelyn vieläkin mielekkäämmäksi.”

Historian tunneilla käytin opetuksessa oppikirjan ja vihkon lisäksi kuvatauluja, tietokonetta sekä

kirjaston kirjoista opetusta elävöittäviä kuvia ja kertomuksia. Kivi- ja pronssikauden asioita

havainnollistettiin myös opetuskokonaisuuteen liittyvien kuvataiteen töiden tekemisen avulla.

Oppilaalla oli mahdollisuus päästä lähemmäs esihistoriallisen ajan elämää sekä omien- ja toisten

tekemien töiden, että itse tekemisenkin kautta. Draamatunnilla ei käytetty ohjelappuja kummempaa

materiaalia, mutta eläydyttiin kyseessä olevan aikakauden tapahtumiin ja kuviteltiin

oheismateriaalit, joita tarvittiin (mm. pronssikauden pronssikoruja ja kankaita kuvitteellista

vaihtokauppaa tehdessä).

3.4.10. Aika paljon vai aikaa paljon

Väljempää ajankäyttöä tarvitaan, kun käytetään oppilaskeskeisiä työtapoja. Kiirettä voidaan

vähentää, kun yhdistetään oppiaineiden aihesisältöjä siten, että ajankäyttö on mahdollisimman

taloudellista. (Salonen, 1988, 69.) Ajankäytön tarkoituksenmukaisuuteen ja oppilaan

henkilökohtaisen työrytmin kunnioittamiseen tulisi löytyä tasapaino. Yhdessä tehdyt säännöt

sisäistettyään oppilas voisi saada vapautta toimia hänelle sopivalla työrytmillä. Tällainen vapaus

kantaa sisällään myös vastuun, joka perustuu itsekuriin. (Salonen 1988, 44.)

Mikäli pyritään toteuttamaan eheytystä todella, niin varteenotettava vaihtoehto perinteisen

työjärjestyksen sijaan olisi viikko-ohjelma. Tällöin vain ruokailuajat, kouluun tulo- ja kotiin

lähtemisajat ja erityistoimenpiteitä vaativat tunnit olisi määritelty ennalta. Muu jaksotus olisi

opettajan harkinnassa. Tällöin olisi mahdollista pyrkiä jaksottamaan oppisisällöt luonnollisiin

ajankohtiin ja luontevan pituisiksi. (Salonen 1988, 50, 60.)



- 38 -

Harjoitteluluokan kanssa työskentelyn suurin ongelma oli ajan rajallisuus ja pirstaleisuus. Asiaa oli

paljon ja oppilaat olivat erilaisia työskentelijöitä. Osa oppilaista oli nopeita toimimaan ja oppimaan,

kun taas toiset tarvitsivat aikaa enemmän saman tehtävän tekemiseen.

”Vikkelimmät oppilaat olivat jo saaneet tehtävän tehdyksi, ennen kuin viimeisimmät olivat saaneet

aloitetuksi. Joillakin vain kului aikaa kynän etsimiseen ja kumin kaivamiseen ja kirjan hakemiseen

ja sivun pläräämiseen... ilman erityisempää vetkutteluakaan. Toisaalta on väärin ”rangaista”

luontaisesti verkkaampia oppilaita suuremmalla määrällä läksyjä, mutta toisaalta taas tietyt asiat

jokaisen tulisi hallita.”

Oppilaat olivat erittäin aktiivisia kyselemään asioita. Valitettavasti kysymystulvan jokaiseen

kysymykseen vastaamista perusteellisesti oli pakko rajoittaa, sillä harjoittelun opetustunnit oli jaettu

pitkin viikkoa, eikä joustonvaraa tuntirakenteissa ollut kovinkaan paljoa. Piti pyrkiä opettamaan

kulloisenkin tunnin tavoitteiden mukaiset asiat oppitunnin aikana.

”Olis ollu niin kiva jatkaa vielä hommia välkän jälkeenkin, mutta koska sitte ei oo enää mun tunti,

niin oli vaan pakko laittaa pillit pussiin.”

Historian ja kuvataiteen integrointi antoi mahdollisuuden tutustua historiaan liittyviin asioihin

syvällisemmin. Toisaalta historian lähtökohdat taas pohjustivat ja motivoivat kuvataiteen töiden

tekemistä. Näin hyvin asioihin ei olisi ehditty perehtymään vain toisen aineen oppituntien aikana.

Historian tunnilla puhuttiin mm.  savi-idoleista sekä niiden merkityksestä ja valmistuksesta.

Kuvataiteen tunnilla jatkettiin aiheen käsittelyä siitä, mihin oli edetty ja valmistettiin itse savi-

idoleita. Tällöin samaa asiaa ei tarvinut käsitellä kahdesti, vaan pystyttiin etenemään ripeästi asiassa

syvemmälle.

Ajankäytöllisiä ongelmia oli enimmäkseen tuntien sisällä: esim. kuvataiteen tuntien keskellä oli

välitunti, jolloin mm. savityöt piti suojata kuivumiselta tai kaikki saviruukut tuli pyrkiä

valmistamaan loppuun saakka senkertaisten tuntien kuluessa. Lisäksi jakson keskelle sovittu

projektipäivä sitoi aikataulua ja ruuhkautti töiden etukäteisvalmisteluiden tekemistä. Jokaisen savi-

idolien tuli olla kuivat ja kipsimuotit kaiverrettu ja rutikuivat ennen jatkokäsittelyä, joka tapahtui

projektipäivänä. Projektin toteuttaminen kuitenkin kannatti, sillä se mahdollisti vähän

erikoisempien asioiden toteuttamisen, kuten mustasavustuksen ja tinan valamisen koulussa.
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3.4.11. Arvio sanoin vai arvosanoin

Opetuksen eheyttämisen pahimmaksi esteeksi on koettu oppiaineittain tapahtuva numeroarvostelu

(Karikas 1993, 23). Mitä laajemmalle eheyttävässä opetuksessa edetään, sitä mahdottomampaa on

erottaa oppimistilanteista ns. oppiaineita (Salonen 1988, 43). Opetuksen eheyttämisen myötä

arvioinniksi sopisi paremmin sanallinen ja suullinen arviointi, sekä vertais ja itsearviointi (Karikas

1993, 23). Numeroarvostelu saattaa heikentää oppilaan hyvää minäkuvaa, jota halutaan vahvistaa

kokonaisopetuksen kautta. Oppilaan tulisi terveellä itsetunnolla, realistisesti ja ahdistumatta pystyä

näkemään oma kehitys ja kyvyt muiden rinnalla. (Salonen 1988, 43.)

Eheyttävässä opetuksessa tulisi pyrkiä jatkuvaan arviointiin. Kokonaisopetuksen kokeilukouluissa

on arvioimiseen käytetty seuraavanlaisia menetelmiä: oppilaan kanssa keskustellaan kahden kesken

työjaksojen aikana, opettaja antaa vapaamuotoista palautetta, luokkatoverit kirjoittavat

vapaamuotoisia arviointiraportteja ja pidetään keskustelut oppilaiden, vanhempien ja opettajien

kesken syksyisin ja keväisin. Koska peruskouluasetus edellyttää, että mitataan tietoja ja taitoja

tietyissä oppiaineissa, tulee opettajan jo suunnitteluvaiheessa tarkoin ottaa huomioon kunkin aineen

keskeiset sisällöt ja tavoitteet (Salonen 1988, 53, 71).

Töiden tekemisen ja projektin toteutuksen jälkeen oli vuorossa arviointi. Arvioin oppilaiden

suoriutumista eri oppiaineista antamalla arvosanat. Numerot perustuivat jakson aikana tehtyihin

töihin, työskentelyyn ja oppimiseen. Arvosanojen antaminen tuntui erittäin vastuulliselta ja välillä

hankalaltakin työltä. Myös oppilaat joutuivat pohtimaan ja arvioimaan omaa työskentelyään ja

oppimistaan joissain aineissa.

”Tytti oli onneksi mun kanssa tekemässä kuviksen arviointia. Ensin oli jotenkin hankala päästä

arvioinnissa alkuun. Kuinka tiukasti tulisi arvioida ja onko mun näkemys arvosteltavista esineistä

oikeudenmukainen? Sitten kun alettiin jakaa töitä arvosanan mukaisiin ryhmiin, niin homma luisti

aika kivasti eteenpäin. Oli tosi hyvä, että sai omille mielipiteille vahvistusta.”

Etenkin kuvataiteen numeron päättäminen tuntui aluksi haasteelliselta arpomiselta. Vähitellen

tavoitteista lähtevien kriteerien pohtimisen, syntyneen lopputuloksen ja työskentelyprosessin

huomioimisen myötä aukeni jollain ihmeellisellä tavalla linja numeroiden antamiselle. Kyseisessä
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tilanteessa suurena tukena ja apuna oli Tytti, jolla oli samat pohdinnat oman harjoitteluluokkansa

arvioinnissa. Oli mielenkiintoista heijastaa omia ajatuksia toisen mielipiteisiin. Loppujen lopuksi,

kun yhteiset kriteerit oli muodostettu, olimme kutakuinkin samoilla linjoilla annettavista numeroista

muutamia rajatapauksia lukuunottamatta. Minulle kyseinen arviointiprosessi oli haasteellinen ja

opettavainen.

”Lopuksi vaan ihasteltiin, kuinka upeita töitä oli tehty. Jotkut oli nähny kyllä tosi paljon vaivaa.”
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Idolit savesta väännettiin,
sanomalehteen käännettiin.
Peltipurkkeihin nakattiin,

Nuotion uumeniin pakattiin.

Savi-idolit verrattomat,
hassut, hauskat valmiina ovat.
Kampamaisia kuvioita toistaa,

suuret nenät kauas loistaa,
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4 ARVIOINTIA TUTKIMUKSESTA

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkija joutuu pohtimaan tekemiään ratkaisuja ja ottamaan kantaa

yhtäaikaisesti sekä analyysiin kattavuuteen että tekemänsä työn luotettavuuteen. Tukea saa vain

ennakko-oletuksista, arkielämän peukalosäännöistä ja teoreettisesta oppineisuudesta. Laadulliseen

tutkimukseen kuuluu tutkijan avoin subjektiviteetti ja tutkijan toimiminen tutkimuksensa keskeisenä

tutkimusvälineenä. Täten pääasiallinen luotettavuuden kriteeri onkin tutkija itse ja luotettavuuden

arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta 1996, 164-165.) Seuraavissa

kappaleissa arvioin tutkimuksen luotettavuutta erilaisista näkökulmista.

4.1. Tutkimuksen luotettavuuden arviointia

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi perinteisin tavoin reliabiliteetin ja validiteetin

kautta on koettu hankalaksi. Onkin ehdotettu, että validiteetti ja reliabiliteetti korvattaisiin

laadullista tutkimusta tehtäessä siten, että sisäinen validiteetti vastaisi uskottavuutta, ulkoinen

validiteetti siirrettävyyttä ja reliabiliteetti varmuutta. Objektivisuus tarkoittaisi tällöin

vahvistuvuutta. (Eskola & Suoranta 1996, 166-167.) Seuraavaksi arvioin tutkimuksen luotettavuutta

laadulliselle tutkimukselle ehdotettujen kriteereiden kautta.

Uskottavuudella luotettavuuden kriteerinä tarkoitetaan sitä, että tutkijan on tarkistettava, että hänen

omat tulkintansa ja käsitteelistyksensä ovat yhdenmukaiset niiden käsitysten kanssa, jotka

tutkittaville ovat muodostuneet. (Eskola & Suoranta 1996, 167.) Kaikki tutkimuksessa kuvatut asiat

ovat heijastusta omista subjektiivisista kokemuksistani ja ajatuksistani, joita olen kohdannut matkan

varrella niin opettajan kuin tutkijankin roolista käsin. Tutkimuksessa olen oppilaiden havainnoinnin

lisäksi tarkastellut omia kokemuksiani ja näkemyksiäni niin tutkimuksen tekemisestä kuin

opetuskokeilun toteuttamisestakin. Itsereflektointi onkin olennainen osa tutkimustani. Olen pyrkinyt

kirjaamaan tekemiäni havaintoja mahdollisimman totuudenmukaisesti ja monipuolisesti.

Opettajan  roolin  kautta  olen  ollut  keskeisessä  osassa  toimintaa.  Se  on  mahdollistanut  asioiden

kokemisen ryhmän sisältä päin, jolloin myös oppilaan näkemyksen ymmärtäminen on ollut

mahdollisempaa. Toiminnan keskellä ollessani olen kuullut oppilaiden mielipiteitä, nähnyt
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asennoitumista ja lukenut heidän kirjoituksiaan. Otetut valokuvat auttavat palauttamaan mieleen

tilanteita ja tapahtumia opetuskokeilun varrelta ja katsomaan tilanteita eri näkökulmasta. Lisäksi

valokuvien kautta pyrin kertomaan asioita, joita en voi kirjoittaa ja samalla vahvistamaan lukijan

näkemystä tekemästäni opetuskokeilusta.

Siirrettävyys kyseisen tutkimuksen osalta on näkemykseni mukaan mahdotonta, sillä tutkimus on

toteutettu omassa kontekstissaan, monimuotoisessa sosiaalisessa todellisuudessa. Sen sijaan joitakin

asioita ja ideoita tutkimuksestani voi siirtää ja mukauttaa toiseen opetustilanteeseen. Mielessäni

kyteekin ajatus opetuskokeilua vastaavan toiminnan uudelleen toteuttamisesta myöhemmin. Ehkä

tulevien omien oppilaiden kanssa voisi soveltaa projektia ja toteuttaa asioita niiltä osin kuin se olisi

mahdollista. Olisi mielenkiintoista nähdä, miten samat asiat toteutuisivat eri oppilasryhmän kanssa.

Vahvistuvuudella tarkoitetaan tehtyjen tulkintojen saamaa tukea vastaavanlaisia ilmiöitä

käsitelleiden tutkimuksien tuloksista. (Eskola & Suoranta 1996, 167.) Tuskin samanlaiseen

opetuskokeiluun perustuvaa tutkimusta on toteutettu, mutta sen sijaan eheyttävää opetusta on

käsitelty useimmissakin tutkimuksissa. Karvisen (2003) väitöskirja ”Kohti kokonaisvaltaista

opetuksen kehittämistä: kuvataide osana eheyttämistä peruskoulun alaluokilla” on omaa

tutkimustani vahvistava tutkimus. Myös Puurulan (1998, 2001) toimittamien kirjojen artikkeleissa

on käsitelty eheyttävää opetusta ja integraatiota taito- ja taideaineita käsittelevissä tutkimuksissa.

Kyseisistä tutkimuksista on löydettävissä samanlaisia havaintoja eheyttävästä opetuksesta

toteuttamani opetuskokeilun kanssa, mutta suurin osa tutkimuksista on kuitenkin kohdistettu eri

kohderyhmälle tai eri aineeseen, jolloin vahvistavuutta ei tapahdu niin paljoa.

4.2. Laadullisen tutkimuksen arviointia

Seuraavaksi arvioin tutkimustani seikkojen pohjalta, joihin Mäkelä (1990) kiinnittää huomiota.

Niitä ovat aineistojen yhteiskunnallinen merkittävyys ja riittävyys, analyysin kattavuus sekä

arvioitavuus ja toistettavuus. (Eskola ja Suoranta 1996, 169 mukaan.)

Yhteiskunnallinen merkittävyys ja riittävyys jäävät melko vähäisiksi tekemässäni tutkimuksessa.

Produktiivinen graduni ei ole kovin laaja, sillä se on toteutettu yhden opetuskokeilun pohjalta, jota

on heijastettu eheyttävän opetuksen teoriaan. Toivon, että tutkimukseni kautta onnistun
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rohkaisemaan lukijaa eheyttävän opetuksen kokeilemisessa. Tekemäni tutkimus on ollut

merkityksellinen ennemminkin omalle oppimisprosessilleni. Tutkimuksen kautta olen päässyt

syventämään tietojani mm. eheyttävästä opetuksesta, tutkimusmenetelmistä ja tutkimuksen

tekemisestä.  Produktiivisen toteutuksen ansiosta olen saanut myös käytännön kokemuksia kentällä

toimimisesta. Tutkimuksen liittyminen käytäntöön on ollut erittäin havainnollista ja opettavaista.

Mainitsemieni opittujen asioiden lisäksi olen oppinut paljon sellaista, jonka kuvaus kirjallisesti on

mahdotonta, sillä oppiminen on ollut monitahoista ja pitkälti myös kokemukseen pohjautuvaa.

Tuskin tiedostan vielä itsekään kaikkea, mitä tutkimusen tekeminen on tuonut tullessaan.

Analyysin kattavuus ei ole laaja. Tutkimuksessa on käsitelty keskeisimpiä asioita, joita

tutkimuksen rakentamisen myötä on noussut esille. Analyysissä on otettu esille eheyttävälle

opetukselle luonteenomaisia piirteitä ja pohdittu niitä omien havaintojen ja kokemusten pohjalta.

Arvioitavuus ja toistettavuus eivät toteudu kovin hyvin produktiivisessa tutkimuksessa.

Arvioitavuudella tarkoitetaan lähinnä tutkimuksen päättelyn seurantaa. Produktiivisessa

tutkimuksessa tutkimuksen tekemisen rinnalla kulkee vahvasti myös toiminta. Päättelyllä ei ole

samanlaista keskeistä roolia, kuin perinteisessä tutkimuksessa. Tapahtuneita asioita, jotka

linkkiytyvät toinen toisiinsa on toiminnan myötä syntynyt lukematon määrä. Niistä on mahdollista

kuvata tutkimusraporttiin vain pieni osa. On jo paljon, jos lukijalle muodostuu käsitys toteutetusta

kokonaisuudesta ja hän pystyy seuraamaan, saati ymmärtämään tekemiäni ratkaisuja ja havaintoja.

Toistettavuus tekemässäni tutkimuksessa on edellä mainituista syistä lähes mahdotonta.

Toistettavuudella tarkoitetaan analyysissä käytetyn luokittelu- ja tulkintasääntöjen esittämistä niin

yksiselitteisesti, kuin mahdollista. Tarkoituksenmukaista olisi esittää asiat niin tarkasti, että toinen

tutkija voi niitä tutkimalla tehdä samat johtopäätökset aineiston pohjalta. Tämä ns. reversibeliys on

ideaali, johon on lähes mahdotonta yltää. (Eskola & Suoranta 1996, 170.) Lisäksi reversibeliyden

mahdollisuutta heikentää se, että olen itse ollut osallisena projektin toteuttamisessa, ja päässyt

kokemaan asioiden kulkua ns. sisältä käsin. Näitä kaikkia kokemuksia on mahdotonta rekonstruoida

sellaisenaan tutkimusraporttiin.
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Tehdä kyllä meidän  passaa,
ekovillasta hauskaa massaa,
joukkoon liisterit sekottaa,

 kädet mömmön sekaan sottaa.

Annettiin oppilaille käsiin ohjat,
tehdä massasta kalliopohjat

kuivumisen jälkeen jatkaa voitiin,
kalliomaalaukset taltioitiin.
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5 POHDINTAA: KATSE OPETTAJUUTEEN

Syksy oli kiireistä ja opintäyteistä aikaa. Vasta syysloman koittaessa ymmärsin, kuinka väsynyt

olin. Oman osansa väsymykseen toi flunssa, joka vei ääneni, opettajan tärkeimmän työkalun,

hetkeksi mennessään. Viikon pituinen syysloma harjoittelun keskellä antoi mahdollisuuden

irroittautua hektisyydestä ja levähtää, jonka jälkeen oli mahdollista kohdistaa katse jälleen tulevaan.

Väsymyksestä huolimatta olin ollut innoissani opettamisesta ja gradun aiheen löytymisestä.

Erityisen mielenkiintoiselta oli tuntunut projektin suunnittelu ja toteuttaminen. Nautin käsillä

tekemisestä ja erilaisesta toiminnasta. Tuntui mukavalta päästä toteuttamaan oppilaiden kanssa

asioita, joista itse pitää.

Projektilla oli paljon annettavana minulle. Ensimmäinen asia oli suunnittelu, joka vaati monien

asioiden huomioimista turvallisuusseikoista käytännön asioihin. Tämä opetti minua laajemman

kokonaisuuden hahmottamiseen ja siihen, kuinka monenlaisia asioita tulee huomioda oppilaiden

kanssa työskenneltäessä. Toiseksi projektin kautta mahdollistui yhteistyö rinnakkaisluokan ja

etenkin harjoittelijoiden kanssa. Tytti opetti omalle harjoitteluluokalleen kuvataidetta, joten

suunnittelimme tunteja paljon yhdessä. Molemmilla oli omia näkemyksiä, kokemuksia, tietoja ja

taitoja, joita jaoimme toisillemme ennen ja jälkeen oppituntien. Silti tehdyistä töistä oli

huomattavissa luokkakohtaisia erilaisuuksia. Ja kolmanneksi projektin toteuttaminen oli yksi

keskeinen osa opetuskokeilussa toteutettavaa eheyttävää opetusta. Seuraavaksi pohdinkin

eheyttävää opetusta omien kokemusteni kautta.

Ensimmäinen kokemus eheyttävästä opetuksesta syntyi aikaisemmassa kenttäkouluilla tehtävässä

harjoittelussa. Kyseisen harjoittelun suoritin Ruotsissa Bodomin montessorikoulussa. Eheytys näkyi

jokapäiväisessä toiminnassa. Koulussa opetus oli jaettu kahteen ryhmään; ensimmäisen ja toisen

luokan oppilaat työskentelivät yhdessä  ja samoin oppilaat kolmannesta luokasta ylöspäin olivat

omassa ryhmässä. Lukujärjestyksessä muutamat tunnit olivat sitovia mm. liikunta ja englanti, mutta

suurin osa oppitunneista oli joustavia, jolloin oppilaat saivat itse päättää ja samalla kantaa vastuuta

koulussa työstettävien tehtävien hoitamisesta. Oppilaat olivat selvillä viikon töistä, joita he tekivät

omaan tahtiin. Jokaisen viikon lopulla kirjoitettiin itsearviointi kuluneesta viikosta. Oppilaalla oli

vastuu omasta oppimisesta, joskin vanhemmat ja opettajat antoivat tukea. Oppilaisiin luotettiin

paljon, Se näkyi mm. siinä, että koulussa sai liikkua vapaasti, luokkatilat olivat kaikkien käytössä ja
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hyllyillä oli erilaisia pelejä ja tehtäväkortteja, joita kukin sai käyttää tarpeidensa mukaisesti.

Kyseinen harjoittelukokemus on jäänyt elävästi mieleeni.

Syventävässä harjoittelussa toteuttamani eheyttävä opetus ei ole yhtä kokonaisvaltaista, kuin edellä

mainitussa montessorikoulussa. Vastaavanlaisen kokonaisuuden järjestäminen vaatisi pitkäaikaista

sitoutumista ja visiota, jonka mukaisesti oppimisympäristöä ja asioiden organisointia kehitettäisiin

mahdollisesti koko työyhteisössä. Harjoittelun sisällä toteutettavaa eheyttävää opetusta rajoittavia

tekijöitä ovat tuntien määrän vähyys, ennalta määrätyt oppitunnit, osoitetut tuntien ajankohdat, koko

harjoittelun keston lyhyys sekä sitoutuminen luokan kulttuuriin ja harjoittelu ohjaajan, eli luokan

oman opettajan näkemykseen. Opetuskokeilussa järjestetty eheytys tapahtui ainoastaan kuvataiteen

ja historian sekä projektipäivien yhteisen teeman puitteissa. Kuvataiteen ja historian

opetussuunnitelmien tavoitteet yhdistyivät luonnollisesti toteutettuun opetukseen.

Harjoittelun tavoiteteemoja olivat vastuullinen oppija ja opettaja asiantuntijana. Oppilaan

vastuullisuus on eheyttävän opetuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista. Kun eheytystä toteutetaan

laajemmin tulee huomioida oppilaalle annettavan vapauden ja vastuun yhteys. Pitämässäni

opetuskokeilussa oppilaan vapaus ja vastuu näkyivät vain melko pienissä asioissa esim. annetuissa

tehtävissä. Vastuullisuuden opettelu luokan kaikkien oppilaiden kanssa vaatii aikaa ja yhteisiä

sääntöjä. Sitä tulee opettaa antamalla pieniä vapauksia vähitellen enemmän. Opettajan rooli

asiantuntijana nousi esille, kun suunnittelin opetusta ja pyrin huomioimaan erilaiset oppijat. Lisäksi

oppilaat esittivät opeteltavien asioiden tiimoilta mitä moninaisempia kysymyksiä. Koin, että oma

asiantuntijuuteni on kuin pieni taimi, joka imee hennoilla juurillaan ravinteita kasvaakseen. Uskon,

että opettajan asiantuntijuus onkin juuri se, joka kasvaa vähitellen koulussa tehtävän työn myötä.

Opetuskokeilusta saamani kokemuksen perusteella voin sanoa eheyttävän opetuksen toteuttamisen

koulussa olevan hyvin mahdollista. Eheyttämisessä voi lähteä helpoista ja pienistä asioista

liikkeelle, kuten opetuksessani lähdin kahden oppiaineen rinnastuksesta. Yksi eheyttävän opetuksen

parhaimmista puolista on mielestäni tilan antaminen luovuudelle. Rajana ovat resurssit, mutta oman

mielikuvituksen siivittämänä on mahdollista toteuttaa oppilaiden kanssa mitä erilaisempia

oppimistilanteita. Tutkimusta tehdessäni olen tutustunut perusteellisemmin eheyttävän opetuksen

keinoihin. Eheyttävä opetus on alkanut kiehtoa sitä enemmän, mitä laajemmin olen ymmärtänyt sen

luomat moninaiset mahdollisuudet. Toivon, että työelämään päästyäni minulla olisi mahdollisuus

toteuttaa ehkä laajempaakin eheyttävää opetusta.
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Tutkimuksen tekeminen itse toteutetusta opetuskokeilusta ei ole ollut helppoa, mutta koin sen

minulle ominaiseksi ja erittäin motivoivaksi tavaksi tehdä tutkimusta. Olen kokenut kirjallisen

tekstin tuottamisen aina haasteelliseksi, niinpä tuntui upealta saada toteuttaa produktiivinen gradu,

jossa saa oman kädenjäljen näkymään hieman toisenlaisin keinoin. Produktiivisessa tutkimuksessa

on merkittävänä tekijänä toteutettu käytännöllinen osuus, jonka on saanut suunnitella, toteuttaa ja

reflektoida. Teorian oppiminen käytännön kautta on ollut hyvin antoisaa. Se vastaa omaa

oppimistyyliäni, jolla minun on mahdollista sisäistää asioita parhaimmin. Esim. kasvatustieteen

historian vaiheet avautuivat uudessa valossa, ja pääsin sisälle siihen, mitä luennoilla oltiin käsitelty

ja opittu. Omien käytännöstä saatujen kokemusten kautta on ollut mahdollista kasvattaa tietämystä

eheyttävän opetuksen toteuttamisesta koulussa. Toisaalta kirjallisuuden lukeminen on avannut

ympärille lisää kysymyksiä ja vastauksia, sekä antanut esimerkkejä uusista eheyttävän opetuksen

mahdollisuuksista.

Yhtä aikaa sekä opettajana että tutkijana toimiminen on luonut omia haasteita molempiin rooleihin.

Opettajana toimiessani ja ratkaisuja tehdessäni olen tiedostanut taustalla hautuvan tutkimuksen ja

vastaavasti tutkimusraporttia kirjoittaessani olen saattanut sokaistua joillekin asioille, jotka ovat

muodostuneet itsestäänselvyyksiksi. Näiden kahden roolin välistä dilemmaa on helpottanut aikaväli,

joka on antanut minulle mahdollisuuden irroittautua toteutetusta opetuskokeilusta ja perehtyä taas

tutkimusraportin kirjoittamiseen. Opetusharjoittelussa toteutettu kokeilu oli hyvin intensiivinen ja

eteni nopealla tempolla. Käytännön vaihetta toteutettaessa ei ajan puutteen vuoksi ollut

mahdollisuutta vielä perehtyä tutkimuksen teoriaan. Käytännön rinnalla luettu kirjallisuus olisi

varmasti rikastuttanut opetuskokeilua lisäämällä ymmärryksen tasoa. Koko prosessi on ollut

minulle kuitenkin askel kohti opettajaksi kasvamista.

Oman toiminnan reflektointi on tärkeä osa tutkimustani. Opetuskokeilun yhteydessä oman

toiminnan pohtiminen jäi välillä liiankin vähälle huomiolle. Minulle tärkeitä hetkiä olivat opettajan

ja didaktikkojen kanssa pidetyt keskustelut, sillä silloin jouduin pohtimaan omia ajatuksia, ja

selittämään niitä sanoin toisille, jotka kommentoivat ja antoivat lisää näkökulmia tai palautetta.

Oman toiminnan reflektointi on jatkunut vielä opetuskokeilun jälkeenkin. Etenkin tutkimuksen

kirjallista raporttia tehdessä olen joutunut pohtimaan omaa toimintaani kouluyhteisössä.

Matkalla opettajaksi varmasti jokainen kokee erilaisia tuntemuksia. Minulle heräsi harjoittelun

myötä muutamia kysymyksiä omasta opettajuudestani: Osaanko ottaa huomioon kaikki tarvittavat

seikat ja vastata niistä? Jaksanko tehdä työtäni niin, että en palaisi loppuun? Entä jos yhteistyö ei



- 49 -

toimi? Millainen on oma kurinpitolinjani? Pärjäänkö oppilaideni kanssa? Pystynkö tarjoamaan

heille laadukasta ja kattavaa opetusta?  Pystynkö huomioimaan erityistä tukea tarvitsevat oppilaat?

Miten aikani riittää kaikkeen? Miten omat persoonalliset heikkoudet voi kääntää vahvuuksiksi?

Opettajuus merkitsee minulle kasvua opettajaksi. En täysin tiedä, mitä kaikkea se pitää sisällään,

mutta ymmärrän, että koulussa toteutettu opetuskokeilu, kuten tutkimusraportin kirjoittaminenkin

ovat kasvatteneet opettajuuttani.

Opetuskokeilua toteutettaessa jokainen päivä on ollut kasvun paikka täynnä uusia haasteita.

Tulevaisuuden haaveita on myös syntynyt. Haluaisin kasvaa vastuulliseksi opettajaksi, joka

huomioisi lapset tasa-arvoisina. Haluaisin olla luottamuksen arvoinen ja osata kuunnella oppilaita.

Haluaisin, että loisin turvallisen kasvuympäristön, mutta en unohtaisi seikkailua, hassuttelua ja

rajojen etsimistä.

Opettajan rooli koulussa ei tunnu kovin helpolta. Vastuu ja kiire ovat työtä rasittavia tekijöitä. ”Ei

tarvitse pyrkiä täydellisyyteen, on tarpeeksi, kun on riittävän hyvä” oli neuvo, jonka sain ohjaavalta

opettajaltani. Ne sanat talletin omaksi motokseni. On opittava hyväksymään, ettei kaikkea ehdi

tekemään täydellisesti. Haasteellinen työ uuvuttaa joten erityisen tärkeää oman jaksamisen kannalta

on pyrkiä priorisoimaan asiat tärkeysjärjestykseen. Toisaalta opettajan työ luo mahdollisuuksia

oman persoonan toteuttamiseen sekä oman itsensä kehittämiseen ja on luonteeltaan monipuolista ja

vaihtelevaa. Kaksi päivää eivät koskaan ole samanlaisia, joka päivälle riittää haasteita ja uusia

kivoja ja kurjia hetkiä. Opettajalla on mahdollisuus opettaa omalla tavallaan, jolloin voi käyttää

vapaasti luovuutta ja työn kautta päästä ilmaisemaan itseään. Motivaatiota lisää myös positiivisen

kehityksen näkeminen; oppilaat kasvavat ja oppivat. Eräs yläasteen opettajani sanoi: ”Joka aamu,

kun näen oppilaani, alkaa aurinko paistamaan!”Se oli kauniisti sanottu, mutta nyt vasta ymmärrän

häntä täysin.

Tekemäni tutkimus on vain yksi pieni kuvaus kouluelämää. Sitä ei voi yleistää, eikä sillä ole

laajempaa kasvatustieteellistä merkitystä. Se on ollut kuitenkin minulle merkityksellinen osa

opettajaksi kasvamista, yhtälaisesti opetuskokeilu kuin tutkimusraportin kirjoittaminenkin.

Molemmat prosessit ovat saaneet pieniä harmaita aivosolujani liikenteeseen. Nyt yhä enemmän ja

malttamattomammin odotan hetkeä, jolloin pääsen toteuttamaan omia haaveita, ideoita ja

menetelmiä (mm. eheyttävää opetusta) oman luokan oppilaiden kanssa.
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Yhdessä siivotaan sotkut pois,
kaikilla mukavampi silloin ois.
Välineet huolletaan ja pestään,

saadaan kauemmin hyvinä ne kestään.
Paikoilleen viedään tarvitut tavarat,

löytyvät taas, kun on tilat avarat.
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LIITE 1

Historian ja kuvataiteen jaksojen rakenne

viikko           historia keskiviikkona             historia perjantaina                kuvataide perjantaina

38 Jääkaudesta kivikauteen

- ilmasto lämpeni, kasvit,

  eläimet ja ihmiset

  saapuivat.

- arkisen tarinan muok-

kaaminen kivikautiseksi.

Ihmiset kivikaudella

- mistä ja milloin

- elinkeinot, työkalut,

  asuminen, vaatteet...

- luontoon sopeutuminen

- kipsivalu viilipurkkiin

- tinakorun suunnittelu

- kipsin kaivertaminen

- selluvillamassasta

  kalliopohja

39 Kivikauden esinelöydöt

- mitä löytöjä, mistä

- miltä aikakaudelta

- päätelmät

- aikajanan rakentamisen

  aloittaminen

Kivikauden kulttuuria

- savi-idolit

- kampakeramiikka

- kalliomaalaukset

- punamulta

työskentely kotiryhmissä

- savi-idoli

keskeneräiset valmiiksi

- kipsin kaivertaminen

- selluvillasta kallio

40 Kertausta ja pronssia

- kertauskoe kivikaudesta

- pronssikausi

vertailutehtävä kivikauden

ja pronssikauden välillä

PROJEKTIPÄIVÄT

Pe: - draamaa

     - tietokonetyöskentelyä

Ma: - tinavalu  - näytelmä

      - vuolukiven hiominen

      - mustasavustus

- saven liittäminen

- saviruukku

- ruukun koristelu

 kampakeramiikka-tyylillä
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41 Pronssikausi

- vertailutehtävän

   tarkistus

- kirjoitelma

- aikajanan jatkaminen

Kertausta

- pronssikaudesta

  kertovan sarjakuvan

  tutkiminen

- historiavisa

- värien murtaminen

- suunnitelma

  kalliomaalauksesta

- kalliomaalaus

- tarina omasta

  maalauksesta

S   Y    Y   S   L   O   M   A   V   I   I   K   K   O

43 Sarjakuva projektista

- eri kuvakokoihin

tutustuminen

- sarjakuvan

- suunnittelu

- aloittaminen

44 Historian koe

- kivikausi

- pronssikausi

Koekysymysten

läpikäyminen

Sarjakuvan jatkaminen

- työ valmiiksi

- töiden tarkastelu

- keskustelu


