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TIIVISTELMÄ

Koulua on pitkään leimannut yksin tekemisen kulttuuri. Opettajien välisen yhteistyön merki-
tys koulun kehittymisen kannalta on nyt tiedostettu, mutta käytännössä koulun kulttuuri muut-
tuu hyvin hitaasti. Nykyiset yhteiskunnalliset muutokset haastavat koulujärjestelmän ja opet-
tajankoulutuksen aktiivisesti kehittämään opettamisen ja oppimisen käytäntöjä yhteistoimin-
nallisempaan suuntaan. Uudenlaisen ulottuvuuden opettajien väliseen yhteistyöhön tuo myös
yhtenäiseen perusopetukseen siirtyminen. Tässä tutkimuksessa haluttiin syventyä opettajien
väliseen yhteistyöhön ja sen muotoihin näiden ajankohtaisten muutoshaasteiden valossa.

Tutkimusote on kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutki-
musta varten haastateltiin erään yhtenäiskoulun kuutta opettajaa. Tutkimuksen tarkoituksena
oli vastata kahteen kysymykseen: Millaisia haasteita yhtenäinen peruskoulu asettaa opettajien
väliselle yhteistyölle sekä miten yhteistyötaidot kehittyvät opettajankoulutuksessa?

Tutkimuksen perusteella voidaan tehdä se johtopäätös, että yhtenäiseen perusopetukseen siir-
tyminen edellyttää hallinnollisten muutosten lisäksi merkittäviä muutoksia opettajakulttuuris-
sa. Yhteistyöhön ryhtyminen on jokaisen henkilökohtainen valinta ja jokainen käsittää yhteis-
työn omalla tavallaan. Tutkimuksen keskeisin havainto oli, että opettajat kaipaavat enemmän
pedagogista keskustelua. Juuri tämä yhteinen reflektointi on avain yhteistyön merkityksen
ymmärtämiseen, asenteiden muuttumiseen ja toimintamallien kehittämiseen yhteistoiminnal-
lisemmiksi. Opettajankoulutuksella on tässä huomattava rooli, sillä vastavalmistuneet opetta-
jat vievät osan koulutuksessa omaksumaansa toimintakulttuuria mukanaan kouluihin.

Asiasanat: yhtenäinen perusopetus, yhteistyö, opettajakulttuuri, yhteistoiminnallisuus
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1 JOHDANTO

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää yhteistyön merkitystä opettajan työssä, erityisesti

yhtenäisessä perusopetuksessa. Kiinnostuksemme opettajien välistä yhteistyötä kohtaan on

herännyt omien kokemustemme pohjalta. Etenkin opettajankoulutukseen kuuluvilla harjoitte-

lujaksoilla meitä on ihmetyttänyt vähäinen opettajien välinen yhteistyö. Yhteiset kahvipöytä-

keskustelumme aiheesta ovat johtaneet syvällisempään pedagogiseen keskusteluun ja lopulta

tämän tutkimuksen syntymiseen.

Opettajaa, koululuokkaa ja koulua sekä opettajankoulutusta leimaa perinteinen, yksin tekemi-

sen kulttuuri. Toimintaa säätelevät vanhat traditiot, ja yhteistyö on vähäistä. (Laine 2004,

250.) Kouluissa olisi kuitenkin tärkeää rikkoa yksityisyyden rajat, jos tavoitteena on menes-

tyksekäs ja kestävä muutos (Fullan & Hargreaves 1992, 55–56). Toinen meistä työskentelee

lastentarhanopettajana päivähoidossa, jolle on tyypillistä hyvin vahva yhteistyökulttuuri.

Niinpä harjoittelukokemusten ja sijaisuuksien myötä koulukulttuuri aluksi hämmensi näyttäy-

tyessään pitkälti yksin tekemisen kulttuurina. Päiväkodissa avoimiin omiin, ideoiden jakami-

seen ja pedagogiseen keskusteluun tottuneena koulun kulttuuri tuntui muuttuvan yllättävän

hitaasti.

Opettajien välisestä yhteistyöstä on paljon kirjallisuutta ja tutkimuksia. Lähtiessämme muo-

toilemaan tutkimusongelmaamme, mietimme miten voisimme tuoda jotakin uutta näkökulmaa

opettajien väliseen yhteistyöhön. Koska nyt on siirrytty yhtenäiseen perusopetukseen, ja ala-

ja yläkoulun hallinnollinen raja on rikkoutunut, tuo se uudenlaisen ulottuvuuden opettajien

väliseen yhteistyöhön. Aiheen mielenkiintoa lisää se, että toinen meistä suorittaa luokanopet-

tajan tutkinnon lisäksi aineenopettajan pätevyyden ja työskentelee parhaillaan yhtenäiskoulus-

sa.

Koulu on sosiaalinen yhteisö, jonka ymmärtäminen edellyttää sen tarkastelemista osana laa-

jempaa kokonaisuutta. Koulu on osa yhteiskunnan kulttuurista ja poliittista verkostoa, minkä

vuoksi se on altis erilaisille suuntauksille ja ajattelutavoille. (Sahlberg 1998, 25.) Juuri siksi

on tarpeellista tutustua yhteiskunnan ja koulutuksen nykytilaan sekä siihen vaikuttaviin muu-

tospaineisiin.
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Myös opettajankoulutus on muutospaineiden edessä. Yhtenäisen perusopetuksen lisäksi opet-

tajankoulutuksen kehittämiseen vaikuttaa meneillään oleva tutkinnonuudistus. Luokka- ja

aineopettajajärjestelmien eroavaisuudet ovat leimanneet peruskoulun työkulttuuria ja oppi-

misympäristöä. Yhtenäisen perusopetuksen uudistus on asettanut opettajuuden uudelleen ar-

vioinnin kohteeksi ja haastanut kouluja kehittämään toimintakulttuuriaan. (Rajakaltio 2005,

128.)

Tutkimuksemme tavoitteena on herättää keskustelua opettajan yksin tekemisen kulttuurista,

juurtuneista asenteista ja uusista toimintamalleista. Olisiko jo aika avata luokanovet ja jakaa

ajatuksia sekä ideoita muiden opettajien kanssa? Mielestämme opettajankoulutus on avain-

asemassa yhteistoiminnallisen työskentelykulttuurin omaksumisen suhteen. Yksin tekemisen

kulttuuri voitaisiin välttää opettajankoulutuksessa, jossa tulevat opettajat ohjattaisiin reflek-

toimaan entistä syvällisemmin omaa toimintaansa. Myös harjoittelukäytäntöä pitäisi muuttaa

yhteisöllisempään suuntaan. Tarkastelemme tutkimuksessamme koulukulttuuria aihetta run-

saasti tutkineiden Andy Hargreavesin ja Pasi Sahlbergin näkökulmasta. Sahlbergin (1998,

126–128) mukaan koulun toiminnan kehittäminen ja sitä seuraavan muutoksen ymmärtämi-

nen edellyttää koulukulttuurin, eli opettajayhteisön arvojen, uskomusten ja tottumusten tun-

temista.

Vuosien ajan opettajien individualistista kulttuuria tutkittaessa, yhteistyön positiiviset puolet

eivät ole olleet helposti löydettävissä. Nyt kuitenkin on ruvettu toimimaan uudella tavalla,

jolloin hyötyjäkin on ruvettu tunnistamaan entistä paremmin. Vaikka esteitä matkan varrella

on monia, perille pääsyä saattaa helpottaa erilaisten yhteistyömallien tunnistaminen ja niihin

pyrkiminen. Tarkastelemme tutkimuksessamme opettajien välistä yhteistyötä Hargreavesin

(1994) jaottelemien opettajakulttuurien kautta. Hän on jakanut opettajakulttuurit neljään eri-

laiseen tyyppiin. Arto Willman (2001, 37–38) toteaa tutkimuksessaan, että eri yhteistyömuo-

tojen luokittelulla ei ole tarkoitus osoittaa ketään sormella tai osoittaa työyhteisön toimivan

vain yhden kulttuurisen merkitysjärjestelmän puitteissa. Kulttuurien listaamisen sijaan tavoit-

teenamme on ollut tunnistaa erilaisia toimintamuotoja ja sitä kautta ymmärtää koulun kulttuu-

ria, sekä pyrkiä havaitsemaan kehittämishaasteita.

Kehittyvä koulu on vahva nimenomaan yhteisönä, missä päätöksenteko pohjautuu erilaisten

asiantuntijuuden alueita edustavien opettajien keskusteluun ja yhteistyöhön (Välijärvi 2000,

174). Yhteistoiminnallisuudesta on tullut tärkeä osa koulun kehittämistyötä ja Sahlbergin
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(1998, 158) mukaan sitä voidaankin pitää yhtenä postmodernin aikakauden lupaavimmista

periaatteista. Opettajankoulutuksessa tulisi paremmin huomioida sellaiset taidot ja ajatteluta-

vat, joita tarvitaan kouluorganisaation yhteistoiminnallisessa kehittämisessä. Opettajankoulu-

tuksessa on keskitytty liiaksi opettamiseen ja oppimisen psykologiaan, jolloin sosiaaliset pro-

sessit eivät ole saaneet riittävästi huomiota. (Sahlberg 1998, 223.)

Tutkimuksemme teoreettisessa viitekehyksessä tarkastelemme aluksi yhteiskunnallista muu-

tosta ja sen vaikutusta koulutukseen sekä opettajan työhön. Sen jälkeen esittelemme opetus-

suunnitelman uudistuksen myötä muotoutuneen yhtenäisen perusopetuksen ja tarkastelemme

peruskoulun rakennemuutoksen seurauksia sekä sen asettamia haasteita opettajien väliselle

yhteistyölle. Jatkamme pohtimalla opettajankoulutuksen nykytilaa. Sitten paneudumme opet-

tajien väliseen yhteistyöhön erityisesti Hargreavesin näkökulmasta. Ennen tutkimustehtävän

kuvaamista osoitamme vielä mitä etuja yhteistoiminnallisuus voi tuoda opettajien väliseen

yhteistyöhön ja koko koulukulttuuriin.
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2 YHTEISKUNNALLISET MUUTOSHAASTEET

Koulu on osa yhteiskunnan kulttuurista ja poliittista verkostoa, joten siihen heijastuvat luon-

nollisesti yhteiskunnalliset muutokset ja erilaiset suuntaukset (Sahlberg, 1998, 25).

Duken (2001) mukaan kasvatuksen ja opetuksen tulisi vastata seuraaviin ajankohtaisiin yh-

teiskunnassa ilmeneviin haasteisiin:

- teknologinen muutos

- kestävä kehitys

- globalisaatio

- elektronisen oppimisen ja kaupan vallan kasvu

- sosiaalinen syrjäytyminen ja elintasoerot

- vanhempien ikäluokkien voimakas kasvu

- missä määrin sosiaaliset tavoitteet ovat saavutettavissa taloudellisten strategioiden avulla?

Myös monet kansainväliset järjestöt, kuten OECD, Unesco ja Euroopan unioni, ovat huolis-

saan kyseisistä ilmiöistä. (Autio, Syrjäläinen & Tuomisto 2004, 131–132.) Seuraavaksi tar-

kastelemme näitä haasteita koulutuksen ja opettajan työn näkökulmasta. Kuvaamme lisäksi

yhtenäisen perusopetuksen ideaa ja taustoja sekä valotamme opettajankoulutuksen rakennetta.

Näiden kautta tulee ilmi, miten koulutusjärjestelmä vastaa nyky-yhteiskunnan haasteisiin.

2.1 Muutokset yhteiskunnassa koulutuksen näkökulmasta

Joudumme nykyään sopeutumaan jatkuvaan ja yhä nopeampaan teknologiseen muutokseen.

Sähköisten viestimien määrä kasvaa ja niiden käyttö tehostuu, jolloin myös tiedonkäsittelyn

vaatimukset muuttuvat haastavimmiksi. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 9-11.) Ihmi-

nen joutuu rakentamaan maailmankuvansa hyvin sirpaleisen tiedon perusteella. Voidaksemme

sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön, myös koulun tulee muuttua. (Luukkainen 2005,

11–13.) Opettajan työhön teknologian nopea kehitys vaikuttaa esimerkiksi siten, että opettajan

tulee päivittää tietoteknisiä taitojaan. Omien taitojen ja tietojen kehittämisen lisäksi opettajan

on pystyttävä takaamaan oppilaille valmiudet käyttää tietoyhteiskunnan uusia teknisiä välinei-

tä. Myös jatkuvan tietotulvan kriittinen tarkastelu on tärkeää. (Koulutus ja tutkimus 2003–

2008. Kehittämissuunnitelma, 11, 19.)
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Eräs postmodernin yhteiskunnan ilmiöistä on globalisaatio. Talouden globalisaatio merkitsee

syvenevää maailmanlaajuista työnjakoa ja kiristyvää kilpailua, mistä seuraa muutoksia työ-

elämän rakenteisiin, ammatteihin ja osaamistarpeisiin. Globalisaatiokehityksen myötä työ-

voiman liikkuvuus ja monikulttuurisuus tulevat entisestään lisääntymään.  Globalisaation mu-

kanaan tuomat haasteet edellyttävät koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä kansainväli-

semmiksi.   Euroopan unioni on yhdistänyt voimavaransa vahvistaakseen vaikuttavuuttaan

maailmanlaajuisella tasolla. (Koulutus ja tutkimus 2003–2008. Kehittämissuunnitelma, 14–

15.) Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää yliopiston tutkinnonuudistusta, jota käsitellään

myöhemmin.

Taloudellinen kehitys edellyttää kouluilta tulosvastuullisuutta. Kansainvälinen kilpailukyky

pyritään turvaamaan kouluihin kohdistuvilla sisällöllisillä ja menetelmällisillä uudistuksilla.

(Hämäläinen & Mikkola 1992, 9.) Usein nämä poliittisiin päätöksiin perustuvat uudistukset

ovat kuitenkin vain välineitä taloudellisen hyödyn tavoittelemisessa, jolloin yksilöiden tarpeet

jäävät täysin huomioimatta. Jopa elinikäisestä oppimisesta on tullut työelämässä markkinayh-

teiskunnan vallankäytön väline, jonka avulla yrityksen tuottavuutta parannetaan. Tällöin yksi-

lön oppiminen, työn jatkuvuus ja urakehitys jäävät toisarvoisiksi. (Autio, Syrjäläinen & Tuo-

misto 2004, 125–136.) Myös Värri & Ropo (2004, 50) toteavat kansalaiskasvatuksen olevan

muuttumassa kilpailukykyisten yksilöiden valmentamiseksi. Heidän mukaansa on tapahtunut

selkeä uusliberalismin hengen mukainen moraalinen muutos, jolloin kansanopetuksen keski-

össä on yksilön ja talouden suhde. Hyvinvointiyhteiskuntaa tulisi kuitenkin rakentaa kestävän

kehityksen periaatteen mukaisesti: nykyväestön tarpeet pyritään tyydyttämään vaarantamatta

tulevien sukupolvien mahdollisuuksia samaan. (Koulutus ja tutkimus 2003–2008. Kehittämis-

suunnitelma, 16.) Erittäin ajankohtaiseksi teemaksi on noussut ilmastonmuutos, joka on seu-

rausta ihmisen toiminnasta ja siihen on myös osaltaan vaikuttanut taloudellinen tehok-

kuusajattelu. Jatkuva taloudellisen hyödyn tavoittelu tuntuu olevan ristiriidassa kestävän kehi-

tyksen ideologian kanssa.

Koululaitoksen kehittyminen näkyy opettajien arjessa konkreettisesti työmäärän lisääntymi-

senä. Opettaja ei ehdi nopeassa muutosvauhdissa sisäistää muutosten tarkoitusta ja nähdä uu-

distusten merkitystä koulutyön arjessa. (Autio ym. 2004, 138.) Koulutuspoliittiset pyrkimyk-

set eivät aina palvele koulun todellista kehittämistä. Jatkuvat uudistukset syövät aikaa opetuk-

sen suunnittelusta ja omaehtoisesta täydennyskoulutuksesta. Opettajien ja koulujen yksilölli-
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seen kehittämiseen tulisi panostaa, sillä se motivoi, luo yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta,

mikä puolestaan johtaa parempiin oppimistuloksiin. (Syrjäläinen 2002, 61.) Koulun jatkuvasta

kehittämisestä on kuitenkin muodostunut kehittämisen paradoksi. Uudistukset ovat pahimmil-

laan johtaneet opettajien väsymiseen, muutosvastarintaan ja työuupumukseen. Opettajan uu-

pumus vaikuttaa siihen, että oppilaat eivät voi hyvin, eivätkä myöskään opi. (Syrjäläinen

2002, 91.)

Opettajien työmäärää lisää kasvanut syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden määrä, joita on

tällä hetkellä noin 10–15 % lapsista ja nuorista. Nämä oppilaat tarvitsevat yhä yksilöllisempää

opetusta.  Opettajalta tämä edellyttää tukiopetuksen järjestämistä ja moniammatillista yhteis-

työtä. (Koulutus ja tutkimus 2003–2008. Kehittämissuunnitelma, 18.) Opettaja hoitaa oman

työnsä ohella myös sosiaalisektorille kuuluvia tehtäviä auttaessaan moniongelmaisia oppilai-

taan. Opettajan odotetaan olevan yhtä aikaa tutkija, oman työnsä kehittäjä, poliisi ja psykiatri.

Syrjäläinen (2002, 66) kysyykin, että ehtiikö opettaja opettaa kaikkien näiden palaverien, uu-

distusten ja muun edellä mainitun ohella. Erittäin tärkeäksi syrjäytymisen ehkäisemisessä

nousee varhainen puuttuminen. Resursseja ja voimavaroja voisi keskittää päivähoitoon ja

neuvolatyöhön, jolloin ongelmat havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Säästö-

toimenpiteet tuntuvat silti kohdistuvan juuri näihin tahoihin. Ongelmien kasaantuminen ja

myöhäinen havaitseminen johtavat kuitenkin usein kalliisiin tukitoimenpiteisiin.

Myös väestökehitys ja työvoiman ikääntyminen asettavat koulutusjärjestelmälle haasteita lä-

hivuosina. Väestön ikääntymisestä seuraa poistuma, eivätkä nuoret ikäluokat pysty täyttämään

vapautuvia työpaikkoja. Sen vuoksi pyritään parantamaan aikuisten koulutusmahdollisuuksia

sekä ylläpitämään ja jopa kehittämään heidän osaamistaan.  Opetusministeriön koulutuksen ja

tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa puhutaan elinikäisen oppimisen politiikasta, jonka

ratkaisut tuottavat nopealiikkeisesti ammattitaitoista työvoimaa kaikkiin ammatteihin.  (Kou-

lutus ja tutkimus 2003–2008. Kehittämissuunnitelma, 20–21.)

Nämä ajankohtaiset yhteiskunnassa ilmenevät haasteet on huomioitu Perusopetuksen opetus-

suunnitelman perusteissa (2004, 16–21 ) kasvatusta ja opetusta eheyttävinä teemoina, joita

ovat muun muassa kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä- ja mediataito, osallistuva

kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

sekä ihminen ja teknologia.
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2.2 Yhtenäinen perusopetus

”Suomen hallituksen koulutuspoliittinen ohjelman mukaisesti kaikissa maamme peruskouluis-

sa järjestetään opetus yhtenäisen perusopetuksen periaatteiden mukaisesti viimeistään vuon-

na 2006” (Tanttu 2005, 110).

Yhtenäinen perusopetus on siis ollut kaikissa kouluissamme tutkimuksemme julkaisuhetkenä

melkein yhden lukuvuoden ajan. Yhtenäinen peruskoulu puolestaan on jo yli kolme vuosi-

kymmentä vanha. Seuraavaksi kerromme lyhyesti, miten ajatukseen yhtenäisestä perusope-

tuksesta on päädytty.

Peruskoulukomitean ja Koulunuudistustoimikunnan tarkoituksena oli jo 1960-luvun puolivä-

lissä suunnitella yhtenäiskoulun rakenne, toimintaperiaatteet ja tavoitteet. Tuolloin uusi koulu

sai käsitteen peruskoulu. Alun perin ei ollut tarkoitus jakaa peruskoulua asteisiin, mutta talou-

delliset ja hallinnolliset syyt ajoivat siihen. Myös kansakoulunopettajien ja oppikoulunopetta-

jien työmarkkinat ja työnjako vaikuttivat astejaon syntyyn. Oppilaiden kehitysvaiheita ja op-

pimista ei niinkään huomioitu jakoa tehtäessä. Peruskoulun synnyssä yhtenäisyys nähtiin en-

nen kaikkea koulutuksellisen ja yhteiskunnallisen tasa-arvon näkökantilta, jolloin opetukselli-

nen eheys ja koulun toimintakulttuurin sekä oppimisen yhtenäisyys eivät olleet vielä niinkään

huomionarvoisia asioita. (Halinen & Pietilä 2005, 96–97.)

Jaakko Itälä kertoo, miten yhtenäiskoulujärjestelmään siirtymisen kynnyksellä oli havaittavis-

sa selvää oppikoulunopettajien karsastusta keskikoulua kohtaan. Itälän mukaan he pelkäsivät

samaistuvansa kansakoulunopettajiin, mikä nostatti dramaattisen vastustuksen kunnallisia

keskikouluja sekä koko kunnallista yhtenäiskoulujärjestelmää kohtaan. (Itälä 2005, 52.) Nämä

rinnakkaisten ammattiryhmien arvostuskiistat voidaan nähdä heijastuvan myös tänä päivänä

luokanopettajien ja aineenopettajien välillä yhtenäiseen peruskouluun siirryttäessä.

1990-luvun puolivälin jälkeen alkoi jälleen herätä keskustelua peruskoulun rakenteen muut-

tamisesta. Alettiin pohtia, oliko oppilaan kannalta järkevää siirtyä koulusta toiseen juuri mur-

rosiän kynnyksellä. Alkoi tulla enemmän ja enemmän vaatimuksia ala- ja yläasteen yhdistä-

misen puolesta. Valtioneuvosto hyväksyikin vuosien 1995–2000 kehittämissuunnitelmassa

ala- ja yläasteen rajan poiston ja vuosiluokkiin sitoutumattoman opetuksen. (Halinen & Pietilä
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2005, 102.) Rauste-von Wright (2003, 115) kuitenkin painottaa, ettei suomalainen peruskoulu

koskaan todella vapautunut sen kaksijakoisuudesta.

Tuntijako vuonna 2001 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuonna 2004 antavat

selkeän pohjan yhtenäisyydelle perusopetuksessa. Vuosiluokat 1-9 muodostavat opetussuun-

nitelmassa yhtenäisen kokonaisuuden arvopohjineen, tehtävineen, oppimiskäsityksineen ja

kasvatuksellisine tavoitteineen. Yhtenäisyys perusopetuksessa vaatii opettajien vastuunottoa

ja yhteistyötä opetuksen kokonaisuudesta ja oppilaista. Tärkeimpänä pyrkimyksenä on taata

oppilaalle eheä oppimispolku koko peruskoulun ajaksi. Yhtenäisen perusopetuksen vahvuuk-

sia ovat muun muassa lisääntyvä oppilastuntemus, yhteiset tilat, yhteiset pelisäännöt, yhteinen

opettajanhuone, yhteinen opetussuunnitelma, yksi oppilashuoltojärjestelmä ja murrosiän oi-

reiden vaimentuminen. Lisäksi yhteiset tilat antavat luokille 1-6 lisää laitteita ja välineitä

käyttöön esimerkiksi fysiikan ja kemian opetuksessa. (Tanttu 2005, 110.)

Myös opetussuunnitelma muuttui oppiaineiden kohdalla oleellisesti. Jokaisen aineen opetus

muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden alkaen siltä luokalta, jolloin kyseisen aineen opetus

alkaa ja päättyen luonnollisesti silloin, kun perusopetus päättyy. Täten asioiden opettaminen

moneen kertaan vähenee ja pystytään helpommin toteuttamaan integraatiota eri aineiden välil-

lä. Säädösten mukaan peruskoulun jälkeisten oppilaitosten on pohjauduttava perusopetuksen

oppimäärään. (Tanttu 2005, 109–110.) Rauste-von Wright on puolestaan sitä mieltä, että opet-

tajan oppiaineita koskeva hallinta ei näyttele enää suurta roolia opettajan työssä. Jotta opetus-

suunnitelman mukainen oppimiskäsitys, konstruktivismi, toteutuisi opetuksessa, olisi opetta-

jan tärkein tehtävä luoda luokkaan ihanteellinen oppimisilmasto. Tällainen ilmasto olisi luon-

teeltaan ihanteellinen, jos oppilas luoda maailman kuvansa oppimalla niitä tietoja ja taitoja,

joita aktiivinen kansalaisuus edellyttää.  (Rauste-von Wright 2003, 115.)

Uuden opetussuunnitelman mukainen tuntijako patistaa hajottamaan vanhoja rajoja ja laajen-

tamaan opettajien työkenttää. Oppiaineiden rajakohdat eivät ole enää luokkien 6 ja 7 välillä.

Yhtenäistä perusopetusta on mahdollista toteuttaa eri luokka-asteita sisältävien koulujen välil-

lä tai ihanteellisimmillaan yhdessä ja samassa koulussa. Koulupolut voivat olla vaikkapa

luokkien 1-2 ja 3-9; 1-4 ja 5-9; 1-6 ja 7-9 kouluista, mutta koulujen välissä on oltava yhteinen

linkki, pelisäännöt, henkilökunta ja arvopohja, jotka takaavat oppilaan kasvun ja oppimisen

polusta muodostuvan mahdollisimman turvallisen. (Tanttu 2005, 110–111.) Rauste-von

Wrightin (2003, 115) mukaan peruskoulun kaksijakoisuus näkyi sekä opetussuunnitelmassa
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että opettajakunnan rakenteessa. Uudessa opetussuunnitelmassa yhtenäisyyteen on pyritty,

mutta opettajakunta koostuu edelleen erikseen luokanopettajista ja aineenopettajista. Tähän

ongelmaan paneudumme myöhemmin tutkimuksessamme.

Opetusministeriö ja opetushallitus toteuttivat Peruskoulun sisällön ja rakenteen kehittämis-

hankkeen (SIRA) vuosina 1997–2000. Se tähtäsi peruskoulun virikkeisen ja yhtenäisen opis-

keluympäristön luomiseen, jossa oppilaalla on mahdollisuus opiskella ja saada tukea omien

lähtökohtiensa mukaan. Tässä uudistumishankkeessa painotettiin pedagogista kehittämistä, ei

ainoastaan rakenteellista.  Hankkeessa mukana olevissa kouluissa yhtenäisyyttä kehitettiin

yhdistämällä eri kouluyksiköitä aina kaikki luokka-asteet sisältäviksi yksiköiksi, lisäämällä

runsaasti ala- ja yläasteen nivelkohdan välistä yhteistyötä, yhtenäistämällä oppilaan arviointia

ja oppilashuoltoa sekä vahvistamalla opettajien kollegiaalista yhteistyötä. (Halinen & Pietilä

2005, 102–103.)

Halinen ja Pietilä (2005, 106) korostavat, että tulevien lähivuosikymmenien haasteeksi nousee

peruskoulun opettajuuden, johtajuuden ja toimintakulttuurin kehittäminen siten, että se ne

vahvistavat perusopetuksen yhtenäisyyttä ja tekevät oppilaiden oppimispolun sekä yhtenäi-

seksi että mielekkääksi. Varsinkin ne koulut, joissa henkilökunnalla on mahdollisuus huoleh-

tia oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta aina esiopetuksesta luokille 9 tai 10 saakka, tekevät

mahdolliseksi jopa 11 vuoden oppilastuntemuksen ja pitkäjänteisen yhteistyön myös kodin

kanssa. Etenkin erityisoppilaiden kanssa tämä on kullanarvoinen asia.

Maijaliisa Rauste-von Wrightin vetämä tutkimusryhmä puolestaan tarkkaili ja tutki kahden

helsinkiläisen peruskoulun kehitystä ja työtä. Vuonna 2003 he totesivat raportissaan, että yh-

tenäisyyden kannalta oleellisen tärkeitä ovat nimenomaan opettajien ja rehtorin näkemykset

yhtenäisyyden merkityksestä heidän työssään, sekä se, miten se heijastuu koulun toimintakult-

tuurissa, johtamisessa, opettajuudessa, oppilaiden kokemuksissa sekä opetussuunnitelmassa.

(Rauste-von Wright 2003, 84–85; 103–104.) Tämä tutkimus loi pohjaa vuonna 2004 aloitetul-

le yhtenäisen perusopetuksen kansalliselle kehittämishankkeelle sekä vuotta myöhemmin

käynnistyneelle vielä laajemmalle tutkimukselle. (Halinen & Pietilä 2005, 103.)
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2.3 Opettajankoulutus ja sen haasteet

Yliopistoissa käynnissä oleva tutkinnonuudistus on osa eurooppalaista Bolognan prosessia,

jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden kansainvälistä liikkuvuutta ja tutkintojen vertailta-

vuutta luomalla eurooppalainen korkeakoulualue. Tutkintoja on tarkoitus kehittää sekä sisäl-

löllisesti että pedagogisesti vastaamaan paremmin työelämän ja tutkimuksen tarpeita. (Karja-

lainen 2005, 44.)

Suomen yliopistoissa siirryttiin syksyllä 2005 kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään, jossa

kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinto 120 opintopistettä.

Kandidaatin tutkinnon keskeisimpänä tavoitteena on saada hyvät valmiudet tieteellisiin työs-

kentelytapoihin ja jatkuvan oppimisen valmiuksien kehittämiseen sekä kykyyn soveltaa op-

pimistaan työelämässä. Maisteriopinnoissa painotetaan valmiutta työskennellä oman alansa

asiantuntijana ja kehittäjänä. Hyvä aineenhallinta ja tiedon soveltamistaito eivät enää riitä.

(Karjalainen 2005, 44–45.)

Kouluorganisaatiossa tapahtuu sekä hallinnollisia että pedagogisia muutoksia. Yliopistojen

lainsäädäntöä on muutettu eurooppalaisen korkeakoulupolitiikan johdosta erilaisilla säädök-

sillä, joiden pohjalta yliopistojen hallintoelimet tekevät tarvittavat toimenpiteet. On kyse hal-

linnollisesta muutoksesta, joka viittaa säännösten ja kirjallisten ohjaimien pystyttämiseen.

Hallinnolliset ohjeet puolestaan pakottavat opettajat ja opiskelijat reagoimaan muutokseen.

Pedagogisella muutoksella tarkoitetaan aitoa muutosta kentän toimijoiden työskentelyssä.

Muutos voi olla seurausta hallinnon ohjeiden muutoksesta tai se voi olla sisäsyntyistä uuden-

laisen toiminnan omaksumista, josta on tullut osa organisaation toimintakulttuuria. (Karjalai-

nen 2005, 44–45.) Bolognan prosessi on merkinnyt suomalaiselle opettajankoulutukselle hy-

vää vaihetta tarkistaa sisältöjä ja koulutuksen kokonaisuutta. On huomattu, että yhteistyötä

tarvitaan enemmän eri tiedekuntien ja harjoittelusta vastaavien välillä. (Niemi 2005, 214.)

Nykyinen opettajankoulutus rakentuu siten, että opettajia koulutetaan perusasteen alaluokille

ja yläluokille erikseen, siis luokanopettajiksi ja aineenopettajiksi. Syksyllä 2003 astuivat voi-

maan uudet valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1-9 ja niiden mukaan

alettiin toimia kaikissa peruskouluissa vuonna 2006. Tämän seurauksena olisi voitu päätyä

yhtenäiseen opettajankoulutukseen, jossa luokanopettajan ja aineenopettajan professiot yhdis-

tyisivät. Koulutukset ovat kuitenkin pysyneet entisellään. Koulutuksille yhteistä ovat opetta-
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jan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen opettajan pätevyyden. Luokanopettajan

koulutuksessa pedagogiset opinnot ovat luonteva osa kasvatustieteen opintoja. Aineenopetta-

jan koulutuksessa opettajan pedagogiset opinnot ovat 60 opintopisteen laajuinen sivuaine,

joka usein suoritetaan varsinaisen tutkinnon jälkeen. Aineenopettajan koulutuksen hajanai-

suus on tiedostettu, mutta siinä on vieläkin paljon kehitettävä. (Meri 2005, 253–254; Kaivola

2005, 268.)

Opettajankoulutus on yliopiston ainelaitosten, soveltavan kasvatustieteen laitosten ja harjoit-

telukoulun välistä yhteistyötä. Ainelaitoksilla tehdään koulussa opetettaviin aineisiin liittyvää

tutkimusta. Soveltava kasvatustiede puolestaan tutkii ja kehittää opetusta. Harjoittelukoulussa

tutkimus on lähellä ja näin välittyy opettajiksi opiskeleville. (Spåre 2006, 22.) Koska opetta-

jankoulutus, harjoittelukoulut mukaan lukien, toimii opetusministeriön alaisuudessa, eristää

tämä systeemi harjoittelukoulut kunnan koululaitoksesta. Opetushallitus puolestaan suunnitte-

lee ja johtaa opetussuunnitelmatyötä, johon opettajankoulutus ei oikeastaan osallistu. Näin

hallinnolliset rakenteet jarruttavat koulun ja opettajankoulutuksen kehittämistyötä. (Laine

2004, 250.)

Opettajankoulutukseen osallistuu useita eri tahoja, joiden välinen yhteistyö on vaikeasti rat-

kaistava kysymys. Yhteistyötä jarruttavat resurssikysymykset sekä näkemyserot eri tieteenalo-

jen tärkeydestä. Myös harjoittelukoulujen ja tiedekuntien väliset kontaktit ovat vähäisiä, eikä

tieto välity yksiköstä toiseen. Ristiriitaisten odotusten paineessa olevat opiskelijat kokevat

opinnot sirpalemaisina. Teoria ja käytäntö eivät tarpeeksi kohtaa. (Mikkola 2005, 223.)

Jotta luokanopettajat ja aineenopettajat kokisivat luonnollisena yhteistyön keskenään, heidän

tulisi totutella siihen jo opiskeluaikana. Yhteisten luentojen lisäksi tulisi peräänkuuluttaa yh-

teisiä opetusharjoitteluita ja samanaikaisopetusta sekä yhteisiä projekteja. Tämä kaikki puo-

lestaan edellyttäisi harjoittelukoulujen olevan yhtenäiskouluja, joissa parhaimmassa tilantees-

sa olisi esiopetuskin samassa, jolloin yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa syvenisi. (Tanttu

2005, 110.)

Pitää muistaa, että luokkahuone on vain pieni osa lapsen maailmaa ja elämää. Luokanopetta-

jan työ ja koulutus edustavat varsin didaktispohjaista kasvatusajattelua.  Tuula Laine (2004,

135–136) havaitsi luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen identiteetin kehittymistä tutkies-

saan, että luokanopettajaopiskelijoiden käsitys hyvästä opettajuudesta pitää erityisesti sisäl-
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lään didaktisen osaamisen. Opiskelukontekstit tulisi kuitenkin nähdä laajemmin ja opettajan-

koulutuksen pitäisi kehittää nimenomaan ymmärrystä lisääviä, elävästä elämästä nousevia,

ongelmanratkaisutaitoja edellyttäviä sisältöjä opintojen perustaksi (Laine 2004, 246). Värri &

Ropo (2004, 57) peräänkuuluttavat keskustelua kasvatuksen merkityksestä, kehityksestä ja

tulevaisuudennäkymistä tässä uusliberalismin sumentamassa moraalimaisemassa. He ovat sitä

mieltä, että opettajankoulutus tarjoaa foorumin tähän.

Tuula Laine puolestaan sanoo, että koko opettajankoulutuksen ongelma on nimenomaan se,

että siitä ei keskustella tarpeeksi. Opettajan identiteettiä selkeyttäisi opettajan tehtäväkuvan

tarkempi määrittäminen. Keskustelua pitäisi käydä erityisesti siitä, mikä on koulun rooli yh-

teiskunnassa ja opettajan rooli sen toteuttajana. (Laine 2004, 250.) Myös suomalaisen koulun

käytäntöön on kuulunut se, ettei opettajien työtä ja pedagogisia kykyjä juuri arvioida. Jos luo-

kan ovi pysyy suljettuna, eivät avoin keskustelu ja yhteistyö ole mahdollisia. (Kääriäinen ym.

1997, 39.)
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3 MUUTTUVA OPETTAJUUS

Opettajuudella tarkoitetaan käsitystä opettajan tehtävästä yhteiskunnassa (Luukkainen 2005,

18). Perusopetuksen tehtävä määritellään nykyisessä perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2004, 6) seuraavasti:

”Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen

tehtävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppi-

velvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä

lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.”

Koululla on kaksoisrooli, jonka myös opettaja joutuu omaksumaan. Koulun tehtävänä on vi-

rallisten tavoitteiden mukainen ideaali-ihmisen kasvattaminen, sekä oppilaiden valikointi ja

lajittelu jatkokoulutukseen ja työelämän tarpeisiin. Koulua organisaationa säätelevät valta-

kunnan, kunnan ja koulun keskinäinen työnjako, sekä opettajan työtä ohjaavat säännökset ja

sopimukset. (Kääriäinen ym. 1997, 16.) Opetus perustuu virallisiin opetussuunnitelmiin ja

siitä vastaavat opettajat ovat saaneet koulutuksensa yhteiskunnan asettamien normien mukai-

sesti. Koulu on yhteiskunnan osa-alue, jonka tulee tiedostaa yhteiskunnallisten muutosten

aiheuttamat haasteet. (Luukkainen 1998, 74.)

Opettajan työ on muuttunut yhteiskunnan kehityksen myötä. Opettaja ei ole enää yksin työs-

kentelevä tiedon jakaja, joka ammentaa oppilaille tietoa oppikirjoista.  Opettajan rooli on

muuttumassa tiedon jakajasta oppimisen ohjaajaksi, joka opastaa oppilasta tiedon lähteille ja

itseohjautuvuuteen. Hänellä tulee olla ennakkokuva tulevaisuuden tiedoista ja taidoista, joita

oppilas tarvitsee työikäisenä. Opettajan tulee olla opettamisen lisäksi kiinnostunut ammatilli-

sesta kasvustaan ja täydennyskoulutuksestaan. Opettajaa eivät sido menneiden vuosikymmen-

ten tapaan valmiit ohjeet, vaan opettaja on aktiivinen työnsä tutkija ja oman työorganisaation-

sa kehittäjä yhdessä muun kouluyhteisön kanssa. (Kääriäinen, Laaksonen & Wiegand 1997,

140–141.)

Koulujen toimintakulttuuriin on merkittävästi vaikuttanut jopa vuosisatojen aikana kehittynyt

kaavamainen opettajaidentiteetti. Opettajat ovat tottumuksen kautta oppineet, että he ovat

yksin vastuullisia luokastaan tai opettamastaan aineestaan, jolloin kollaboratiivinen toiminta-

tapa on heille täysin uusi ja vieraantuntuinen. (Helakorpi ym. 1996, 19.) Koulut ovat pikem-



14

minkin olleet massatuotanto-organisaatioita, joissa opettajat ovat työskennelleet yksin omissa

luokissaan, soveltaen omaa opetusaineistoaan (Johnson & Johnson 2002, 111).

Tämän hetken muutokset koulussa johtuvat opetuksen uusista rakenteista ja järjestämistavois-

ta. Päätösvaltaa on hajautettu paikallistasolle. Opettajan työssä tulisi painottaa yhteisöllisyyttä

ja valmiutta toimia yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. (Luukkainen 2005, 12–13.)

Myös tutkimus tuo uutta tietoa oppimisesta, opettamisesta sekä toiminta- ja oppimisympäris-

töistä. Opetussisällötkin kehittyvät koko ajan. (Luukkainen 2005, 172.) Koska opetustyö on

laajentunut pedagogisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti, eivät opettajat enää voi sulkeu-

tua luokkahuoneisiinsa harjoittamaan opetustyötä (Luukkainen 2005, 132).

3.1 Opettajakulttuuri osana koulukulttuuria

Opettajan työtä eivät määritä vain lainsäädännölliset rajoitukset ja yhteiskunnalliset rakenteet,

vaan myös erittäin olennaisesti koulun toimintaympäristön perinteet ja kulttuuri (Sahlberg

1996, 72).  Opetussuunnitelman perusteissa (2004) tästä käytetään termiä koulun toiminta-

kulttuuri. Opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkit-

tävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen sekä sitä kautta oppimiseen. Koulun kaikki käy-

tännöt tulee rakentaa johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoit-

teiden saavuttamista. Koulun toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki viralliset ja epäviralliset

säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, tavoitteet, periaatteet ja kriteerit. Tavoit-

teena on avoin ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, joka tukee yhteistyötä niin koulun si-

sällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulisi olla mahdollisuus osal-

listua koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

2004, 7-8.)

Hargreaves ja Sahlberg käyttävät koulun kulttuurista ja perinteistä nimitystä koulukulttuuri

(Sahlberg 1996, 85). Koulukulttuuri sisältää ryhmän omaksumat tiedot, vallitsevat uskomuk-

set, arvot, tottumukset, moraalin, rituaalit, symbolit ja kielen, jotka ohjaavat koulun toimintaa

(Sahlberg 1998, 128). Nämä tottumukset ja tavat heijastuvat henkilöstön välisiin suhteisiin ja

opetukseen. Koulukulttuuri myös sosiaalistaa uudet opettajatulokkaat koulun arvoihin ja pe-
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rinteisiin. Jos nuori opettaja näkee malleja yksin työskentelevistä opettajista, hän myös hel-

pommin omaksuu yksilökeskeisen kulttuurin. (Kohonen & Leppilampi 1994, 61–64.)

Koulukulttuuri merkitsee siis koulun tapoja toimia arjessa. Koulukulttuuri sisältää monia osa-

kulttuureita. Niitä ovat mm. opettajien muodostama opettajakulttuuri, opettamisesta ja opiske-

lusta koostuva opetuskulttuuri sekä oppilaskulttuuri. Opettajakulttuuri pitää sisällään opettaji-

en opetusta koskevat käsitykset, uskomukset, arvostukset ja odotukset sekä toimintatapoja

koskevat tottumukset. (Hargreaves 1994, 165–166.) Opettajien välistä yhteistyötä tutkittaessa

on oleellista perehtyä tarkemmin nimenomaan opettajakulttuuriin. Kun tunnistetaan opettaja-

kulttuurin tyypilliset piirteet, voidaan pyrkiä muuttamaan kulttuuria sellaiseksi, että se tukee

koulun kehittymistä ja opetuskäytäntöjen muutosta. (Sahlberg 1996, 86.)

Opettajan toiminnan taustalla on vaikuttanut vahva historiallinen perinne. Opettajat ovat pit-

kään itse saaneet päättää, miten opettavat oppilaita. Opettajat ovat sisäistäneet hyvän opettajan

mallin, jossa opettaja suunnittelee tuntinsa huolellisesti. (Kääriäinen ym. 1997, 38.) Opettajan

työn perinteeseen on myös kuulunut kaiken opettamansa tietäminen ja erehtymättömyys.

Myös koulutason työskentely on lisääntynyt suhteessa luokkatyöskentelyyn. (Luukkainen

2005, 139, 202.)

Opettajan työn traditiot näkyvät koulutyössä yksin tekemisen kulttuurina. Luokkaopetus on

opettajajohtoista ja koulun päiväohjelma on organisoitu oppituntijaottelun mukaan. (Kääriäi-

nen ym. 1997, 40.) Yhteistyön kehittämisen olennaisin haaste on ylittää opettajuuteen kytkey-

tyvät individualististen käytäntöjen ja yhteisöllisten käsitysten väliset raja-aidat (Willman

2001, 194).

Seuraavaksi tarkastelemme opettajakulttuuria Hargreavesin (1994) tutkimuksen pohjalta. Hän

jakaa opettajakulttuurit neljään erilaiseen tyyppiin: individualistinen, pakotettu kollegiaalinen

(contrived collegiality), kollaboratiivinen (collaboration) ja balkanisoitunut (balkanization)

opettajakulttuuri. Jokaisella näistä on erilaiset vaikutukset opettajan työhön ja koulutukselli-

seen murrokseen. (Hargreaves 1994, 166.) On syytä huomioida se tosiasia, että nämä opetta-

jakulttuurit eivät useinkaan esiinny puhtaasti sellaisina, vaan niiden eri piirteet voivat painot-

tua koulukontekstin ja tilanteen mukaan (Willman 2001, 37).
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3.1.1 Individualistinen opettajakulttuuri

Opettajuus on yksi yksinäisimmistä ammateista. Vielä tänä päivänä opettajien yleisin työs-

kentelymuoto ei ole suinkaan kollegiaalisuus, vaan ammatillinen eristyneisyys eli individua-

lismi. Tämä antaa opettajille toisaalta eräänlaista suojaa tehdä päätöksensä omalla tavallaan,

lapsen parasta ajatellen. Toisaalta se taas estää opettajia saamasta selkeää ja tärkeää palautetta

opetuksensa laadusta ja tehokkuudesta. Tärkein palautteen antaja opettajille on usein heidän

opetettava ryhmänsä ja oppilaansa, jotka antavat kuitenkin vain moniselitteisiä vihjeitä siitä,

miten opettaja on menestynyt työssään. (Fullan & Hargreaves 1992, 52.)

Eristyneisyys ja individualismi tarjoavat opettajalle helpon suojamuurin, jonka taakse voi pii-

loutua muiden tutkinnalta ja tunkeilulta. Individualismin synnyttäviin, opettajien perinteisiin

normeihin kuuluu heidän käsityksensä nimenomaan arvostelusta. Toisen opettajan ollessa

ensikertaa heidän luokkahuoneessaan, he kokevat olevansa arvostelun kohteena. Tällöin he

usein tuntevat olonsa haavoittuvaiseksi, eivätkä kykene kehittymään työssään.  Oleellista on-

kin, että avun tarjoamista ei sekoitettaisi tuomitsemisen ja nöyryyttämisen kanssa. Opettajilla

kun on tapana yhdistää tarjottu apu arvosteluun, tai yhteistyössä toimiminen kontrollointiin.

Avuntarjoamiseen tulisi suhtautua suopeammin ja vastavuoroisesti. (Fullan & Hargreaves

1992, 56–57.)

Toinen merkittävä individualismin synnyttäjä on opettajien itselleen asettamat, kohtuuttoman

suuret odotukset työssä, jossa rajoja ei ole niin tarkkaan asetettu. Opettajille tuo lisäpaineita

erityistä tukea tarvitsevien lasten kohtaaminen, perheiden yhä lisääntyvät sosiaaliset ongelmat

ja kaikki se suunnittelu ja paperityö mitä oppituntien ulkopuolella tulisi tehdä. Ei siis ihme,

että kaikki sosiaaliset, emotionaaliset ja akateemiset vaatimukset opettajien omien odotusten

kanssa kasaavat opettajien harteille suuren taakan, jota he kuvittelevat olevan helpompi kan-

taa yksin, individualistisesti.Opettajat kokevat helposti syyllisyyttä ja turhautumista kaikkien

odotusten ristipaineessa, mutta pitävät sitä osana työtään. Näillä kohtuuttomilla, usein itse

aiheutetuilla, odotuksilla näyttää olevan kaksi individualismin kulttuuria voimistavaa seuraus-

ta. Ensinnäkin, opettajilla ei ole aikaa yhteistyöhön, koska heillä on niin paljon tekemistä

omassa luokkahuoneessaankin. Jopa välitunneilla he suunnittelevat ja työskentelevät mie-

luummin yksin kuin yhdessä kollegoidensa kanssa. (Fullan & Hargreaves 1992, 58.)
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Toinen odotusten ja epävarmuuden seuraus individualistisessa opettajakulttuurissa on yhteis-

työn riskialttius. Opettajien ollessa loukussa omien loppumattomien tavoitteidensa kanssa,

heidän on luonnollisesti vaikea kohdata lisäksi muiden odotukset. Eristynyttä luokkahuonetta

voidaankin pitää pakopaikkana kollegiaaliselta tuomitsemiselta, joka ei kuitenkaan ratkaise

epävarmuuden problematiikkaa.  (Fullan & Hargreaves 1992, 58-59.)

Fullan ja Hargreaves tuovat esiin Rosenholzin (1989) luokanopettajia koskevan tutkimuksen,

jossa opettajan epävarmuuden todetaan heijastuvan myös oppilaisiin. Rozenholz käyttää ter-

mejä jämähtäneet (stuck) ja muuttuvat (moving) koulut. Hänen mukaansa jämähtäneissä kou-

luissa, joissa kehitystä ja muutosta ei tuettu, epävarmuus ja eristyneisyys kulkivat käsi kädes-

sä. Opettajien epävarmuuden kokeminen korreloi negatiivisesti oppilaiden etenemiseen luke-

misessa ja matematiikassa. Yksi epävarmuuden suurimmista aiheuttajista on positiivisen pa-

lautteen puute. (Fullan & Hargreaves 1992, 53.)

On syytä huomata, että individualismi ei ole pelkästään opettajien asenteista johtuva ilmiö.

Siihen ovat vaikuttaneet olosuhteet, joissa opettajan on kuulunut toimia. Nämä perinteiset

olosuhteet ovat kuitenkin muutospaineiden alla opettajien yhteistyön merkityksen kasvaessa.

(Fullan & Hargreaves 1992, 59–60.) Individualismin syitä löytyy koulun fyysisistä ja organi-

soitumiseen sisältyvistä yksityiskohdista, kuten arkkitehtuurista, työn ja opiskelun järjestämi-

sestä lukujärjestyksen mukaan sekä opetussuunnitelman ainejakoisuudesta. Mikäli halutaan

kehittää opettajakulttuuria, tulee muutospaineiden kohdistua erityisesti koulun rakenteisiin.

(Sahlberg 1996, 93, 113.)

Opettajan individualismia ei pidä sekoittaa autonomiaan. Autonomia on Luukkaisen (2005,

35) määritelmän mukaan sisäistä vastuullisuutta omasta työstä pitäen sisällään oppijoiden

kasvattamisen itsenäisiksi yksilöiksi. Suomessa opettajan autonomia on merkittävä osa heidän

työnkuvaansa, ja se osoittaa, että heidän asiantuntijuuteensa luotetaan julkisesti (Syrjäläinen

2002, 23).

Syrjäläinen (2002, 61) tosin kyseenalaistaa opettajan autonomian ja vapauden, verraten niitä

koulutuspoliittiseen savuverhoon, jonka suojassa opettajat joutuvat ahertamaan väsyneinä ja

vasten omaa tahtoaan kiireessä toteuttaen massauudistuksia, joihin opettaja ei ole itse vaikut-

tanut. Autonomia tuo opettajan työhön siis tietynlaista vapautta, mutta myös vastuuta ylem-
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mille tahoille. Opettaja on vastuullinen muutokseen sitoutumisesta, kuten uuden opetussuun-

nitelman ja lukuisien muiden uudistusten toteuttamista.

Jotta voitaisiin siirtyä kokonaan yhteistyötä korostavaan opettajakulttuuriin, on syytä ymmär-

tää, että individualistisen opettajakulttuurin eliminointi ei tarkoita individualismin hävittämis-

tä täysin opettajan työssä. Individualismi on avain opettajan persoonalliseen uudistumiseen,

joka puolestaan vaikuttaa kollektiivisesti myös muihin saman koulun katon alla toimiviin ih-

misiin. Individualismi synnyttää myös luovia erimielisyyksiä ja riskinottoa, jotka ovat dy-

naamisen ryhmäoppimisen arvokkaita lähteitä. Meidän ei tule aliarvioida mitä vastustamme

siirryttäessä yhteistyökeskeiseen opettajakulttuuriin. Muutos vaatii perinteisen ja sivistykselli-

sen ajattelun muuttumista. (Fullan & Hargreaves 1992, 59–60.)

Käsitys individualistisesta opettajuudesta tehokkaana työmuotona on harhaanjohtava. Indivi-

dualismi ruokkii opettajan eristyneisyyttä ja yksityisyyttä, jolloin opettajuudella ei ole täyttä

mahdollisuutta kehittyä. Totaalinen individualismi uhkaa opettajan ammatillista kehittymistä,

rakenteellisen muutoksen toteutumista sekä yhteisten koulutuksellisten tavoitteiden kehitty-

mistä. (Hargreaves 1994, 164.) Epävarmuus, eristyneisyys ja individualismi yhdistelmänä

pitävät yllä koulutuksellista konservatismia, missä uusien ideoiden mahdollisuudet ja niiden

tuottamat paineet ovat vaikeita ymmärtää.  Tämänkaltainen kapeakatseinen orientaatio ja ko-

kemus johtavat turvalliseen, riskittömään opetustyyliin, joka ei juuri auta oppilaita menesty-

mään.  (Fullan & Hargreaves 1992, 54.)

3.1.2 Balkanisoitunut opettajakulttuuri

Yhteistyöhön pohjautuva opettajakulttuuri voi myös epäonnistuessaan johtaa jakautuneeseen

yhteisöön, balkanisoituneeseen opettajakulttuuriin. Tällöin ei ole kyse opettajien eristäytymi-

sestä, eikä opettajakulttuurista puhaltamisena yhteen hiileen, vaan opettajakulttuurista, jonka

sisällä on pienempiä alaryhmiä (subgroups). (Hargreaves 1994, 212.) Willman (2001, 36)

käyttää tästä käsitettä klikkiytynyt koulukulttuuri, joka kuvastaa hyvin kyseisessä opettaja-

kulttuurissa vallitsevaa opettajaryhmien välistä kilpailua, sosiaalisia valtasuhteita ja vähäistä

keskustelukulttuuria.
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Tällainen opettajakulttuuri heijastuu negatiivisesti oppilaiden ja opettajien oppimiseen. Nämä

ryhmät voivat koostua esimerkiksi tietyn aineen opettajista tai erityisopettajista. Pelkästään

pienryhmässä kollegoiden kanssa työskentely ei kuitenkaan missään nimessä riitä määrittele-

mään, mitä on balkanisoitunut opettajakulttuuri – on olemassa todella hyviä esimerkkejä on-

nistuneesta tiimiopetuksesta ja koulun kehittämistiimeistä, jotka ovat erittäin myönteisiä teki-

jöitä sekä opettajille että mikä tärkeintä oppilaille. (Hargreaves 1994, 212.)

Balkanisoituneelle opettajakulttuurille tyypillisiä piirteitä ovat alhainen läpäisevyys (per-

meability), korkea pysyvyys, henkilökohtainen tunnistaminen (identification) ja poliittinen

leima (complexion) (ks. Hargreaves 1994, 213). Alhaisella läpäisevyydellä tarkoitetaan sitä,

että alaryhmät ovat selkeästi erillään toisistaan. Harvoin tietty alaryhmän jäsen kuuluu saman-

aikaisesti johonkin toiseen alaryhmään koulun sisällä. Yhtä lailla opettajien ammatillinen op-

piminen tapahtuu pelkästään ryhmien sisällä ollen laadultaan verrattain vaihtelevaa. Balkani-

soituneessa opettajakulttuurissa korkea pysyvyys merkitsee alaryhmien ja ryhmänjäseniensä

taipumusta pysyä muuttumattomina pitkään. Alaryhmien välillä ei helposti tapahdu jäsenten

välistä ryhmästä toiseen siirtymistä. Kyseisten alaryhmien kategoriat ja jäsenyydet jämähtävät

helposti tietynlaisiksi. Tällöin opettajat eivät näe itseään opettajina, vaan esimerkiksi alaluok-

kien opettajina, erityisopettajina tai aineenopettajana. Henkilökohtainen tunnistaminen ym-

märretään opettajien liittämisenä erityisesti alaryhmiinsä, joissa myös suurin osa heidän työs-

kentelystään tapahtuu ja määrittyy. Opettajat ohjataan toisaalta jo varhain heidän koulutukses-

saan määrittelemään itsensä joko esimerkiksi luokan- tai aineenopettajiksi. (Hargreaves 1994,

213–214.)

Balkanisoituneilla opettajakulttuureilla on usein poliittinen leima. Alakulttuureissa kehittyy

identiteetin ja merkityksen lisäksi kiinnostus itseä kohtaan. Yleneminen, status ja resurssit

usein jaetaan ja ymmärretään alaryhmän jäsenyyden kautta. Vanhempia oppilaita opettavat

saavat osakseen usein enemmän statusta ja arvostusta kuin nuorempia opettavat, kuten myös

tiettyjen aineiden opettajat enemmän kuin toisten. Balkanisoituneessa opettajakulttuurissa on

voittajia ja häviäjiä. Ahneus kuuluu osana kuvaan. Vallan dynamiikka ja itsestään kiinnostu-

neisuus kuvaavat hyvin balkanisoituneen opettajakulttuurin toimimista yhteisönä. Poliittisella

käyttäytymisellä on merkittävät seuraukset koulutuksessa. Vallan ja statuksen epätasapaino

tiukasti rajattujen ryhmien välillä tekee yhteisten sopimusten tekemisen vaikeaksi, etenkin jos

on kyse työmahdollisuuksista sekä työoloista tai resursseista. Lisäksi, esiteltäessä suuria uu-

distuksia balkanisoituneessa koulukulttuurissa, niillä on yleensä tapana jakaa opettajat sen
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kannattajiin, jotka hyötyvät siitä jotain, ja vastustajiin, jotka kärsivät sen toteuttamisesta.

(Hargreaves 1994, 214–215.)

3.1.3 Pakotettu kollegiaalinen opettajakulttuuri

Kollegiaalisuus ei aina ole pelkästään positiivinen asia. Pakotettu kollegiaalisuus ohjautuu

ulkoapäin, usein hallinnollisista järjestelmistä käsin. Pakotettu yhteistyö tapahtuu usein vain

tiettyyn aikaan, tietyssä paikassa – ei sen ulkopuolella. Luonnollisesti tällöin kollegiaalisuus

on erillään koulun normaalista toimintakulttuurista. (Hargreaves 1994, 196–209.)

Pakotettua kollegiaalisuutta on esimerkiksi koulun ulkopuolelta tulevien uudistusten, kuten

opetussuunnitelmien toimeenpano (Sahlberg 1996, 131). Yllättävää sinänsä, mutta pakotetulla

kollegiaalisuudella on myös positiivisia vaikutuksia. Sen ollessa hyvin organisoitua, opettajat

saattavat oivaltaa kollegiaalisuuden hyödyt ja täten saada kipinän yhteistoiminnallisuuteen.

(Fullan & Hargreaves 1991, 58–59.)

Valtakunnalliselta tasolta annettuna yhtenäisen perusopetuksen kehittämisstrategia on edennyt

opetussuunnitelmaa yhtenäistämällä, ja koulukohtaisen opetussuunnitelman tekeminen on

teettänyt töitä opettajayhteisöissä. Perusopetuksen yhtenäistämisprosessia tutkinut Johnson

(2006) havaitsi, että opetussuunnitelmatyön yhteydessä tapahtui kulttuurista muutosta. Ope-

tussuunnitelmien valmistumisen jälkeen yhteistyö kuitenkin hiipui. Ulkoapäin ohjattu kollegi-

aalisuus ei siis tuonut pysyviä yhteistyörakenteita opettajakulttuuriin. (Johnson 2006, 55.)

Pakotettu kollegiaalisuus saattaa myös sammuttaa kokonaan opettajien halukkuuden yhteis-

toiminnallisuuteen. Tällöin se vahvistaa individualismia koulussa, ei suinkaan kannusta yh-

teistoiminnallisuuteen. (Sahlberg 1996, 132.)

3.1.4 Kollaboratiivinen opettajakulttuuri

Hyvä yhteistyö ei tarkoita pelkästään sitä, että opettajanhuoneessa on mukava ilmapiiri, opet-

tajat keskustelevat tai opettajat tukevat toisiaan moraalisesti. Yhteistyön muodot, jotka johta-

vat paljon suurempaan toimivuuteen, ovat paljon moniulotteisempia kuin niin sanotut näen-

näiset yhteistoimintamuodot. (Fullan 1992, 64.)
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Kollaboratiivinen kulttuuri on löydettävissä kaikkialla koulumaailmassa. Se sisältää ymmär-

rystä ja sympatiaa viestittävät eleet, vitsit ja katseet. Kollaboratiiviseen kulttuuriin kuuluu

ahkera työskentely ja henkilökohtainen kiinnostuneisuus, joka näkyy koulun käytävillä työ-

minän ja persoonallisen minän sekoittumisessa ja hyväksymisessä. Opettajat kehuvat toisiaan,

jakavat ideoita ja resursseja, mutta myös huomioivat työkavereidensa henkilökohtaiseen elä-

mään liittyvät asiat, kuten syntymäpäivän tai muut juhlapäivät. (Fullan & Hargreaves 1992,

66.)

Kollaboratiivista opettajakulttuuria ei niinkään määritä muodollinen organisaatio, kokoukset

tai byrokraattiset määräykset. Huomattavaa on laadukkuus, asenteet ja käyttäytymistottumuk-

set henkilökunnan keskuudessa, jotka ilmenevät pienissä päivittäisissä hetkissä. Apu, tuki,

luottamus ja avoimuus ovat näiden henkilösuhteiden ydin. Niitä kannattelee sitoutuvuus ar-

vostaa toisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmiä omina yksikköinään. (Fullan & Hargreaves 1992,

65–66.)

Kollaboratiivisessa kulttuurissa virheet ja epävarmuus eivät ole poissuljettuja ja torjuttuja,

vaan ne jaetaan ja niistä on voitava keskustella. Kollaboratiivinen kulttuuri vaatii sen jäseniltä

yhteisiä arvoja, mutta niistä pitää olla mahdollisuus jatkuvasti keskustella ja olla myös eri

mieltä. Kollaboratiivisille kouluille on luonteenomaista ahkeran työnteon lisäksi vahva ja yh-

teinen sitoutuneisuus, omistautuneisuus, kollektiivinen vastuunotto ja tietynlainen institutio-

naalinen tyytyväisyys. Näissä kouluissa tunnustetaan ja pidetään tärkeänä opettajan työn mer-

kitystä. (Fullan & Hargreaves 1992, 66.)

Kollaboratiivisissa kulttuureissa kunnioitetaan ja arvostetaan opettajia yksilöinä. Henkilökun-

ta tuo työhönsä mukaan oman persoonallisuutensa, myös haavoittuvuutensa ja ikävät hetken-

sä. (Fullan & Hargreaves 192, 67.) Ihmiset voivat luottaa toisiinsa paremmin, kun he oppivat

tuntemaan toisensa haavoittuvaisina, erehtyväisinä ja luottamuksen arvoisina. Toimiva työyh-

teisö sisältää rakenteen, joka ruokkii interaktiota sekä asenteen siirtämistä itsestä toisiin. Täl-

lainen kollegoiden välinen yhteys ruokkii yhtenäisyyden tunnetta ja kannustaa avoimuuteen.

(Ojanen 1998, 232.) Yksittäisen henkilön ei tulisi olla ryhmän loppuunkuluttama, vaan pi-

kemminkin sen tulisi täyttyä ryhmän kautta. Kollaboratiivisissa kouluissa työskentely-

ympäristöllä on suuri merkitys, ja sen tulisi olla tyydyttävä ja virikkeellinen. (Fullan & Har-

greaves 192, 67.)
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Keskinäinen riippuvuus on osa kollaboratiivista kulttuuria. Jokaisen tulisi tuntea kuuluvansa

johonkin tiettyyn ryhmään, sekä kokea että kyseinen ryhmä toimii nimenomaan ryhmänä, ei

yksittäisinä opettajina. Jokainen ohjaa, tukee ja auttaa toisiaan. (Fullan & Hargreaves 1992,

68.) Kollaboratiivisen opettajakulttuurin voidaan ajatella olevan pohjana yhteistoiminnallisel-

le koulukulttuurille. Itse asiassa ’collaboration’ suoraan suomennettuna tarkoittaakin yhteis-

toiminnallisuutta. Yhteistoiminnallinen koulukulttuuri tarjoaa hyvän tavoitteen, johon on hyvä

pyrkiä.

3.2 Kohti yhteistoiminnallista koulukulttuuria

Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole pelkkä opetusmenetelmä, vaan sitä pidetään pedagogi-

sena lähestymistapana. Se tukee sosiaalista vuorovaikutusta ja hyödyntää ryhmän vahvuutta

opiskelussa. Yhteistoiminnallisessa oppimisessa oppilaat toimivat pienryhmissä, joissa vallit-

see positiivinen sosiaalinen riippuvuus. Ryhmän jäsenet ovat riippuvaisia toistensa edistymi-

sestä ja he sitoutuvat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Oppilaat harjoittelevat ryhmätyö-

taitoja ja reflektoivat omaa toimintaansa arvioimalla suorituksiaan ja aktiivisuuttaan. (Sahl-

berg 1998, 174–177.)

Jos opettajat käyttävät luokassaan yhteistoiminnallisuutta, se yleensä vahvistaa opettajakun-

nan kollegiaalisuutta. Juuri tämän takia yhteistoiminnallisuutta tulisi korostaa koulussa yhtä

aikaa eri tahoilla. Yhteistoiminnallinen koulukulttuuri edellyttää opettajilta samoja yhteistoi-

minnallisen oppimisen taitoja kuin oppilailtakin. (Sahlberg 1998, 174.) Oppilaiden pienryh-

mätyöskentelyn tapaan opettajat muodostavat kollegiaalisia tukiryhmiä, joiden tavoitteena on

kehittää opetusta ja opettajien asiantuntemusta. Ryhmätyöskentely sinällään ei kuitenkaan

johda yhteistoiminnallisuuteen, vaan opettajat tarvitsevat koulutusta ja sinnikästä harjoittelua,

jotta he voivat soveltaa yhteistoiminnallisuutta opetuksessaan. (Johnson & Johnson 1992,

108.)

On hyvä muistaa, että yhteistoiminnallisuus perustuu vapaaehtoisuuteen ja kaikkien osapuol-

ten keskinäiseen luottamukseen. Työyhteisö sitoutuu yhteisiin ammatillisen kehittymisen ta-

voitteisiin, joita ilman väkisin synnytetty keinotekoinen yhteistoiminnallisuus usein epäonnis-
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tuu. Työyhteisön onkin hyvä sopia heti aluksi yhteisistä tavoitteista, tehtävistä ja pelisäännöis-

tä avoimesti keskustellen. (Kohonen & Leppilampi 1994, 72.)

Kuten tässä tutkimuksessa aiemmin mainittiin, työelämä kohdistaa kouluun tiettyjä odotuksia,

joita ovat tällä hetkellä tiimitaitojen opettaminen ja elinikäinen oppiminen. Juuri näitä ele-

menttejä on pidetty yhteistoiminnallisen oppimisen vahvuuksina. (Kohonen 2002, 354.)
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on opettajien välinen yhteistyö yhtenäiskoulussa.

Tutkimustehtävänä oli kuvata, miten opettajat ja opettajakulttuuri ovat valmiita vastaamaan

yhtenäisen perusopetuksen tuomiin haasteisiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös selvittää

opettajankoulutuksen osuutta opettajien yhteistyötaitojen kehittymisessä. Lähdimme selvittä-

mään tutkimustehtävää seuraavien kysymysten avulla:

Millaisia haasteita yhtenäinen peruskoulu asettaa opettajien väliselle yhteistyölle?

Miten yhteistyötaidot kehittyvät opettajankoulutuksessa?

Yhtenäisen peruskoulun tuomiin yhteistyöhaasteisiin ryhdyimme etsimään vastauksia selvit-

tämällä tutkittavien ennakkokäsityksiä, asenteita ja odotuksia yhtenäiskoulusta. Pyrimme löy-

tämään vastaukset tutkimusongelmiin tutkittavien konkreettisten kokemusten avulla ja opetta-

jakulttuuria tarkastelemalla. Mielestämme oli myös olennaista selvittää opettajien käsityksiä

yhteistyön merkityksestä, hyödyistä ja haitoista, ylipäänsä opettajan työssä. Koska olemme

ihmetelleet yhteistyön vähyyttä kouluissa, kiinnostuimme etsimään siihen mahdollisia syitä

myös opettajankoulutuksesta.
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5 TUTKIMUSOTE

5.1 Laadullinen tutkimus

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja

ymmärtäminen. Näin ollen aineistokin kootaan todellisissa tilanteissa esimerkiksi haastatte-

lemalla tai havainnoimalla. Tavoitteena laadullisessa tutkimuksessa on saada tutkittavien ääni

kuuluviin. Kuvattavien ilmiöiden ainutlaatuisuus on kvalitatiivisen tutkimuksenteon yksi pää-

piirteistä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 152–155.) Ymmärtääksemme opettajien välis-

tä yhteistyöstä opettajien näkökulmasta, päädyimme laadulliseen tutkimusotteen valintaan.

Sille on myös tyypillistä pieni määrä tapauksia ja perusteellinen analysointi sekä käsitteellis-

tämisen kattavuus. Tässäkin tutkimuksessa haastatellaan vain kuutta opettajaa mahdollisim-

man syvällisen ymmärtämisen saavuttamiseksi.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tulee pohtia sitä, miten ihmiset saataisiin puhumaan mahdolli-

simman aidosti ja vilpittömästi. Tavoitteena on sosiaalinen luonnollisuus, joka on yhtä tärkeää

kuin sen totuudellisuus. (Mäkelä 1990, 50.) Laadullisen tutkimuksen kokonaisuuden kysymys

voidaan tiivistää kysymykseen ”Miten minä voin ymmärtää toista?”. Laadullisessa tutkimuk-

sessa on kysymys haastateltavan ymmärtämisestä sekä tutkijan tutkimusraportin ymmärtämi-

sestä, eli miten subjektiivinen minä voi tietää objektiivisesta minästä.  (Tuomi & Sarajärvi

2002, 70–71.) Tutkijan tulee pohtia sitä miten tutkimuskohde käsitetään ja millä metodeilla

pystytään parhaiten lähestymään tutkimuskohdetta (Hirsjärvi ym. 2000, 118). Seuraavaksi

kuvailemme valitsemamme tutkimusmenetelmät ja niihin johtaneet perustelut.
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6 TUTKIMUSMENETELMÄT

Opettajien välistä yhteistyötä tutkittaessa on ensiarvoisen tärkeää tuoda opettajien näkemykset

yhteistyösuhteiden toimivuudesta esiin. Jos niitä ei huomioida, pyrkimykset yhteistyön kehit-

tämiseksi jäävät varsin irrallisiksi. (Willman 2001, 40.) Juuri tämän vuoksi halusimme haasta-

tella opettajia ja saada kuuluviin heidän henkilökohtaiset ajatuksensa opettajien välisestä yh-

teistyöstä. Valitsimme tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun sen joustavuuden ja luonte-

vuuden takia. Pidimme teemahaastattelun etuna sen keskustelunomaisuutta, jolloin oli mah-

dollista lisäkysymysten avulla tarkentaa haastateltavien ajatuksia sekä paremmin syventyä

teema-alueisiin. Päätimme aloittaa koko tutkimusprosessin menemällä siihen ympäristöön,

jonka toimintakulttuurista olimme kiinnostuneita. Sisällönanalyysi oli parhaiten soveltuva

tapa käsitellä haastatteluaineistoamme ja syventyä tutkimuksen kannalta tärkeimpiin teemoi-

hin.

6.1 Teemahaastattelu

Haastattelu on tutkijan aloitteesta tapahtuvaa keskustelua, jonka tavoitteena on selvittää, mitä

jollakulla on mielessään. Haastatteluun kuuluu aina vuorovaikutuksellisuus, jolloin molemmat

osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Teemahaastattelussa haastattelun aihealueet määritellään etu-

käteen. (Eskola & Suoranta 1998, 86.) Teema-alueet ovat kaikille haastateltaville samat, mut-

ta niiden järjestys vaihtelee keskustelunkulun mukaan. Haastattelun tavoitteena on kvalitatii-

visen tutkimusotteen mukaisesti saada tutkittavien oma ääni, omat näkemykset esiin. (Hirsjär-

vi & Hurme 2002, 48). Haastateltava on tutkimustilanteessa aktiivinen subjekti ja merkityksiä

luova osapuoli (Hirsjärvi ym. 2002, 192).

Haastattelun kautta on mahdollista saada käsitys haastateltavien kokemuksista monipuolisesti

ja kokonaisvaltaisesti. Teemahaastattelun etuna voidaan myös pitää sen luonnollisuutta ja

joustavuutta. Haastattelussa on mahdollista kysyä tarkentavia kysymyksiä tai pyytää haasta-

teltavaa selittämään, mitä kommenteillaan tarkoittaa. Tutkijakaan ei jää haastattelussa ano-

nyymiksi eikä etäiseksi, mikä antaa mahdollisuuden luottamuksellisen ilmapiirin saavuttami-

seen. (Hirsjärvi ym. 2002, 34–35.) Haastattelulla on tutkimusmuotona motivoiva, koska se

antaa haastateltavalle tilaisuuden tuoda mielipiteensä esiin. Usein myös ihmisillä on luon-
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teenomainen halu kertoa omista kokemuksistaan ja myös mahdollisesti vaikuttaa tutkimuksen

kautta samassa tilanteessa oleviin. (Eskola & Vastamäki 2001, 25–26.)

6.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Laadullisen aineiston analyysissa on kysymys aineiston järjestämisestä sellaiseen muotoon,

että se voidaan eritellä vastausten etsimiseksi tutkimusongelmiin. Analyysi on uusien merki-

tysten rakentamista. (Eskola & Suoranta 1998, 226.)

Sisällönanalyysilla tarkoitetaan pyrkimystä kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti (Tuomi

& Sarajärvi 2002, 107). Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on kolmivaiheinen prosessi, joka

alkaa aineiston redusoinnilla eli pelkistämisellä. Analysoitava informaatio, tässä tapauksessa

haastatteluaineisto, pelkistetään karsimalla tutkimukselle epäolennainen pois. Tämä tapahtuu

nostamalla aineistosta tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset määrittämällä ne analyysiyksi-

köiksi, joita tässä tutkimuksessa ovat lauseet ja ajatuskokonaisuudet. Tämän jälkeen aineisto

ryhmitellään kokoamalla samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia tarkoittavat käsitteet yhdeksi

luokaksi. Ryhmittelyn jälkeen aineisto abstrahoidaan erottamalla tutkimuksen kannalta olen-

nainen tieto ja muodostamalla teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Tuloksissa esitetään

empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat.  Johtopää-

tösten tekemisessä sekä analyysin kaikissa vaiheissa tutkijan tavoitteena on ymmärtää mitä

asiat tutkittavalle merkitsevät juuri tutkittavan näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–

115.) Tärkeää sisällönanalyysissä on uskottava kuvaus siitä, miten aineistoanalyysin on tehnyt

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 148).
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7 TUTKIMUKSEN ETENEMINEN

Tutkimuksen tekeminen alkoi varsinaisesti huhtikuussa 2006, kun graduohjaajamme tutustutti

meidät aiheemme tiimoilta tutkija Helena Rajakaltioon. Myös hän innostui aiheestamme, oli-

han hän tutkinut jo vuosia opettajien välistä yhteistyötä. Hänellä oli jo entuudestaan hyvät

kontaktit niihin kouluihin, jotka olivat olleet hänen toteuttamissaan kehittämisprosesseissa

mukana. Halusimme tehdä haastattelun niiden asioiden pohjalta, jotka meitä kiinnostivat.

Emme siis tutustuneet Rajakaltion tutkimuksiin ennen omien haastatteluiden tekemistä. Meil-

lä ei näin ollen ollut niiden pohjalta selkeitä ennakkokäsityksiä haastattelurunkoa suunnitel-

lessamme.

7.1 Tutkimuskohde

Tutkimuskohteeksi valittiin yhden yhtenäiskoulun opettajia, joihin kuului sekä luokanopetta-

jia että aineenopettajia. Tässä yhtenäiskoulussa toteutettiin kolme vuotta sitten Tampereen

koulutoimen yhteistoiminnallinen kehittämisprojekti. Koska kyseisen tutkimuksen ohjaaja oli

menossa kartoittamaan koulun tämänhetkistä tilannetta ja tarjosi kanssaan yhteistyötä, koulun

valitseminen osoittautui silminnähden helpommaksi.

Haastatteluiden suorittamiseen pyydettiin lupa koulun rehtorilta. Vastaanotto oli myönteinen.

Hän lähetti nimilistan opettajista ja kertoi lyhyesti heidän työhistoriastaan kyseisessä koulus-

sa, mikä auttoi meitä haastateltavien valinnassa. Sovimme rehtorin kanssa päivät, jolloin te-

kisimme haastattelut.

7.2 Haastateltavien valinta

Haastateltaviksi valittiin yhteensä kuusi opettajaa: neljä luokanopettajaa ja kaksi aineenopetta-

jaa, joista kaksi miestä ja neljä naista. Puolet haastateltavista oli juuri valmistuneita ja puolet

heistä kokeneempia opettajia. Haastateltavat valittiin yhdessä rehtorin antaman nimilistan

pohjalta. Valinnoista kerrottiin rehtorille puhelimitse ja hänen kanssaan sovittiin, että hän ker-

too alustavasti opettajille tulevasta haastattelusta. Näin varmistettiin opettajien halukkuus

haastatteluun.



29

7.3 Haastattelujen suorittaminen

Haastattelukutsu lähetettiin henkilökohtaisesti jokaiselle haastateltavalle. Haastattelukutsussa

oli haastatteluiden aikataulu ja lyhyt kuvaus tutkimusaiheesta. Haastattelukutsuun liitettiin

tutkijoiden yhteystiedot, jotta haastateltavat voisivat ilmoittaa mahdollisista peruuntumisista

tai muutoksista. Kutsu lähetettiin myös rehtorille, joka järjesti haastateltaville sijaisen haastat-

telujen ajaksi.

Haastattelut haluttiin suorittaa siten, että vain toinen tutkijoista on paikalla. Näin tilanteesta

pyrittiin tekemään haastattelijalle selkeä ja haastateltavalle luonteva. Toinen haastattelijoista

teki kolme haastattelua 21.4.2006 ja toinen loput haastatteluista 28.4.2006.  Jokaiselle haasta-

teltavalle oli varattu aikaa oppitunnin verran.

Kaikki kutsutut saapuivat aikataulun mukaan paikalle ja suostuivat haastatteluun sekä haastat-

telun nauhoittamiseen. Haastattelun aluksi haastateltaville kerrottiin, ettei heidän nimiään eikä

koulua mainittaisi tutkimuksessa. Tällä haluttiin tuoda avoimuutta haastattelutilanteeseen.

Haastattelut toteutettiin keskustelunomaisesti teemahaastattelulla. Tilanteeseen varauduttiin

muistiinpanovälinein, mutta käytännössä keskustelu vei mukanaan ja muistiinpanoja ei pys-

tytty luontevasti tekemään. Muutaman haastattelun päätteeksi kirjasimme ylös joitakin ajatuk-

sia, joita haastateltavat alkoivat entistä vapautuneemmin kertoa haastattelun päätteeksi, kun

nauhuri oli jo sammutettu. Kokemattomina haastattelijoina olimme yllättyneitä haastattelui-

den luontevuudesta sekä haastattelutilanteen myönteisestä ja avoimesta ilmapiiristä.

Haastattelutilanteissa ei esiintynyt merkittäviä häiriötekijöitä. Ensimmäisen päivän haastatte-

lutila oli pieni ja rauhallinen työhuone, kun taas toisen päivän haastattelut tehtiin luokkahuo-

neessa, johon kantautui jonkin verran ääniä ympäristöstä. Viimeistä haastattelua ei saatu talti-

oitua kokonaan, koska nauhoitus ei ollut jostain syystä onnistunut. Neljänkymmenen minuutin

haastattelusta jäi näin ollen puuttumaan kymmenisen minuuttia. Onneksi tutkimusongel-

mamme kannalta tärkeimmät kysymykset oli ehditty hänen kanssaan jo käsittelemään, joten

suurta vahinkoa ei tapahtunut.
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7.4 Tutkimusaineiston alustavaa analysointia

Haastattelut litteroitiin viikon sisällä haastatteluista, kun asiat olivat vielä tuoreessa muistissa.

Molemmat kuuntelivat toistensa haastattelut ja kerätystä aineistosta keskusteltiin yhdessä use-

aan otteeseen. Keskustelu sisälsi myös haastattelukokemusten vertailua. Näin erikseen kerä-

tystä aineistosta tuli yhteistä.

Teemoittelu aloitettiin viikon kuluttua haastattelujen tekemisestä. Haastatteluista etsittiin pel-

kistettyjä ilmauksia ja ajatuskokonaisuuksia alleviivaamalla. Ilmauksista etsittiin samankaltai-

suuksia ja erilaisuuksia, joista muodostettiin selkeitä luokkia. Näin haastatteluaineistosta löy-

dettiin keskeisimmät teemat. Samana aikaan tehtiin myös tiivistelmä keskeisimmistä havain-

noista. Tiivistelmä lähetettiin rehtorille hänen pyynnöstään ennen työyhteisön kevään VESO-

päivää, sillä koulu oli kiinnostunut kuulemaan havaintojamme.

7.5 Tutustumiskäynti tutkimuskoulussa

Kolme viikkoa haastattelujen tekemisen jälkeen saimme mahdollisuuden mennä tutustumaan

aamupäiväksi tutkimuskouluumme. Vierailukäynti järjestettiin eräälle opettajaryhmälle, joka

halusi tutustua yhtenäiskoulumalliin käytännössä. Koska Helena Rajakaltio toimi vierailun

järjestäjänä, hän kutsui meidät mukaan. Päivän aluksi rehtori ja vararehtori kertoivat yhte-

näiskoulusta, sen käynnistymisestä ja eri kehitysvaiheista. He toivat esiin yhtenäiskoulun po-

sitiivisia puolia ja kertoivat siitä, mitä yhtenäiskoulun arki on. Heidän esityksessään kävi ilmi

myös miten hitaita suuret muutokset kouluorganisaatiossa ovat. Vierailijat saivat esittää ky-

symyksiä, jotka johtivat mielenkiintoisiin keskusteluihin. Rehtoreiden esityksen jälkeen kier-

simme vararehtorin johdolla koulurakennuksessa. Saimme lisäksi kuulla muutaman opettajan

mietteitä yhtenäiskoulun mahdollisuuksista, mutta myös uhkakuvista. Tutustumiskäynti oli

antoisa ja syvensi jo tekemiämme johtopäätöksiä. Saimme kallisarvoista lisätietoa koulusta ja

siellä tapahtuneesta kehittämisprojektista.
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7.6 Analysointia ja teoriaan syventymistä

Tutustumiskäynnillä ja rehtorin myönteisellä asenteella tutkimustamme kohtaan oli motivoiva

vaikutus. Teemoittelun kautta syvennyimme hankkimaamme aineistoon entistä paremmin.

Analysointi ja teoria yhdistyivät luontevasti, mikä edesauttoi tutkimustyötämme ja innosti

uppoutumaan lähdekirjallisuuteen ja kirjoittamaan auki ajatuksiamme. Myös mediassa esiin-

tynyt keskustelu opettajankoulutuksesta sai tutkimusaiheemme tuntumaan tärkeältä ja ajan-

kohtaiselta. Samaan aikaan Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen siirtoa oltiin suunnitte-

lemassa Tampereelle ja lehdissä kirjoiteltiin opetusharjoittelun siirtämisestä kenttäkouluihin.

Koulun kehittämisestä ja muutoksesta on kirjoitettu valtavasti lähivuosikymmeninä. Oli haas-

tavaa löytää juuri ne keskeisimmät teokset siitä suuresta kirja- ja tutkimusmäärästä, mitä ai-

heesta on tehty. Huomasimme kuitenkin, että lukuisissa koulun yhteistyöstä kertovissa teok-

sissa viitattiin Andy Hargreavesiin.

Tutkimusprosessin loppuvaiheessa pro gradu –työ jäi muutamiksi kuukausiksi tauolle, sillä

siirryimme kumpikin työelämään. Toinen meistä palasi lastentarhanopettajan työhön ja toinen

uusien haasteiden pariin yhtenäiskoulun opettajaksi. Kun taas palasimme tutkimuksemme

pariin, huomasimme että tauko ei ollutkaan varsinaista hiljaiseloa. Olimme molemmat proses-

soineet tutkimusaihettamme työelämässä syntyneiden kokemusten pohjalta, ja keskustelu sai

taas uusia näkökulmia. Työ oli silti saatava päätökseen ja niin palattiin aineiston pariin.
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8 TUTKIMUKSEN TULOKSET

8.1 ”Opettajalla on mahdollisuus valita. Sä voit tehdä ihan yksin

ja laittaa oven kiinni, ja kukaan ei tiedä mitä siellä tehdään.”

Tutkimuskoulussa on nähtävissä kaksi selkeästi erilaista motiivia tehdä yhteistyötä. Toinen

tähtää koulun kehittämiseen ja siihen on kaikkien osallistuttava. Tähän kuuluvat mm. opetta-

jankokoukset sekä koulun kehittämistä varten perustetut tiimit. Toinen puolestaan liittyy ope-

tukseen ja on riippuvainen opettajien omasta halusta tehdä yhteistyötä.

”Toiset ei halua tehdä. Tai haluavat tehdä yksin. Laittavat luokan oven kiinni. Mut tietysti on

joitakin asioita, joita on pakko tehdä, jos ajatellaan että kehitetään koulua. Et kuinka paljon

sitten voi, saa olla sitä vapautta, että tiettyyn pisteeseen pitää pakottaa. Esimerkiks yt:t ja

tiimityöskentely on esimerkiks semmonen mihin on kuitenkin pakko osallistua.”

Koulun kehittämiseen liittyvät vaatimukset tulevat usein ulkoapäin, jolloin yhteistyö on Har-

greavesin (1994, 195) mainitsemaa pakotettua kollegiaalista yhteistyötä. Eräs haastateltava

sanoo, että opetus ei välttämättä ole huonompaa ilman opettajien välistä yhteistyötä. Eikö

opettajan perustehtävä ole silti ensijaisesti saada oppilaat oppimaan?

”Mutta niinku mulle kuitenkin se pääasia on se opettaminen ja se opetus, ja se mikä siellä

luokassa tapahtuu. Ja mä haluan hoitaa sen niinku ensisijaisesti hyvin. Ja sitten vasta nää

ylimääräiset.”

Opettaja pääsee toki hyviin oppimistuloksiin oppilaidensa kanssa ilman kollegiaalista yhteis-

työtä, mutta yhteistyötä tarvitaan erityisesti opettajan ammatillisen kehittymisen vuoksi. Yk-

sinään toimivalta opettajalta jää vähäiseksi toisilta oppiminen ja omien kokemusten jakami-

nen. Myös koulun nykyiset monimutkaiset haasteet ja ongelmat vaativat opettajien keskinäis-

tä yhteistyötä. Esimerkiksi oppilaitoksen opetussuunnitelman laatiminen ei onnistu eristäyty-

neessä ja yksityisyyden leimaamassa kulttuurissa. Myös ne koulut, joissa yhteistyö sujuu ja

kouluyhteisön kehittäminen on yhteinen pyrkimys, menestyvät eristäytyneitä paremmin.

(Sahlberg 1998, 131.) Mielestämme olisi ensiarvoisen tärkeää, että opettajat osallistuisivat
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koulun kehittämiseen keskustelemalla yhteisistä tavoitteista. Kun saa vaikuttaa yhteisiin ta-

voitteisiin, niihin on myös helpompi sitoutua.

”On tietty visio meidän koulusta, mitä kohti mennään. On yhteiset päämäärät. Kyllähän sen

on pakko olla koululle hyväks. Sitä kautta oppilaille hyväks.”

Yleisimmäksi opetukseen liittyväksi yhteistyömuodoksi alakoulun puolella kerrotaan yhteis-

työ rinnakkaisluokan opettajan kanssa. Yhteistyö painottuu aikataulun suunnitteluun ja mate-

riaalien vaihtoon. Rinnakkaisluokan opettajan kanssa tehtävä yhteistyö riippuu kiinnostunei-

suuden lisäksi persoonallisuuksien yhteensopivuudesta. Osa helpottaa työtaakkaa hyödyntä-

mällä rinnakkaisluokan opettajan osaamista jossakin oppiaineessa, erityisesti sellaisessa jota

ei koe omaksi vahvuudekseen. Tämä pinnallinen ideoiden jakaminen ilmentää aiemmin mai-

nittua individualistista opettajakulttuuria. Syvällisempi yhteistyö rinnakkaisluokan opettajan

kanssa merkitsee yhteistä suunnittelua ja keskustelua, jolloin opettaja voi kokea olevansa ar-

vioinnin kohteena. Erilaiset mielipiteet opetuksesta voivat johtaa ristiriitoihin.  Ehkä opettajat

kokevat tällaisen näennäisen yhteistyön turvallisena.

Työskentely rinnakkaisluokan opettajan kanssa voi johtaa balkanisoituneeseen opettajakult-

tuuriin, jossa alaryhmien jäsenet ja heidän toimintatapansa voivat pysyä pitkään muuttumat-

tomina (Hargreaves & Macmillan 1994, 213). Tällöin rinnakkaisluokan opettajien keskinäi-

nen yhteistyö palvelee vain heidän omaa etuaan. Eräs haastateltavista on havainnut, että pit-

käaikainen työparityöskentely ei välttämättä ole tavoiteltava yhteistyömuoto.

”No tietysti on työpareja, jotka on ollu vuosia. Mä en tiedä onko se kauheen hyvä. Ovat vuo-

sia tehneet töitä kahdestaan, eivätkä varmaan muuta osaa kuvitellakaan.”

Suurin osa haastateltavista pitää kollegiaalista yhteistyötä tarpeellisena, sillä opettajan työ

sisältää opetuksen ja koulun kehittämisen lisäksi paljon muutakin. Erityisesti oppilaiden li-

sääntyvät ongelmat ja oppimisvaikeudet edellyttävät asiantuntijuuden jakamista. Opettajat

kokevat tarvitsevansa tukea, jota he myös mielestään tarvittaessa saavat.

”Kuitenkin tuolla luokkahuoneessa on yksin, niin kyllä tää ois aika kamalaa ja kaoottista jos

ei olis siinä muuten tukena ja turvana niitä toisia opettajia. Ja sit kuitenkin täällä koulussa

tapahtuu niin paljon kaikkee muuta. Että tavallaan se kaikki muu sen opetuksen lisäksi tarvii
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sitä yhteistyötä ja se tarvii niitä yhteisiä pelisääntöjä. Ja sitä yhteistä tukee ja turvaa. Tää on

kuitenkin 40 prosenttia opetusta ja 60 prosenttia kaikkee muuta sähläämistä. Se ympärillä

oleva toiminta ja kaikki juhlat ja kaikki välitunnit ja ihan kaikki, niin ei kyllä toimis ilman että

on hyvä ja toimiva yhteistyö.”

8.2 Kun aika ei riitä

Koulu on organisaationa hyvin aikasidonnainen. Sen toiminta on ajankäytöllisesti tarkkaan

suunniteltu, eikä sitä juuri olla kyseenalaistettu. Palkka määräytyy oppituntien mukaan. Opet-

tajan työhön sisältyy oppituntien lisäksi tuntien suunnittelua ja valmistelua, sekä kokouksia.

Haastateltavat tuovat esiin ajan puutteen ja kiireen.

”Koulupäivä on niin kiireinen, että tässä on 10-15 minuuttia välituntia, eikä ehdi mitään

muuta kun hoitaa siis ihan välttämättömimmät, jonkun seuraavan oppitunnin valmisteluja.

Monistaa ja juosta ja soittaa kotiin ja kirjottaa reissuvihkoja. Aina on hirvee kiire. Ja se kiire

jää päälle helposti.”

Haastateltujen mukaan työtä kuormittavat yhä enemmän oppilaiden kasvavat ongelmat. Syr-

jäytymisvaarassa olevien oppilaiden tukeminen tuo opettajalle lisätyötä. On selvää, että väsy-

nyt opettaja ei jaksa tehdä yhteistyötä. Opetussuunnitelman vaativat tavoitteet ja oppilaiden

arviointi lisäävät opettajan työtaakkaa entisestään. Tavoitteisiin pääseminen tuntuu erään

haastateltavan mielestä kohtuuttomalta oppituntien määrään nähden. Myös Fullan & Hargrea-

ves (1992, 58) kiinnittävät huomiota opettajien kohtuuttomiin paineisiin. Heidän mukaansa

opettajat helposti turhautuvat ja kokevat syyllisyyttä eri tahoilta tulevien paineiden alla. Usein

siis aikaa yhteistyölle ei ole, kun tekemistä riittää luokkahuoneessakin.

Opettajien ajankäytöstä kouluissa on käyty yleistä keskustelua. Nykyinen työaika ei pidä si-

sällään mahdollisuutta juurikaan oppituntien ulkopuoliseen toimintaan, kuten yhteistyöpalave-

reihin. Sahlberg (1998, 190-192) ehdottaakin ajankäytön tehostamiseksi päivittäistä ja vuo-

tuista työaikaa, joka perustuisi oppilaiden oppimiseen eikä opettamiseen. Hänen mukaansa

oppiminen ei tapahdu aikataulullisesti, vaan se perustuu oppimisen laatuun, siihen miten op-

piminen on järjestetty. Kouluhyvinvointityöryhmän mielestä lainsäädäntö ei aseta esteitä kou-

lupäivän eheyttämiselle, mutta nykyisen alakoulu- ja yläkoulujaon puitteissa luokanopettajien
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on helpompi rakentaa päiväjärjestystä, kuin aineenopettajien. Oppimistehtävien ja koulupäi-

vän eheyttäminen edellyttäisi opettajilta yhteistyötä ja uudenlaista osaamista. (Opetusministe-

riö 2005, 31.)

Nyt kun oppilaille on laadittava henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia ja mahdollisiin ongel-

miin on luonnollisesti hyvä puuttua mahdollisimman varhain, opettajien harteilla on suuri

taakka. Opettajan oletetaan olevaan yli-ihminen, joka korvauksetta jatkaa työntekoa oppilai-

den lähdettyä kotiin. Opettaja tarvitsisi lisäresursseja ja ammatillista työnjakoa hoitaakseen

työnsä mahdollisimman hyvin ja oppimista edistävästi.

Jatkuva yksilöllisyyden korostaminen ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen tuovat lisätyötä

opettajalle, mutta koulu ei kuitenkaan saa lisäresursseja. Yhä useammissa kouluissa voisi esi-

merkiksi työskennellä oma sosiaalityöntekijä, mikä keventäisi monen opettajan työtaakkaa.

Tällöin voitaisiin viimein päästä eroon illuusiosta, jonka mukaan opettajan odotetaan osaavan

ja hallitsevan kaikki itse. Siten opettajan aikaa ja voimavaroja ei kuluisi niin paljoa kaikkeen

ylimääräiseen.

8.3 Tarve pedagogiselle keskustelulle

Jo haastatteluvaiheessa nousi esiin opettajien halu ja tarve vaihtaa ajatuksia kollegoiden kans-

sa. Pedagoginen keskustelu nähtiin merkittävimpänä kehittämiskohteena koulun yhteistyötä

ajatellen.

”Mua harmittaa se, ettei oo niinku tilaisuutta ihan sellaseen keskusteluun, opettamisesta. Mi-

tä me ajatellaan opettamisesta, mitä me ajatellaan arvioinnista. Että välillä pöllyytettäis tie-

dätkö näitä luutuneita ajatusmalleja. Mut kun semmoseen ei oo aikaa.”

Postmodernin näkökulmasta katsottuna koulun kaksi muutosvoimaa ovat reflektio ja dialogi.

Reflektio on oman toiminnan tarkastelua ja arviointia. Syvällinen itsereflektio kohdistuu ar-

voihin ja identiteettiin, mikä saa oppijan arvostamaan toisten näkökantoja ja niiden merkitystä

omalle oppimiselle. (Ruohotie 2004, 33-36.) Koulussa reflektio tulisi kohdistaa koulukulttuu-

rin osa-alueisiin, kuten arvoihin ja toimintatapoihin. Sen avulla pyritään analysoimaan ja

muuttamaan koulukulttuurin sisältöä. Dialogi puolestaan on kouluyhteisön yhteistä kieltä ja



36

todellisuutta, jonka avulla konstruoidaan kollektiivisia merkityksiä, sekä muutetaan koulu-

kulttuurin muotoa. (Sahlberg 1996, 213.) Haastateltujen kaipaama pedagoginen keskustelu on

nimenomaan reflektiota, jonka avulla voidaan paremmin ymmärtää muutokseen liittyviä us-

komuksia. Tullessamme tietoisiksi näistä ennakkokäsityksistä, avautuu mahdollisuus muuttaa

omaa käyttäytymistä. (Sahlberg 1996, 207.)  Pelkkä keskustelu ei sinällään riitä, vaan sen

pohjalta pitäisi myös tehdä merkityksellisiä ratkaisuja (Johnson 2006, 60).

Ajanpuute yhteiselle keskustelulle tuli ilmi lähes kaikissa haastatteluissa. Säännöllisissä opet-

tajankokouksissa on paljon ajankohtaisia ja ilmoitusluontoisia asioita, jotka täytyy yhteisesti

käsitellä. Opettajat kuitenkin toivoisivat, että myös pedagogiselle keskustelulle olisi selkeästi

varattu oma aikansa ja paikkansa. Osa opettajista kertoo käyvänsä kasvatuksellisia kahvipöy-

täkeskusteluja, mutta niillekään ei tunnu aina olevan riittävästi aikaa. Yhtenä tärkeistä peda-

gogisista keskustelun aiheista haastateltavat mainitsevat koulun yhteisten sääntöjen pohtimi-

sen.

”No ehkä noita yt-tuntia vois olla jonkun verran enemmän, sovittais yhteisistä pelisäännöistä,

että ne ois selkeemmät kaikki mitä tehään. Että samat käyttäytymissäännöt mitä on oppilailla,

niin on yläasteella ja ala-asteella, et ei ois siinä mitään eroa. Niin että esimerkiks ny ihan niin

naurettavalta ku se kuulostaa, mutta ku kuljetaan lakki päässä, ala-asteella ei saa, tai alakou-

lun puolella, kulkee lakki päässä ja sitte kulkee täällä isommat, niin ei se ny esimerkkinä mun

mielestä mitenkään hyvä oo.”

Eräällä haastateltavista oli positiivisia kokemuksia luokanopettajien välisestä, erittäin hedel-

mällisestä yhteistyöstä ajalta, jolloin hän työskenteli alkuopetuksessa.

Haastateltava: ”Sit siellä oli vielä tota, siihen aikaan olikin vireetä touhua, siellä oli kerran

viikossa olikohan maanantaina iltapäivällä, istuttiin joku puoli tuntia ja puhuttiin, ekaluokan

opettajat ja tokaluokan opettajat, oppilaista yleensä.”

Tutkija: ”Miltä se tuntu?”

Haastateltava: ”No se oli sille keskustelulle mitä tuolla ei ehdi käymään, niin sille varattu

aika. Joskus meni tuntikin. Vähintään se puoli tuntia. Se oli kauheen mukavaa. En mä oikeen

muista mitä me puhuttiin, mutta kuitenkin sen oppilaan… Kyllä oppilaat oli kaikki vähän yh-

teisiä. Että semmosta mä kaipaan, mitä nyt ei kyllä oo.”
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Kyseinen haastateltava ja muut yhteisiin keskusteluihin osallistuneet alkuopetuksen opettajat

selvästi kokivat yhteisen keskustelun tärkeänä, koska he kokoontuivat keskustelemaan sään-

nöllisesti omalla ajallaan.  Yhteistyön ydinkysymys onkin yhteistyön hyödyn hakeminen yh-

dessä tekemisestä. Jos opettaja kokee saavuttavansa jotakin yhteistyöllä ja saavansa jotakin

lisää omaan työhönsä, yhteistyö koetaan tarpeellisena. (Mäntylä 2002, 235.)

Sosiaalistuminen tiettyihin oppiaineisiin perustuviin alaryhmiin rakentaa opettajien persoonal-

lisuutta tietyllä tavalla. Aktiivinen jäsenyys näissä ryhmissä kouluyhteisössä lisää opettajien

identiteeteille tiettyjä oletuksia, jotka ovat usein alaryhmän jäsenten keskenään jakamia. Näitä

ovat muun muassa yhteinen oppimiskäsitys ja tietynlaisten opetusstrategioiden käyttäminen.

(Hargreaves & Macmillan 1994, 214.) Tässä haastateltavan kuvaamassa tapauksessa al-

kuopettajat muodostivat oman alaryhmän, ja he kokivat hyötyvänsä yhteisestä keskustelusta.

Yhteistä etua tuovan keskustelun myötä oppilaatkin koettiin yhteisinä.

”Ne ihmiset sen tekee. Sielläkin oli neljä opettajaa. Kaikki oli semmosia, jotka halusivat ja me

koettiin, ettei me koulupäivän aikana mitenkään pystytä. Sitten joku aina leipo jotakin, mä

ostin kyllä kaupasta. Mutta tota noin mä kyllä koin sen… Mutta sit jos ois ollu taas joku ihmi-

nen, joka ois sanonu että paskaako me täällä istutaan, että mä lähden kotiin. Eihän semmo-

seen voi pakottaa. Se oli kaikilla yhteinen tahto. Että mietittiin milloin. Se oli muistaakseni

maanantaina kahdelta. Se vaati silleen aika paljon, et mä muistan vielä et ihmisillä oli todella

halu, koska jollain päätty päivä yheltä. No toki täällä on aina työtä. Että kuitenkin sitten vielä

jäi odottaan.”

Ammatillinen kypsyminen on prosessi, joka edellyttää vuorovaikutusta. Opettaja tarvitsee

kehittyäkseen syvällistä keskustelua opettajakollegojen kanssa. Yhteiset näkemykset ja kasva-

tustietoisuus vahvistuvat jakamalla keskinäisiä ajatuksia ja kokemuksia. (Turunen 2000, 32.)

Olennaista olisikin kouluissa pohtia, mistä pedagogiselle keskustelulle olisi mahdollista löytää

aikaa. Edellyttääkö se aiemmin mainittua opettajan työajan uudelleenjärjestelyä? Jos pedago-

gisen keskustelun tarve on näin tärkeä, kuten haastateltavat kuvaavat, niin jostakin sille pitäisi

löytää foorumi ja erityisesti aikaa.
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8.4 Pienin askelin kohti yhteistä opettajuutta

Kohonen (2005) näkee aineenopettajan ammatillisessa identiteetissä kolme ulottuvuutta. En-

simmäinen niistä on tiedollinen asiantuntijuus, joka pitää sisällään oppiaineen tieteellisen

osaamisen. Toinen ulottuvuus on pedagoginen asiantuntijuus, johon liittyy oppilaiden koh-

taaminen, ohjaaminen ja arviointi. Pedagoginen asiantuntija osaa muuntaa oppiaineksen ope-

tettavaan muotoon. Kolmas ulottuvuus on työyhteisöllisyys, johon kuuluu toiminta koulun

työyhteisön kehittäjänä ja osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Luokanopettajan ja

aineenopettajan ammattien katsotaan eroavan toisistaan erityisesti pedagogiselta ja tiedollisel-

ta osaamiseltaan. (Kohonen 2005, 278.)

Luokanopettajan ja aineenopettajan koulutukset ovat erilaisia, minkä vuoksi pedagogisissa

näkemyksissä saattaa olla eroja. Aineenopettajan pedagogisia opintoja pidetään suppeina,

mutta aineenhallintaa korkeatasoisena. Yhtenäisen peruskoulun kehittymisen kannalta on rat-

kaisevaa yhteisen opettajuuden idean jakaminen, joka löytyy yhteisen keskustelun kautta.

Jotta yhteisesti asetetut pedagogiset tavoitteet saavutettaisiin, opettajien tulisi paremmin hyö-

dyntää toistensa erikoisosaamisiaan. (ks. Turunen 2000, 38; Välijärvi 2000, 166–167.)

Haastattelujen perusteella aineenopettajat tekevät pääasiassa yhteistyötä saman aineen opetta-

jien kanssa. Yhteistyö luokanopettajien ja aineenopettajien välillä on vielä melko vähäistä.

Koska aineenopettajilla on vahva aineenhallinta, voisi kuvitella että luokanopettajat hyödyn-

täisivät heidän tietämystään enemmän. Eräs haastatelluista aineenopettajista ilmaisi halukkuu-

tensa jakaa asiantuntijuuttaan.

”Että ehkä enemmän oisin, tai siis en mä tiedä, tietenkään mulla ei oo mitään tarvetta heille

antaa niin kun ohjeistusta tai muuta, mutta kyllä mä oisin valmis omalla aineenopettajan tie-

tomäärällä, mikä on eri verrattuna luokanopettajan tietomäärään. Niin antamaan siis enem-

män. Olemaan enemmän yhteistyössä. Että semmosta niinku ei oo ollu ollenkaan. Et siellä on

hoidettu se opetus ihan miten he ovat sen halunneet hoitaa. Mä hoidan niin kun vaan tän ylä-

asteen puolen.”

Individualismia pitää voimissaan opettajien epävarmuus omista avuistaan, haluttomuus etsiä

parempia tapoja toimia ja muiden auttaminen olematta kuitenkaan valmis avun vastaanottami-
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seen.  Näiden lisäksi opettajien halu pitää ”kiinni omasta mapistaan” pitkällä aikavälillä ajaa

kohti opettajalle itselleenkin tyydyttymätöntä opettajuutta. Tärkeää olisi, että opettaja ei olisi

koskaan vain apua tarjoava tai sitä vastaanottava osapuoli, vaan avuntarjoaminen olisi vasta-

vuoroista. (Fullan & Hargreaves 1992, 56–59.) Näin opettajat tarvitsisivat toinen toisiaan ja

heidän välilleen olisi mahdollista syntyä positiivinen riippuvuussuhde.

Fullanin & Hargreavesin (1992) havaintojen mukaan opettajat pelkäävät usein jakaa ideoitan-

sa ja tuotoksiaan muiden kanssa, etteivät muut pitäisi heitä itseriittoisina. He myös saattavat

pelätä, että muut opettajat varastaisivat ideoita omaan käyttöönsä, joutumatta kuitenkaan nä-

kemään niin kovasti vaivaa kuin idean alun perin oivaltanut opettaja. Nuoret opettajat taas

voivat olla ujoja kysymään apua vanhemmilta kollegoiltaan peläten joutuvansa leimatuksi

epäpätevinä opettajina. Vuosikausia opettaneilla saattaa puolestaan olla rutinoitunut tyyli teh-

dä joku tietty asia, vaikka se ei niin toimisikaan. Nämä kaikki edellä mainitut pitävät yksityi-

syyden muuria korkeana kouluissa. (Fullan & Hargreaves 1992, 55–56.)

Erikoisosaamista löytyy aineenopettajien lisäksi myös luokanopettajilta, jotka voivat opin-

noissaan erikoistua yhteen tai useampaan oppiaineeseen. Yhtenäiskoulu antaa mahdollisuuden

luokanopettajille opettaa myös yläkoulun puolella, mikä tarjoaa heille luontevan tilaisuuden

tutustua yläkoulun oppilaiden maailmaan. Erään haastateltavan mielestä tämä lisää opettajien

yhteistyötä.

”Jos luokanopettaja voi sitä omaa osaamistaan ja erikoistumistaan hyödyntää esimerkiks

siellä yläluokilla. Voi pitää valinnaistunteja tai muita tämmösiä tunteja. Nimenomaan käytet-

täis niitä opettajien vahvuuksia ja erikoisosaamista hyväks puolin ja toisin. Ja sitten taas ai-

neopettaja vois tulla pitämään jotain erityistunteja sitten pienemmille oppilaille. Et sitä kautta

sekotettas enemmän tätä henkilökuntaa. Ettei ois niin vahvat rajat siinä että minä olen nyt

vain seiskaysiopettaja ja minä vain nyt ykköskutosopettaja. Nimenomaan se, että se käytän-

nön opetustoiminta, se kun saatas meneen niitten rajojen yli enemmän.”

Kun opettajat opettavat yli asterajojen, heidän oppilastuntemuksensa kasvaa. Ala- ja yläkoulu

samassa rakennuksessa helpottaa oppilaan aiempaan kouluhistoriaan perehtymistä. Yläkoulun

opettaja voi tarvittaessa vaihtaa ajatuksia oppilaan aikaisemman opettajan kanssa ja ymmärtää

näin oppilasta paremmin tuntien hänen taustansa.
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”Niin että täst on kyl helppo sit et jos tulee tuol pääs jotain, että hetkinen, niin sitte voi tulla

konsultoimaan, että mikäs kaveri tää on.”

Eräs haastateltavista luokanopettajista kokee kiinnostavaksi seurata oppilaidensa elämää ylä-

koulun puolella. On ymmärrettävää, että monta vuotta oppilaitansa opettanut opettaja haluaa

tietää, mitä heidän elämäänsä kuuluu. Pietarisen (2004, 50) mukaan yhtenäisen perusopetuk-

sen toteuttamisessa on pohjimmiltaan kyse opetuksen jatkumo-ajattelun sisäistämisestä perus-

koulussa työskentelevien opettajien keskuudessa. Niin kauan kuin opettajat pitäytyvät luokka-

rajojen sisällä, yhteistyötä leimaavat luokkahuonerajoihin perustuvat käsitykset opettajan

ammatista, mikä puolestaan vaikeuttaa yhteisten käsitysten ja käsitteiden kehittymistä (Will-

man 2001, 196).

Erittäin olennainen asia jatkumoajattelussa on myös opetussuunnitelman kokonaisvaltainen

tunteminen. Alakoulun opettajien tulisi tietää yläkoulun tavoitteet kyseisessä oppiaineessa,

aineenopettajien puolestaan alakoululaisen opiskeluhistoria. Myös opetusmenetelmistä olisi

varmasti paljon opittavaa puolin ja toisin. Opetuksen jatkumoajattelu pitäisi ulottaa vielä ai-

empaankin nivelkohtaan, nimittäin esi- ja alkuopetukseen. Lastentarhanopettajien ja luokan-

opettajien kulttuurit ovat hyvin erilaisia, eivätkä he ole juurikaan tutustuneet toistensa työhön

ja opetustapoihin. Ensiarvoisen tärkeää on muistaa se, että lapset ovat yhteisiä ja heillä on

yksi oppimispolku, jonka tulisi olla mahdollisimman eheä.

8.5 Rehtori hyvän ilmapiirin mahdollistajana

Haastateltavien opettajien mielestä avoin ilmapiiri on oleellinen osa toimivaa yhteistyötä.

Opettajat pitävät rehtorin roolia merkittävänä hyvää ilmapiiriä rakennettaessa. Tutkimuskou-

lumme rehtori kannustaa avoimuuteen ja vaikuttaa opettajakunnan asenneilmapiiriin. Rehtorin

nähdään antavan resurssit toimivaan yhteistyöhön ja hän on se henkilö, joka loppujen lopuksi

pitää ”langat käsissä”. Haastateltavien mielestä rehtorin toiminnan ansiosta yhteistyöstä voi

tulla luonnollinen toimintatapa koulussa. Rehtorin tulee heidän mielestään järjestää yhteinen

tila keskustelulle.
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Myönteisellä kulttuurilla ja sosiaalisella ilmapiirillä on merkittävä rooli oppilaiden ja opettaji-

en henkisessä kasvussa. Positiivinen ilmapiiri vähentää työn raskaaksi kokemista ja stressiä.

Negatiivista ilmapiiriä seuraa usein ikävä maine, eikä sellaiseen kouluun haluta hakeutua töi-

hin tai oppilaaksi. Täytyy kuitenkin muistaa, että hyvä ilmapiiri ei automaattisesti johda tu-

lokselliseen työskentelyyn. (Sava 1989, 29–31.)

Tutkimuskoulussamme toimiva virkistystiimi on suunnitellut työyhteisölle erilaisia vapaa-

ajan tapahtumia, jotka ovat mahdollistaneet vapaan keskustelun ja toisiin tutustumisen. Vir-

kistystiimin toimintaa pidetäänkin erittäin tärkeänä. Osa opettajista pitää toimivana käytäntö-

nä VESO-päivien1 järjestämistä muualla kuin koulun tiloissa.

”Ja tietysti rehtori myös antaa tilaa keskustelulle järjestämällä retkiä, mitkä on ollu tosi on-

nistuneita. Jossa on ollu ensin joku virallinen osuus, mutta sitten on ollu vapaata yhdessä-

oloa. Se on paljon rehtorin ansiota, että semmoset on mahdollisia. Toinen vaihtoehto on se,

että me voidaan istua täällä koululla VESO-päivä aamupäivästä ja iltapäivällä lähteä kotiin.”

Aiemmat tutkimukset ovat tukeneet näkemystä rehtorin tärkeästä roolista koulun ilmapiirin,

kulttuurin ja toiminnan tuloksellisuuden kannalta. Rehtorilla tulee olla kehittämisnäkemystä ja

aloitteentekokykyä toimiessaan pedagogisena johtajana. (Kääriäinen ym. 1997, 147.) Todelli-

suudessa johtajanominaisuuksia pitäisi löytyä myös opettajilta, sillä heidänkin tulee kyetä

arvioimaan koulun arvomaailmaa sekä rohkeasti ottaa riskejä uusien työmuotojen etsinnässä.

(Kääriäinen ym. 1997, 269). Fullanin ja Hargreavesin (1992, 70) mukaan  koulun kehittymi-

nen kollaboratiiviseksi edellyttää jokaiselta opettajalta johtajuutta, ja heidän mielestään ny-

kyisenlaiselle johtajuudelle ei kollaboratiivisen kulttuurin myötä ole tarvetta.

Johtajaan kohdistuu monesti suuria odotuksia alaisten taholta. Jos jokin asia työyhteisössä ei

toimi, odotetaan muutoksia nimenomaan johtajan taholta. Työyhteisössä olisi kuitenkin tärke-

ää puhua myös hyvistä alaistaidoista. Johtaja yksinään ei aina voi ratkaista ongelmia, vaan

siihen tarvitaan kaikkien työntekijöiden panosta. Toimiva työyhteisö edellyttää hyvän johta-

juuden lisäksi hyvää alaisuutta.

1 VESO on opettajien virkaehtosopimuksen mukainen koulutus, johon opettajien tulee osallistua vähintään kol-

mena päivänä lukuvuodessa. Koulutus pitää sisällään suunnittelu- ja opintotyötä, joka toteutetaan koulupäivien

ulkopuolisena aikana.  (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2005 – 2007, 53.)
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8.6 Kohti yhä yhtenäisempää peruskoulua asenteita muuttamalla

Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen, pitäen sisällään opetussuunnitelman opetustyön ja

koulun toimintakulttuurin muutoksen, on hidas ja haastava (Johnson 2006, 50). Tämä ilmenee

haastateltavien vastauksista selvästi.

”Se kyllä vaatii vuosien työtä, niinku meilläkin on nytten ollu. Asenteet ei niin äkkiä muutu ja

tietysti se on myös sellanen henkinen prosessi, että se ei voikaan tapahtua hetkessä. Siihen

täytyy tavallaan vähän kasvaa. Niin ja keskustelulla, ihmisiin tutustumalla. Loppujen lopuks

aika yksinkertasia asioita.”

Luokanopettajien ja aineenopettajien asenteet muuttuvat hitaasti. Puolin ja toisin on esiintynyt

ennakkoluuloja toisen ammattiryhmää kohtaan.

”Voisko näin sanoa, ettei välttämättä yläluokkien aineenopettajat ei ehkä välttämättä arvosta

tai sillä tavalla ehkä tiedä sitä meidän, vielä ainakaan, sitä kokonaisvaltaista duunia mitä me

tehdään. Toisaalta  mekään ei  vielä aivan tiedetä sitä, että miten ne joutuu panostaan siihen

omaan juttuunsa.”

Asenteet ja ennakkoluulot johtuvat pitkälti siitä, että toisen osapuolen työhön ei ole tullut tar-

peeksi perehdyttyä. Pietarisen (2004) mukaan opettajien tulisi jo koulutusvaiheessa reflektoi-

da omaa opettajaidentiteettiään ja tarkastella omia uskomuksia eri-ikäisistä oppilaista ja ope-

tuksesta eri luokka-asteilla. Näin voitaisiin mahdollisesti murtaa kategorista sosiaalistumista

luokan- ja aineenopettajan identiteetteihin. (Pietarinen 2004, 54.)

”Ja kun mä ajattelen luokanopettajia, kuinka paljon noi jotkut ihmiset hallitsee. Mitä kaikkee

ne osaa ja kuin raastavaa ja repivää työtä se on. Niin mä väittäisin, että ainakin mulle on

helpompi olla tuol isojen kanssa. Niin täst tulee kans vähä semmonen, et toisaalta luokan-

opettaja ei tuu välttämättä ajatelleeks sitä minkälainen asiantuntija joku  aineenopettaja voi

olla.”

Haastattelut kuvastavat selkeästi, miten tärkeää aineenopettajalle on saada kokemuksia ala-

koulun puolella tehtävästä työstä. Yhtä tärkeää luokanopettajien olisi tutustua yläkoulun toi-
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mintaan. Johnsonin & Johnsonin (1992) mukaan yhteistyötä tekevät ihmiset ovat kiinnos-

tuneempia toistensa menestyksestä ja hyvinvoinnista, kun he työskentelevät yhteisen tavoit-

teen saavuttamiseksi. Kun työskennellään yhteistoiminnallisesti ja opitaan kunnioittamaan

toisia, oma itseluottamuskin paranee. Yhteistyö lisää myös tehokkuutta ja mielenterveys para-

nee. (Johnson & Johnson 1992, 72–73.)

Haastateltava: ”Oikeestaan nyt ymmärrän paljon paremmin noita luokanopettajia, kun oon

nähnyt sitä ala-asteellakin pitää niitä tunteja ja seurannu sitä niitten hommaa. Tuota neljä

ekaa vuotta niin kyllä ne oli niinku jotenki niinku sillai, että no kylläpäs niil on helppoo ja

pääsee aikasin pois ja ihan, voi vitsit ja osaa ny perusjutut joka asiasta, niinku vähä jotain

raapasee. Nyt sitte ku seuraa, niin hoh-hoijaa, mikä työn määrä! Ei todellakaan voi väheksyä

yhtään.”

Tutkija: ”Niin. Se ois hyvä vähä käydä silläkin puolella, molempien ehkä…”

Haastateltava: ”Juu totta kai joo, toisinpäin kans. Sit taas ala-asteen opettajat ei eh-

kä…ihmetellään, että miten niistä tulee noin kauheita noista oppilaista yläasteella, että mitä

te teette niille? No ehkä puoliksi vitsiä, mut ’Miten sekin, kun se oli niin kiltti meillä?’ Että ois

kyllä kieltämättä toisinkinpäin ihan hyvä et…”

Tutkija: ”Niin, pääsis näkemään, että mitä se on se…”

Haastateltava: ”Ei se nyt oo ihan itsestäänselvää, että se ensimmäisen luokan kullannuppu on

ysillä vielä samanlainen kullannuppu.”

Kun toisen osapuolen työ tulee tutuksi, on hänen työtään helpompi arvostaa. Tämä varmasti

edesauttaa aineenopettajien ja luokanopettajien välistä yhteistyötä, joka on tärkeää oppilaan

kasvun ja oppimisen kannalta. Oppilaan kehitys on jatkumo, jota ylä- ja ala-asteen kaksijakoi-

suus ei saisi rajoittaa. (Välijärvi 2000, 166.) Olennaista yhtenäiskoulun idean sisäistämisen

kannalta on, että opettajat ymmärtävät yhtenäiskoulun merkityksen oppilaan näkökulmasta.

Tantun (2005) mukaan ihannetilanne luokanopettajien ja aineenopettajien yhteistyössä olisi,

jos molemmat opettajaryhmät tukisivat toisiaan ja kasvattaisivat koko peruskoulun ikäryhmän

yhdessä. Hän jatkaa, että ideaalitilanne olisi, jos opettajat kohtaisivat oppilaat samanai-

kaisopetuksessa yhdessä. Toisen ammattiryhmän pelkääminen tai kadehtiminen tulisi hänen

mukaansa unohtaa, huolimatta jälkeenjääneestä eriarvoisesta virkaehtosopimuksesta, joka

pitää luokanopettajia ja aineenopettajia eriarvoisina keskenään sekä opetusvelvollisuuden että

palkkaluokankin suhteen. (Tanttu 2005, 110.)
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Nämä työelämässä ilmenevät ennakkoasenteet voitaisiin varmasti välttää, jos koulutusvai-

heessa olisi yhteisiä opintoja ja opinnot tapahtuisivat saman katon alla. Esimerkiksi tällä het-

kellä Hämeenlinnassa Tampereen yliopiston luokanopettajaopiskelijoilla ei ole minkäänlaista

kontaktia lastentarhanopettaja- eikä aineenopettajaopiskelijoihin. Koulutukseen pätee sama

kuin yhtenäiseen perusopetukseen siirtymisessä. Saman katon alle siirtyminen ei yksin riitä,

vaan yhteistyötä on ryhdyttävä tekemään käytännössä. Yhteiset luennot sinällään eivät johda

eri ammattikuntien väliseen yhteistyöhön, vaan koulutuksessa pitäisi olla yhteistyötä tukevia

työmuotoja kuten projekteja. Esimerkiksi luokanopettajan opintoihin tulisi kuulua observoin-

tia eri luokka-asteilla, myös esiopetuksessa.

8.7 Yhteiset tilat – yhteiset tavat?

Tutkimuskoulumme on yksi niistä harvoista kouluista, joka on lähtenyt toteuttamaan perus-

opetuslain mukaista muutosta ja toimii nyt yhtenäisenä peruskouluyksikkönä, jossa kaikki

perusopetuksen vuosiluokat toimivat yksissä ja samoissa tiloissa. Yhtenäiskouluilla, jotka

toimivat fyysisesti samassa rakennuksessa, on hyvät mahdollisuudet yhteistyön tekemiseen.

”No, meil on nimenomaan semmonen yhtenäiskoulu, että me ollaan fyysisesti kuitenkin taval-

laan samassa talossa. Että on paljo semmosiakin, kun tuolla joissakin tilaisuuksissa oon ollu,

semmosiakin yhtenäiskouluja, että, sitte ne yläluokat onki siellä monen kilometrin päässä. Eli

sehän vaikeuttaa sitä yhteistoimintaa. Kyllä meillä kuitenkin on hyvä siinä mielessä, että ei

katota kieroon, vaikka minä kävelen tuonne…Eli se rakennus on samassa, se edistää tietysti-

kin.”

Individualistisen muurin murtamiseksi voitaisiin Fullanin ja Hargeavesin (1992) mukaan ark-

kitehtuurisesti tehdä paljon. Yksittäiset rakennukset ja eristetyt opetustilat eivät juuri rohkaise

opettajia hedelmälliseen yhteistoiminnalliseen työskentelyyn.  (Fullan & Hargreaves 1992,

55–56.) Ala- ja yläkoulun toimiminen saman katon alla ei kuitenkaan automaattisesti poista

perinteistä ala- ja yläastejakoa. Tutkimuskoulussamme yhtenäistymisen jälkeen toimittiin

jonkin aikaa vanhan rakenteen mukaisesti. Tämän huomasi siitä, että esimerkiksi ala- ja ylä-

koulun opettajanhuoneet pysyivät entisellään. Opettajanhuoneet olivat kyllä vierekkäin, mutta
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välissä oleva seinä ei juuri edesauttanut yhteistyötä. Kun opettajanhuoneet lopulta yhdistettiin,

pysyivät luokanopettajat silti pääsääntöisesti luokanopettajien puolella ja yläkoulun opettajat

omalla puolellaan.

”Mutta kyllä tietysti se semmonen vanha ala-aste yläaste  - jako näkyy aika selkeesti. Niinku

esimerkiks opettajahuoneessa, että meillä on periaatteessa siellä kaks tilaa, jotka on yhtenäi-

siä tiloja. Silti ne on aikasemmin ollu, toinen ollu yläasteen opettajanhuone, toinen on ollu

ala-asteen opettajanhuone. Se jako on edelleen aika… siis ollaan käytännössä eri tiloissa

silti, vaikka yritetään olla yhtenäisessä tilassa. Kyllä se jollakin tavalla kuitenkin heijastuu,

että ollaan niinku eri porukkaa. Mutta että siihen varmaan menee aikansa, että se yhtenäis-

tyminen tapahtuu myös henkilökunnan keskuudessa.”

Nyt entinen yläasteen opettajahuone toimii rauhallisena työtilana ja entinen ala-asteen opetta-

janhuone yhteisenä kahvihuoneena, jota opettajat kutsuvat nauruopettajanhuoneeksi. Uuden

opettajanhuonetta koskevan käytännön oppiminen ei ole itsestään selvää opettajille, jotka ovat

jo vuosikausia tottuneet juomaan kahvinsa jonkun tietyn pöydän ääressä. Niinpä toiset vielä-

kin istahtavat vanhalle paikalleen, luokanopettaja luokanopettajan viereen ja aineenopettaja

aineenopettajan viereen. Toisaalta vanhoihin rooleihin lukkiutuminen ei ole yhtään hämmäs-

tyttävää ottaen huomioon jo mainitun seikan, miten opettajat ohjataan jo varhain heidän kou-

lutuksessaan määrittelemään itsensä luokan- tai aineenopettajaksi (Hargreaves & Macmillan,

1994, 213–214).

Muutosvastarinta on aina uudessa tilanteessa luonnollinen reaktio, sillä ihminen haluaa säilyt-

tää turvallisuuden tunteen. Jos koulun kulttuuri ja ilmapiiri on avoin, pystytään epäkohdista

puhumaan. Silloin muutosvastarintaakaan ei esiinny häiritsevästi. (Hämäläinen & Sava 1989,

116–117.) On siis tärkeää, että vanhat toimintatavat ja käytänteet otetaan tarkastelun ja kes-

kustelun kohteeksi.

8.8 Tuntiopettajista meidän koulun opettajiin

Yhtenäiskoululla on työvoimapoliittisesti tärkeä rooli. Niiden aineenopettajien, joilla ei ole

riittävästi opetettavia tunteja, on mahdollisuus yhtenäiskoulussa saada opetettavia luokkia
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myös alakoulun puolelta. Jos opettajalle ei riitä tarpeeksi opetettavia tunteja, on hyvin hanka-

laa saada opettajaksi pätevä ja sopiva henkilö. (Tanttu 2005, 111.) Yhtenäiskoulun etu ai-

neenopettajan kannalta on se, että hän voi keskittyä tekemään työtään vain yhdessä koulussa.

Myös koulu hyötyy siitä, että opettaja sitoutuu juuri sen koulun opetus- ja kasvatustoimintaan.

Tutkimuskoulumme tavoitteena onkin ollut löytää tarpeeksi oppitunteja aineenopettajille.

”Joo, se on meidän siinä visiossakin. Yritetään työllistää. Että se on niin kun, se sillä lailla

tuntuu musta opettajan kannalta hyvä, että ei joudu hyppäämään kahessa koulussa. Meil on

paljon oppiaineita, uskonto muun muassa, joka ei kerta kaikkiaan riitä vaan. Liikunnat ei riitä

yhdelle mies- ja yhdelle naisopettajalle, että tota joutus hyppäämään kahden koulun välillä,

jolloin sä et sitoudu kumpaankaan kouluun. Vaan sä oot aina outsider kummassakin.”

Tutkimuskoulussamme yli asterajojen opettaminen on helppo toteuttaa, koska ala- ja yläkoulu

ovat samassa rakennuksessa. Jos opettaja käy pitämässä yksittäisiä oppitunteja useassa eri

koulussa, hänen voi olla vaikea päästä osaksi opettajakulttuuria.

8.9 Opettajankoulutus ja työelämä eivät kohtaa

Haastateltavistammekin suurin osa on sitä mieltä, että normaalikoulussa tapahtuva harjoittelu

ei vastaa todellista opetustyötä. Yhteistyö ja koulun toimintakulttuuri jäävät etäisiksi, koska

harjoittelijan toimenkuvaan kuuluu vain oppituntien pitäminen.

” Ja sit just että harjottelijoilla on kellarissa oma tila. Sit sä oot siellä ihan semmosena niinku

sä käyt vaan vierailemassa siellä tunneilla.”

Jos harjoittelijalla ei ole mahdollisuutta osallistua opettajankokouksiin tai käydä välitunnilla

opettajanhuoneessa, hänen on vaikea saada kokonaiskäsitystä opettajan työstä, joka pitää si-

sällään paljon muutakin kuin oppituntien suunnittelua ja pitämistä. Opettajaidentiteetin muo-

dostumisen ja koulun toimintakulttuurin ymmärtämisen kannalta olisi hyvä päästä osallistu-

maan opettajanhuoneen kahvipöytäkeskusteluihin.
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Yhteistyötaitoja harjoitellaan luokanopettajankoulutuksessa melko vähän. Yhteistyömuodois-

ta mainittiin muun muassa pariharjoittelu, erilaiset projektit ja yhdessä parin kanssa tehtävä

pro gradu –tutkielma. Aineenopettajien kokemukset yhteistyöstä olivat vielä vähäisempiä.

”Kaikki tämmönen niinku pois sieltä luokasta olevat toiminnot, mitä koulussa tapahtuu. Niitä

ei tullu koulutuksessa millään tavalla esiin. Ei ikinä.”

Pariharjoittelu antaa mahdollisuuden yhteiseen suunnitteluun, opettamiseen, keskusteluun ja

projekteihin. Parhaimmillaan harjoittelu voisi olla yhteistyön kannalta hedelmällistä, mutta

jostain syystä näin ei selvästikään kaikkien kohdalla tapahdu. Oppitunnit voidaan suunnitella

ja pitää yhdessä, mutta paljon tapahtuu myös sitä, että pari jakaa sekä suunnittelun että oppi-

tuntien pitämisen.

”Ja sitten jos me tehtiin yhessä joku tunti, niin sekin oli vaan silleen, että no niin opeta sä

aluks kakskyt minuuttia tuo asia ja sit sä ite suunnittelet sen millä tavalla sen opetat. Ja sitten

seuraava opetti sen seuraavat kakskyt minuuttia.”

Onko mahdollista, että opiskelijat kuvittelevat edellä mainitun työtavan keventävän heidän

työtaakkaansa? Jos näin on, vievätkö he luonnollisesti myös tämän toimintatavan mukanaan

työelämään?  Jos opettajankoulutuksen resursseja lisättäisiin, voitaisiin massaluentojen sijasta

hyödyntää enemmän pienryhmäopetusta sekä opettajien ja opiskelijoiden yhteistyöhön poh-

jautuvia opetusmenetelmiä. Myös yhteistyötä ja tiedonkulkua yliopistoissa eri osapuolten vä-

lillä tulisi parantaa. (Jussila & Saari 1999, 98–99.) Opettajan ammatille olennaista on jatku-

mo, joka alkaa sisäänpääsystä koulutukseen ja jatkuu kautta uran täydennyskoulutuksissa.

Jokaisen vaiheen tulisi johtaa syvenevään osaamiseen ja uuden oppimiseen. (Niemi 2005,

207.)

Opettajankoulutuksen ja työelämän vastaavuutta on varmasti tutkittu, mutta muutoksia tutki-

mustulosten pohjalta ei näytä juuri tapahtuvan. Haastateltavamme ilmaisivat selkeästi tyyty-

mättömyytensä opetusharjoittelujen antiin. Mielestämme opettajaksi opiskelevien pitäisi tuo-

da omat kokemuksensa ja mielipiteensä harjoittelusta paremmin esiin, ja yhtälailla harjoitte-

luiden kehittäjien tulisi ottaa ne entistä paremmin huomioon harjoittelun kehittämisessä.
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8.10 Opettajankoulutuksen kehittämishaasteet

Sekä aineenopettajien että luokanopettajien opetusharjoittelu tapahtuu suurimmilta osin nor-

maalikoulussa. Harjoittelijoilla ei ole vastuuta koko päivän tai viikon toiminnasta, vaan he

käyvät pitämässä yksittäisiä oppitunteja osallistumatta välituntien tai ruokailujen valvontaan.

Oman kokemuksemme ja tämän tutkimuksen pohjalta kyseenalaistamme nykyisen harjoitte-

lusysteemin, joka ei vastaa opettajan todellista työtä. Opettajien koulutukseen tulisi kuulua

enemmän aitoa yhteistyötä ja kokonaisvaltaista arjen hallintaa. Useimmat haastateltavista

olivat sitä mieltä, että opettajan työn todellisuuden ymmärtää vasta varsinaisen työelämän

kautta.

”Opiskeluhan ei sinällään, että työ opettaa. Kyllä se on aika rankkaa, ensimmäinen toinen ja

kolmaskin vuosi vielä. Ennenkö hakee, tai löytää sen oman opettajuuden ja oman kasva-

tusideologian. Siin ei auta, siihen ei oikein voi mitenkään valmistautua.”

Vastaavia kommentteja olemme kuulleet monen opiskelijan ja opettajan suusta. Eräs haasta-

teltavista näkee yhtenä opetusharjoittelun kehittämismahdollisuutena harjoitteluiden siirtämi-

sen kenttäkouluihin.

”Mun mielestä tota noin niin ensimmäinen asia on se että harjottelut pitäis saada pois nor-

maalikouluista. Mä en ainakaan henkilökohtasesti saanu normaalikouluharjotteluista yhtään

mitään todellista irti. Olihan se ihan kivaa ja näin poispäin, mut ei se oo se normaali tilanne

mikä siellä normaalikoulussa luodaan.”

Esimerkiksi lastentarhanopettajien koulutukseen kuuluva harjoittelu toteutetaan kentällä päi-

väkodeissa, yliopiston ohjaavan opettajan tehtävään kouluttamien lastentarhanopettajien ohja-

uksessa. Lastentarhanopettajaopiskelija on läsnä koko päivän ja osallistuu ohjaavan lastentar-

hanopettajan tavoin tiimin yhteiseen suunnitteluun ja kokouksiin ollen osa koko työyhteisöä.

Voisiko samankaltaista harjoittelukäytäntöä harkita myös luokanopettaja- ja aineenopettaja-

koulutukseen?

Valtion ylläpitämien harjoittelukoulujen vahvuutena pidetään niiden tutkimuslähtöisyyttä.

Harjoittelukoulujen opettajat seuraavat aktiivisesti tutkimusta ja ovat mukana ohjauksen ke-
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hittämisessä. He avaavat teorian ja käytännön yhteyden opiskelijalle. (Spåre 2006, 21–23.)

Eikö kenttäkoulujen ohjaavat opettajat voisi nykyisten normaalikoulujen opettajien tavoin

sitoutua tutkimuksen ja ohjauksen kehittämiseen? Ajankohtainen keskustelu harjoitteluista

normaalikoulussa verrattuna kenttäkouluharjoitteluun tuntuu korostavan normaalikoulujen

hyviä puolia, mutta kenttäkoulujen vahvuudet jätetään niiden varjoon.

Yksi opettajankoulutuksen keskeisimmistä kehittämishaasteista harjoittelun lisäksi on opetta-

jan pedagogisten opintojen kehittäminen, jossa sosiaalipsykologinen, sosiologinen, filosofinen

ja yhteiskunnallinen aines ovat olleet vähäisiä. Koulutuksen tulisi kohdata paremmin opetta-

jan työn ajankohtaiset haasteet, joita ovat esimerkiksi työrauhahäiriöt, syrjäytyminen ja per-

heissä esiintyvät ongelmat. (Mikkola 2005, 221, Jussila & Saari 1999, 39.) Koulutuksen ja

opetuksen välillä tulee vallita riittävä pedagoginen vastaavuus, jolloin kouluissa vaadittava

yhteisöllisyys olisi tavoitteellinen työtapa jo koulutusvaiheessa. Tulevilla opettajilla tulee olla

riittävästi omakohtaisia kokemuksia opetustyöstä, joista myös käytäisiin pedagogista keskus-

telua kouluttajien ja muiden opiskelijoiden kanssa. Myös opinnäytteet olisi hyvä kytkeä opis-

kelijan kokemuksista heräävien ongelmien yhteyteen. Käytännönläheiset ja pedagogiset pro

gradu – työt voisivat näin entistä enemmän edistää opiskelijan kypsymistä opettajana. (Turu-

nen 2000, 36–38.)

Värri & Ropo (2004, 57) ovat sitä mieltä, että opettajankoulutus tarjoaa foorumin keskustelul-

le kasvatuksen merkityksestä, kehityksestä ja tulevaisuudennäkymistä. Foorumi kyllä on,

mutta onko keskustelua?  Entistä paremmin pitäisi ottaa myös opiskelijat mukaan opettajan-

koulutuksen sisältöjen sekä harjoittelujen suunnitteluun. Mielipiteitä ja kokemuksia kyllä ky-

sytään, mutta muutoksia ei silti tunnu tapahtuvan. Onko opettajankoulutuksella yhtä hidas

muutosvauhti, kuin peruskoululla?

Opettajien ammatillisen pätevyyden parantaminen ja koulun laadullinen kehittäminen edellyt-

tävät koulun kehittäjien tietämyksen lisäämistä kouluista, niiden kulttuureista, opettajan työstä

ja muutoksen luonteesta. Siksi tutkimukset aiheesta ovat tärkeitä. (Sahlberg 1998, 206.) Opet-

tajan perus- ja täydennyskoulutuksen tulisi olla jatkumo, jotta elinikäinen oppiminen ja am-

matillinen kehittyminen toteutuisivat. Tällä hetkellä täydennyskoulutusjärjestelmä on liian

irrallinen, eikä se tue yhteisöllisyyttä. Yksittäisiä opettajia kouluttamalla ei voida kehittää

koko työyhteisöä. (Opetusministeriö 2005, 41.)
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9 LUOTETTAVUUDEN TARKASTELUA

Laadullisessa tutkimuksessa arviointi ymmärretään tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluna

ja se on läsnä koko tutkimusprosessin ajan (Eskola & Suoranta 1999, 211). Olemme pohtineet

tutkimuksen luotettavuutta ja pyrkineet perustelemaan valintojamme ja teknisiä operaatioita

tutkimuksen eri vaiheissa. Tavoitteenamme on ollut, laadulliselle tutkimukselle ominaiseen

tapaan, antaa mahdollisimman tarkka kuva ajatusoperaatioistamme, jotka ovat johtaneet ra-

portoituihin tuloksiin. (Mäkelä 1990, 59.) Tässä vaiheessa on aika tarkastella miten olemme

valinnoissamme ja analyysissa onnistuneet.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut jäsentää yhtenäisen perusopetuksen asettamia haas-

teita opettajien väliselle yhteistyölle, sekä tarkastella koulutuksen vastaavuutta työelämässä

tarvittaviin yhteistyötaitoihin nähden. Opettajien välistä yhteistyötä tarkasteltaessa on huomi-

oitava työyhteisön moninaisuus. Työntekijät ovat usein eritaustaisia koulutukseksensa, ikänsä

ja kokemuksensa puolesta. Tutkimuksemme aineisto kerättiin haastattelemalla eri-ikäisiä ja

eri sukupuolta olevia aineen- ja luokanopettajia.

Tutkimuksen kohdejoukko on pieni koulun suureen kokoon verrattuna, eivätkä tulokset ole

yleistettävissä. Emme kuitenkaan kanna täydellisestä yleistettävyydestä huolta, sillä tutkimuk-

sen tarkoitus ei ole vain pyrkiä yleistämään tutkimustuloksia johonkin perusjoukkoon, vaan

tavoitteena on edistää keskustelua ja laajentaa näkökulmaa tutkimushavaintoihimme perustu-

en (Alasuutari 1994, 206). Tutkimuksen yleistä luotettavuutta arvioitaessa onkin hyvä kiinnit-

tää huomiota aineiston merkittävyyteen ja yhteiskunnalliseen tai kulttuuriseen asemaan (Mä-

kelä 1990, 47). Koulutuksen ja koulun kehittäminen sekä opettajien välinen yhteistyö ovat

ajankohtaisia asioita, mikä tekee tutkimuksestamme yhteiskunnallisestikin tärkeän. Ennen

kaikkea tutkimus tuo meidän tutkijoiden työhön ja työyhteisön kehittämistoimintaan konk-

reettista tukea.  Tutkimuksen seurauksena tarkastelemme koulukulttuuria ja omia toiminta-

mallejamme entistä kriittisemmästä näkökulmasta.

Tutkimuksemme on tapaustutkimus, jossa olemme päässeet tarkastelemaan yhden koulun

ainutlaatuista työyhteisöä kohtaamiemme opettajien näkökulmasta. Saimme varsin kattavan

aineiston, vaikka haastateltavia oli vain kuusi. Haastattelut antoivat riittävät vastaukset asetet-

tuihin ongelmiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen ominaisluonteen mukaisesti aineistoa oli jopa
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niin runsaasti, että rajaamisen kanssa oli aluksi pieniä ongelmia. Säännöllinen tutkimuson-

gelmaan palaaminen auttoi teemojen täsmentämisessä.

Laadullinen analyysi perustuu kahteen vaiheeseen, havaintojen pelkistämiseen ja arvoituksen

ratkaisemiseen (Alasuutari 1994, 30). Analyysivaiheessa olemme pelkistäneet havaintojamme

litteroituja haastatteluja tarkastelemalla, jonka jälkeen havainnot on yhdistetty suuremmiksi

havaintojoukoiksi. Näin olemme tutkijoina pyrkineet ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, opet-

tajien välistä yhteistyötä, paremmin. Arvoituksen ratkaiseminen, eli vastausten löytäminen

tutkimusongelmaan, on onnistunut haastateltujen vastauksien yhdenmukaisuuksia etsimällä

sekä peilaamalla niitä muihin tutkimuksiin ja teoriakirjallisuuteen. Näin olemme pyrkineet

osoittamaan empiiristen havaintojemme ja esitettyjen johtopäätösten yhteyden.

Laadullista tutkimusta arvioitaessa on paikallaan arvioida tutkijan merkitystä aineiston ko-

koamisessa ja analyysissa. Tulkintaan vaikuttavat tutkijoiden kokemukset ja ennakkokäsityk-

set, joita on mahdoton sulkea pois tutkimusta tehtäessä. Tutkijan objektiivisuus syntyy oman

subjektiivisuuden tunnistamisesta, eli omien esioletusten ja arvostusten tunnistamisesta. (Es-

kola & Suoranta 1998, 17.) Koska tutkijoita on tässä tapauksessa ollut kaksi, se on helpottanut

analyysin tekemistä ja jäsentänyt ajattelua. Myös pedagogisilla keskusteluilla tutkija Helena

Rajakaltion kanssa on ollut ajatusten jäsentymisen kannalta merkittävä rooli.
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10 POHDINTAA

Tutkimuksen tavoitteena oli jäsentää yhteistyön merkitystä peruskoulussa, erityisesti yhte-

näiskoulun tuomien haasteiden valossa. Tutkimuksen tulokset tukevat teoreettisessa viiteke-

hyksessä esiin tuotuja väitteitä siitä, että elämme suomalaisen perusopetuksen murrosvaihetta.

Muutospaineessa olevat opettajat joutuvat omaksumaan uuden opetussuunnitelman ja perus-

opetuksen yhtenäistymisen. Opettajan professiota koskevat vanhat traditiot ja myytit sekä

opettajien omat asenteet ovat juurtuneet syvälle, eikä uudenlainen suhtautuminen opettajuu-

teen tapahdu hetkessä. Vaikka käytännön tasolla toimittaisiinkin tietyllä tavalla, ajatuksen

tasolla muutos vaatii todella paljon aikaa. Myös opettajankoulutuksen uudistumisen tarve on

kiistaton. Yhtenäinen perusopetus antaa mahdollisuuden oppilaiden koulupolun jatkumoon,

mutta tämä edellyttää opettajien välistä yhteistyötä ja koulukulttuurin muutosta yhteistoimin-

nallisemmaksi.

Johnson ja Johnson (1992, 70) sanovat, että se mikä sopii oppilaille, sopii vielä paremmin

opettajakunnalle. Yhteistoiminnallinen koulu alkaa heidän mukaansa nimenomaan luokka-

huoneesta. Opetusmenetelmät ovat silti edelleen varsin opettajakeskeisiä. Voiko opettaja

omaksua yhteistoiminnallisen työtavan opettajakulttuurissa, jos hän ei toteuta sitä omassa

luokassaan? Mielestämme jo opettajankoulutuksessa tulisi kyseenalaistaa perinteiset opetus-

menetelmät ja herättää entistä enemmän pedagogista keskustelua opiskelijoiden keskuudessa.

Täytyy myös muistaa, että jotkut opettajat tarvitsevat enemmän yksityisyyttä ja rauhaa, sillä

ihmisillä on erilainen tapa ja tarve käyttää fyysistä tilaa. Hiljaisuus ja passiivisuus eivät aina

tarkoita sitä, että joku olisi syrjään vetäytyvä. Ihmiset käsittelevät uusia asioita eri tavoin, toi-

set vaativat aikaa syvällisemmälle pohdinnalle.  Erilaisten ihmisten kanssa työskenteleminen

ja erilaiset näkemykset ovat työyhteisön vahvuus. Yhteistyö voi kuitenkin parantaa työn ja

opetuksen laatua ja lisätä koko työyhteisön viihtyvyyttä.  ”Yhdessä tekemisen meininki” hei-

jastuu myös työilmapiiriin ja oikein järjestettynä saattaisi huomattavasti parantaa viihtyvyyttä

työpaikalla. Onhan opettajien sosiaaliset tilanteet paljon luontevampia opettajanhuoneessa ja

koulun käytävillä, kun he ovat toistensa kanssa yhteistyössä.

Emme silti voi asettaa opettajan työn itsenäisyyttä ja yhteistyötä vastakkain. Opettajan työssä

autonomialla on edelleen paikkansa, sillä opettaja vastaa edelleen itsenäisesti opetustyöstään.
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Onko autonomia osittain harhaa, tietynlainen Syrjäläisen (2002) kuvaama verho, jonka takana

opettaja joutuu työskentelemään lukuisten ylhäältä saneltujen asioiden kehittämiseksi? Kou-

lun kehittäminen edellyttäisi opettajan työtä ajatellen lisää aikaa sekä mahdollisesti lisäresurs-

seja.

Suomen koulutusjärjestelmä on kansainvälisesti arvostettu, sillä oppilaat pääsevät hyviin tu-

loksiin. Tehokkuuden ja tuloksellisuuden tavoittelu ovat markkinatalouden vaikutusta, ja yk-

silöstä on tullut elinikäinen oppija jonka tulisi pitäytyä työelämässä. Perusopetuksesta pitäisi

siirtyä suoraan seuraavaan opiskelupaikkaan ja sieltä mahdollisimman pian työelämään ja

sitten vielä työn ohessa kouluttautua lisää. Syrjäytyjän arvo ja oppimisongelmista seuranneet

yhteiskunnalliset kustannukset pystytään laskemaan rahassa. Tätä menoa ei olisi yhtään ih-

meellistä, jos koulut rupeisivat yhä enemmän toimimaan yritysten tavoin, kilpaillen keske-

nään. Jo nyt on suomalaisissakin lehdissä vertailtu eri lukioiden tasoeroja. Uusliberalismin

seurauksena tehokkuusajattelun varjolla voidaan päätyä Englannin malliin, jossa opetus on

suunniteltu ylhäältä käsin, ja opettajan työtä ohjaa hyvin yksityiskohtainen opetussuunnitel-

ma. Brittivanhemmat voivat vertailla kouluja internetissä, jossa ilmoitetaan oppimistulosten

lisäksi sosiaalitukea nostavien oppilaiden sekä maahanmuuttajien määrä. Tämä johtaa luon-

nollisesti eriarvoisuuteen, kun koulujen välille syntyy suuria tasoeroja.

Suomen opettajat ovat siinä mielessä hyvässä asemassa, että heidän ammattitaitoonsa luote-

taan ja he saavat itsenäisesti suunnitella opetuksen ja valita opetusmenetelmät. Suomessa

opettajilla on mahdollisuus opetussuunnitelman puitteissa varioida omia oppituntejaan oman

luovuutensa ja ammattitaitonsa avulla mitä moninaisimmin keinoin ilman koulunjohtajan, tai

esimerkiksi Englannissa toimivan ulkopuolisen tarkastajan valvontaa.

Fullanin (1992) mukaan tuloksekas muutos vaatii, että opetellaan tekemään jotain uutta. Hen-

kilöstön oma oppiminen yhdistetään uudistuksiin, jolloin uudistuksesta tulee oppimisprosessi.

(Fullan 1992, 87.) Tutkimuskoulussamme uudistuksena on toiminut yhtenäiseen peruskou-

luun siirtyminen, jota ovat seuranneet tietyt muutokset koulun käytänteissä. Koulukulttuurille

ominaiseen tapaan, tässäkin koulussa muutos tapahtuu hitaasti. Vaikka yhtenäiskouluna toi-

mimista ja uudenlaisia yhteistyön muotoja vielä harjoitellaan, koulun vahvuutena on yhteinen

visio ja opettajien positiivinen asenne tulevaan.
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Pohdimme, mitä käsitteitä meidän tulisi käyttää yhtenäiskoulun luokista ja opettajista, koska

asteraja elää vielä kouluissa ja puheissa. Kävimme keskustelua siitä, kuinka kauan mahdolli-

sesti tullaan puhumaan alakoulusta ja yläkoulusta, ja loppujen lopuksi on enää vain yksi yhte-

näiskoulu. Osa haastateltavista käytti käsitteitä ala- ja yläaste. Tutkimuksemme osoitti, että

pelkkä rakenteellinen muutos ei tee perusopetuksesta yhtenäistä. Yhtenäinen perusopetus on

vaikea saavuttaa, jos ala- ja yläkoulu ovat täysin eri rakennuksissa ja fyysisesti hyvin kaukana

toisistaan. Myös saman katon alla voidaan silti toimia vanhojen perinteiden mukaan ala- ja

yläkouluna. Uuden toimintakulttuurin omaksuminen vaatii aikaa sekä yhteistoiminnallisten

työtapojen harjoittelua ja edellyttää pedagogista keskustelua. Haastattelujen keskeisin sanoma

oli nimenomaan tarve pedagogiselle keskustelulle, jonka kautta voitaisiin saavuttaa tunne yh-

teisistä oppilaista ja yhteisestä koulusta.

Olisi ihanteellista, jos voitaisiin käyttää vain käsitteitä yhtenäinen perusopetus ja yhtenäiskou-

lun opettajat. Tätä hankaloittaa kuitenkin se tosiasia, että koulussa toimii luokanopettajia ja

aineenopettajia, joiden koulutukset ovat hyvin erilaisia keskenään. Edelleen luokanopettajat

toimivat hyvin perinteisesti luokkien 1-6 opettajina ja aineenopettajat luokkien 7-9 opettajina.

Toisaalta tämä on ymmärrettävää opettajien nykyisen koulutusjärjestelmän takia. Voisiko

yhtenä vaihtoehtona olla kaikille yhteinen yhtenäiskoulun opettajankoulutus, joiden ammatti-

taidossa luokanopettajien ja aineenopettajien professiot yhdistyisivät? Näin tämä asterajojen

yli opettaminen ei tuntuisi näin yhtäkkisesti teennäiseltä, vaan se olisi luonnollinen asia, johon

on jo opettajankoulutuksen kautta opittu. Tämä ajatus voidaan toki kyseenalaistaa. Perusope-

tuksen aineenopettajakoulutuksesta luopumisesta voisi seurata yläluokkien opetuksen tarvit-

tavan aineenhallinnan heikkeneminen. Olisiko paikallaan keskustella siitä, tarvitsevatko ylä-

luokkien opettaja laudaturin laajuiset tiedot opettamassaan aineessa? Herää kysymys, kumpi

on tärkeämpää murrosiässä olevien oppilaiden kanssa, oppimispsykologinen tietämys ja di-

daktiset taidot vai aineenhallinnallinen puoli?  Luokanopettajan koulutus nykyisellään ei sir-

paleisuutensa vuoksi pysty vastaamaan tähän haasteeseen. Olisiko siis mahdollista yhdistää

luokan- ja aineenopettajien koulutusten vahvuudet yhdeksi yhtenäiseksi koulutukseksi? Mie-

lestämme aihetta voisi tutkia.

Tutkintorakenteiden säilyessä lähes ennallaan, keskeiseksi opettajaidentiteetin kannalta nou-

sevat pedagogiset opinnot. Niihin tulee sisällyttää yhtenäisen perusopetuksen ydintavoitteita

ja teoreettisia perusteita käsittelevä opintojakso. Kaikkien opettajiksi opiskelevien tulisi

omaksua yhteinen käsitteistö ja ymmärrys perusopetuksen jatkumon merkityksestä oppilaan
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oppimiselle. (Pietarinen 2004, 53.) Perusopetuksen jatkumo on helpompi sisäistää, jos yhte-

näiskoulun opettajat tutustuisivat eri luokka-asteisiin paremmin. Kuten tutkimuksessamme

kävi ilmi, aineenopettajille alaluokilla opettaminen on ollut silmiä avaava kokemus. Ennakko-

luulot ja asenteet toisen ammattikunnan työtä kohtaan ovat muuttuneet hitaasti kokemuksen ja

sitä kautta arvostuksen lisääntymisen myötä. Myös tutkijoiden pitäisi entistä paremmin syven-

tyä tuomaan julki opettajien käsityksiä yhteistyöstä. Se auttaisi ymmärtämään opettajien kes-

kinäisiä suhteita ja sitä kautta niiden kehittymistä voitaisiin tukea paremmin

Tämä tutkimus on ollut meille tulevina opettajina merkittävä oppimiskokemus. Ennen kaik-

kea tämä on ollut yhteistyötä ja pedagogista keskustelua sisältävä prosessi, joka varmasti tulee

vaikuttamaan meihin opettajina. Toivomme, että tutkimus herättää ajatuksia ja keskustelua

sekä tuo uutta näkökulmaa opettajankoulutuksen kehittämisen tarkasteluun.
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LIITTEET

Liite 1: Teemahaastattelurunko

1. Taustatiedot
- Koulutustausta
- Työkokemus
- Kuinka kauan olet ollut tässä koulussa?

2. Yhtenäiskoulu
- Mitä mieltä olet yhtenäiskoulusta?
- Millaisia ennakkokäsityksiä sinulla oli yhtenäiskoulusta ennen siihen siirtymistä?
- Mitä positiivista/ negatiivista oletit yhtenäiskoulun tuovan opettajan työhösi?
- Miten odotuksesi yhtenäiskoulusta vastasi käytäntöä?
- Koetko yhtenäiskoulun olevan yhtenäinen ts. koetko olevasi tasavertainen ylä-/alakoulun
opettajien kanssa?
- Miten yhteistyö mielestäsi toimii luokanopettajien ja aineenopettajien välillä? Millaista
muuta yhteistyötä yhtenäiskoulussa olisi syytä tehdä?
- Mitä mieltä olet väittämästä ”Yhtenäiskoulu ei välttämättä tarvitse opettajien välistä yhteis-
työtä”. Perustele.

3. Yhteistyö
- Mitä on mielestäsi opettajien välinen yhteistyö?
- Mitä etuja yhteistyö tuo mukanaan?
- Millaista yhteistyötä teet? Kenen kanssa teet yhteistyötä?
- Mitä muita yhteistyömuotoja koulussanne on?
- Vastaako yhteistyö odotuksiasi?
- Mitkä asiat edistävät opettajien välistä yhteistyötä?
- Mitkä asiat estävät opettajien välistä yhteistyötä?
- Miten muut opettajat mielestäsi suhtautuvat yhteistyöhön?
- Miten haluaisit kehittää opettajien välistä yhteistyötä?
- Onko yhteistyössä mielestäsi jotakin negatiivista?
- Ovatko käsityksesi yhteistyöstä muuttuneet kuluneiden vuosien aikana? Miten?

4. Koulutuksen tarjoamat valmiudet opettajien väliseen yhteistyöhön
- Millaiset valmiudet olet mielestäsi saanut koulutuksen aikana yhteistyötä varten?
- Millä tavoin yhteistyötaitojen harjoittelu on kuulunut koulutukseesi?
- Pitäisikö koulutusta mielestäsi kehittää? Mitä koulutuksessa voitaisiin tehdä toisin?
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