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Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata muutaman vuoden työkokemuksen omaavien
opettajien työtodellisuutta, siihen sopeutumista ja siinä kohdattuja vaikeuksia,
mahdollista sopeutumisshokkia. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin opettajuuden
rakentumista uran alkuvaiheessa.

Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen on koottu tutkimustietoa ja muuta tieteellistä
kirjallisuutta liittyen opettajuuteen, opettajan työtodellisuuteen postmodernissa
yhteiskunnassa sekä ammatilliseen kehittymiseen.

Sovitimme tutkimuksemme kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen. Tutkimuksen empiirinen
osa toteutettiin teemahaastatteluiden avulla. Haastattelimme kahdeksaa korkeintaan
kahden vuoden työkokemuksen omaavaa luokanopettajaa.

Haastatellut pitivät opettajan työtä yhteiskunnallisesti tärkeänä, mutta huonosti
arvostettuna. Postmoderni opettaja on kasvattaja, jolta vaaditaan yhteistyö- ja
reflektiotaitoja sekä kykyä huomioida yksilöt opetuksessaan. Uran alkuvaiheessa
vaikeuksia aiheuttivat työn paljous ja kokonaisvaltaisuus, vähäiset resurssit,
eriyttäminen ja kasvanut ongelmaoppilaiden määrä ja heidän kanssaan toimiminen.
Merkittävimmät vaikeudet uran alkuvaiheessa liittyivät kodin ja koulun yhteistyöhön.
Oman ammatillisen identiteetin nähtiin muotoutuvan pääsääntöisesti omien
elämänkokemusten ja persoonan kautta. Tärkeimpänä ammatillisen kehittymisen
välineenä pidettiin reflektointia. Opetusharjoitteluista muodostunut kuva opettajan
työstä oli monessa tapauksessa ollut harhaanjohtava ja sopeutuminen työtodellisuuteen
koettiin joskus vaikeaksi, jopa shokeeraavaksi.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää kehitettäessä opettajan koulutusta. Lisäksi
tutkimus antaa opettajaksi opiskeleville kuvan vastavalmistuneen opettajan työstä
postmodernissa yhteiskunnassa.

Avainsanat: ammatillinen kehittyminen, opettajuus, sopeutumisshokki, työtodellisuus
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1. Johdanto

Opettajien jaksamisesta on keskusteltu ja kirjoitettu viime vuosina vilkkaasti. Puhutaan

opettajuuden kriisiytymisestä, opettajien loppuunpalamisesta, minkä yhtenä

ilmenemismuotona on opettajien kärkäs hakeutuminen osa-aika-, varhais- sekä

sairauseläkkeelle. Työsuojelurahaston tutkimuksen mukaan neljännes 45-49-vuotiaista

ja reilu kolmannes 55-59-vuotiaista oli eläkehakuisia. Maatamme uhkaa opettajapula.

(Syrjäläinen 2002, 67.) Lisäksi Suomen Kuvalehden ja OAJ:n vuonna 2003 tekemässä

selvityksessä yli 40 % luokanopettajista oli harkinnut alan vaihtoa ja joka neljäs arveli

ettei ryhtyisi opettajaksi, jos saisi uudelleen valita ammattinsa.

Harhaluulot siitä, että opettajan työ on helppoa, heillä on lyhyet työpäivät ja pitkät

lomat vaikuttavat vieläkin yleisiltä kansan keskuudessa. Yhteiskunnassa tapahtuneiden

muutosten kautta opettajan työ on kuitenkin suuresti muuttunut. Postmodernissa

yhteiskunnassa opettaja nähdään yhä enemmän kasvattajana, ei vaan tiedollisten

ainesten välittäjänä. Työelämässä tapahtuneet muutokset, kuten kasvanut naisten osuus

työelämässä ja työmäärän mukanaan tuoma kiire ovat vähentäneet vanhempien aikaa

lapsille ja sysänneet kasvatusvastuuta kodeilta ”yhteiskunnan odotushuoneille”

päiväkodeille ja kouluille. Valtakunnantason massauudistukset (esim.

opetussuunnitelmat) kuormittavat opettajia entisestään. Työ ei voi olla enää yksin

puurtamista. Pysyäkseen mukana nopeasti muuttuvassa koulumaailmassa ja

selvitäkseen muutoksen mukanaan tuomista haasteista, opettajalta vaaditaan paljon.

Opettajan koulutuksen yhtenä tehtävänä on valmistaa tulevat opettajat kohtaamaan tämä

haastava työtodellisuus. Koulutuksessa on pyrittävä luomaan katse tulevaisuuteen ja

pysyä mukana muutoksessa. Aiemmat tutkimukset (ks. luvut 2 & 3.4) ovat osoittaneet,

että aloittelevat opettajat kohtaavat työssään erilaisia vaikeuksia, jotka ovat tyypillisiä

uran alkuvaiheessa. Jokaisella opettajalla on persoonakohtaiset vaikeutensa työssään,

mutta osa työssä kohdattavista vaikeuksista liittyy yhteiskunnassa tapahtuneisiin

muutoksiin. Opettajilla tulisi olla riittävät valmiudet toimia työssään, niin että

työtodellisuus ei tuntuisi liian kuormittavalta.
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Opettajuudessa tapahtuneiden muutosten johdosta on mielenkiintoista tutkia miten uran

alkuvaiheen kaaoksessa kamppailevat opettajat kokevat työtodellisuuden

postmodernissa yhteiskunnassa. Tarkoituksena oli kuvata muutaman vuoden

työkokemuksen omaavien opettajien työtodellisuutta, siihen sopeutumista ja siinä

kohdattuja vaikeuksia, mahdollista sopeutumisshokkia. Lisäksi tutkimuksessa

selvitettiin opettajuuden rakentumista uran alkuvaiheessa. Postmodernin aloittelevan

opettajan työtodellisuuden kohtaamista ei ole juurikaan tutkittu ja uran alkuvaiheeseen

liittyvät tutkimuksetkin ovat jo hieman vanhoja, joten ajankohtaisen tiedon saaminen

työtodellisuudesta oli mielestämme tarpeellista sekä opettajiksi opiskeleville että

opettajan koulutukselle.

Tutkimuksen empiirinen aineisto hankittiin korkeintaan kaksi vuotta työssä olleita

opettajia haastattelemalla. Tutkimukseen osallistui kahdeksan opettajaa, joista neljä

mies- ja neljä naisopettajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluin syksyllä 2005.



3

2. Aikaisempia tutkimuksia

Aikaisempia tutkimuksia tarkastellessamme haluamme tuoda esille, missä tilanteessa

opettajat elävät nyky-yhteiskunnassamme tutkimuskirjallisuuden valossa. Vaikka nämä

tutkimukset eivät suoraan vastaa tutkimusaihettamme, niin ne tukevat tutkimuksemme

teoreettista taustaa ja orientoivat lukijan opettajuuden nykytilaan.

Olli Luukkaisen (2004) tutkimuksen päätehtävänä on rakentaa kuva opettajuudesta

vuonna 2010. Tutkimus pyrkii selvittämään millaista on opettajan työ vuonna 2010,

millaista opettajuutta tällöin edellytetään, sekä mitä haasteita opettajuuden muutos tuo

opettajien perus- ja täydennyskoulutukselle. Tutkimuksen tarkoituksena on nostaa esille

keskeisiä opettajan työhön liittyviä muutostarpeita ja näiden pohjalta rakentaa teoriaa

uudesta opettajuudesta. Tutkimuksen lopputulevana esitetään tulevaisuuskuva

opettajuudesta: Eettisesti näkemyksellinen ja aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä. Sen

osatekijät ovat sisällön hallinta, oppimisen edistäminen, eettinen päämäärä,

tulevaisuushakuisuus, yhteiskuntasuuntautuneisuus, yhteistyö sekä itsensä ja työnsä

jatkuva kehittäminen – jatkuva oppiminen.

Syrjäläinen (2002) tarkastelee tutkimuksessaan opettajien jaksamista suhteessa koulun

kehittämisen jatkuvasti kasvaviin haasteisiin ja vaatimuksiin. Tutkimuksessa selvitettiin

ala- ja yläasteen opettajien ja rehtoreiden omia näkemyksiä ja kokemuksia

jaksamisestaan koulun kehittämisen kehässä. Tutkimuksen mukaan liian korkealle

asetetut tavoitteet ja odotukset uuvuttavat opettajat ja muutoksesta syntyy paradoksi,

jossa koulun kehittäminen kääntyy itseään vastaan. Koulun kehittämisessä tulisi edetä

enemmän opettajien ehdoilla, mikäli opettajat halutaan pitää toimintakykyisinä ja

innovatiivisina. Vaikka jaksamisen eväät löytyvätkin paljolti koulujen omista

työyhteisöistä, sisäisistä tekijöistä, henkilötekijöistä, myös opettajuuteen ja

koulujärjestelmän kehittämiseen liittyvät sudenkuopat olisi syytä tiedostaa ja ottaa

vakavasti.

Varsinaisesti opettajan työtodellisuutta ja sen kokemista on tutkittu melko vähän.

Kiviniemi (2000) on tutkinut opettajien ja opettajan kouluttajien käsityksiä opettajan

työstä, opettajuuden muuttumisesta sekä opettajankoulutuksen kehittämishaasteesta.
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Raportti on osa Opetushallituksessa toteutettavaa opettajien perus- ja

täydennyskoulutuksen tilaa arvioivaa OPEPRO-hanketta. Koulun työskentelyyn

vaikuttavina muutostendensseinä opettajat toivat esille erityisesti koulun normeja

uhmaavan oppilaiden häiriökäyttäytymisen ja aggressiivisuuden lisääntymisen.

Taustalla arvioitiin olevan oppilaiden henkilökohtaisten ongelmien lisääntymisen.

Lisäksi vanhempien ongelmien ja syrjäytymisen katsottiin usein heijastuvan lasten

koulunkäyntiin. Muina koulun toimintaympäristön muutostendensseinä tuotiin esiin

koulun ja opettajan arvovallan yleinen murentuminen, koulun hallinnollisen

toimintakehyksen muuttuminen, oppilaiden yksilöllisten erojen kasvu, lasten ja

nuortenkulttuurin muuttuminen ja viihteellistymien, kiireen ja ristipaineiden

lisääntyminen sekä opetuksen sisällöllinen sirpaloituminen ja moninaistuminen.

Opettajat kokivat työnsä muuttuneen aiempaa vaativammaksi. Kiireen lisääntyessä ja

työn luonteen muuttuessa opettajat saattavat kokea riittämättömyyden ja stressin

tuntemuksia. Opettajan työtodellisuuden muutosten myötä opettajan koulutuksen

toivottiin avautuvan ja murtavan perinteiset rajansa käytännön kenttään, opettajiin,

kouluihin ja yhteiskuntaan. Jo peruskoulutuksessa opiskelijoiden tulisi voida opettajien

mukaan tutustua syvemmin ja pitkäjänteisemmin opettajan työtehtäviin ja

työtodellisuuteen yksittäisten oppituntien pidon lisäksi.

Räisänen (1996) on tutkinut miten luokanopettajat kokevat työnsä ja kuinka he

orientoituvat siihen. Luokanopettajan persoonalliset ominaisuudet, kyvyt ja tarpeet

vaikuttavat ratkaisevasti työn kokemiseen. Työssä on niin paljon ihmiskontakteja, että

sosiaalisuus ja ihmissuhdetaidot vaikuttavat ratkaisevasti työssä onnistumiseen. Työssä

tarvittavat monipuoliset kyvyt ja taidot vaikuttavat ihmissuhdetaitojen lisäksi

ammatillisen minän kehittymiseen. Työtyytyväisyyteen vaikuttaa myös kyky kehittyä ja

uudistua työssä. Luokanopettajat kokevat, että työn vaatimukset ovat kasvaneet.

Samanaikaisesti työstä saatava palkka on pienentynyt. Muuttuneet työolot muuttavat

niiden opettajien työorientaatiota, jotka orientoituvat instrumentaalisesti

luokanopettajan työhön. Työolojen muutosten lisäksi luokanopettajien ammatilliseen

kehitykseen, työn kokemiseen ja työorientaatioon vaikuttaa opettajan oma biologinen ja

mentaalinen tausta.

Opettajan uran alkuvaihetta kuvaavia kotimaisia tutkimuksia löytyy verrattain vähän.

Määttä (1989) on tutkinut 10 vuoden pitkittäistutkimuksella (1978–88) nuoria opettajia.
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Tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan mikä on ollut antoisinta tai parasta, ja mikä

ikävintä ja kielteisintä opettajan työssä. Tutkimuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin

uran alkuvaiheessa ja toinen 3-9 työkokemusvuoden jälkeen. Tutkimuksen tuloksista

selvisi, että nuorelle opettajalle ensimmäinen vuosi oli opettamisen opettelua, virheistä

oppimista, sekä totuttelua luokkatilanteiden hallintaan. Ongelmiksi muodostuivat

työrauhan säilyttäminen sekä järjestyksen ylläpitäminen ja yleinen epävarmuus. Oman

opettajaroolin löytäminen vei aikaa. Joissakin tapauksissa opettajanhuoneen ilmapiiri ja

järjestelmän jäykkyys koettiin ahdistavaksi. Nuoren opettajan kokeilunhalua ja

innokkuutta ei arvostettu. Myös kokemattomuudesta johtuva suuri työmäärä ja

avuttomuuden tunne aiheuttivat ylimääräistä rasitusta.

Niemi (1995) on tutkinut opettajankoulutuksen onnistumista. Noin kolmen vuoden

työkokemuksen omaavat opettajat arvioivat koulutustaan, työtään kouluyhteisössä sekä

tulevaisuuttaan. Tutkimus osoitti, että suurin osa opettajista tunsi saaneensa hyvät

valmiudet opettajan didaktiseen tehtävään. Heillä oli hyvä aineenhallinta, sekä valmius

suunnitella työtään ja arvioida ja käyttää erilaisia opetusmenetelmiä. Opettajat tunsivat

saaneensa jossain määrin valmiuksia myös eriyttämiseen ja oppilasarviointiin.

Heikoimmat valmiudet opettajat kokivat saaneensa kouluyhteisössä toimimiseen ja

hallinnollisiin tehtäviin sekä yhteistyöhön vanhempien kanssa, oppilashuoltoon sekä

oppituntien ulkopuolisiin tehtäviin. Opettajat kokivat heikoiksi myös valmiutensa

vuorovaikutustilanteiden hallintaan, koulun arvopäämääriin liittyvät tehtävät sekä

oppilaan koko persoonallisuuden huomioon ottavan kasvatuksen. Opettajat kritisoivat

opettajankoulutuksen sisältöjä siitä, etteivät ne valmenna riittävästi opettajan koko työn

kohtaamiseen. Myös opetusharjoittelu normaalikouluissa sai kritiikkiä osakseen sen

vuoksi, ettei se anna todellista kuvaa tämän päivän koulusta.

Sutinen & Videnius tutkivat Pro gradu-tutkielmassaan (2001) luokanopettajien

kokemuksia työelämään siirtymisestä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään voidaanko

tutkimukseen osallistuneiden 1-3 vuotta työelämässä olleiden luokanopettajien kohdalla

puhua todellisuusshokista. Tutkimuksen tuloksista selvisi, että luokanopettajat olivat

kokeneet jossain määrin todellisuusshokin siirtyessään työelämään. Se koettiin hyvin

yksilöllisesti ja se oli havaittavissa opettajan työn eri osa-alueilla. Harjoitteluiden

nähtiin olevan hyvin kaukana todellisuudesta ja opettajan työ näyttäytyi erilaisena mitä

opiskeluaikana osasi odottaa.
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3. Tutkimuksen käsitteellistäminen ja teoriapohja

3.1 Opettajuus ja opettajan professio

Opettajuuden käsite on omaperäinen. Siihen sisältyy ajatus, että opettajaksi

pikemminkin kasvetaan ja kehitytään vähitellen sisäisenä prosessina kuin valmistutaan

suorittamalla ammattitutkinto. Opettajuuden käsite viittaa siihen, että opettajan ammatin

olemus hahmottuu olemisen ja ajattelun tapana eri tavoin kuin moni muu ammatti. (Kari

& Heikkinen 2001, 44.) Luukkainen (2004) vertaa opettajuuden käsitettä pappeuteen ja

pyrkii tällä tuomaan esille opettajan ammatin kokonaisvaltaisuuden. Opettajuus ei

rajoitu vain työpaikalle, vaan se seuraa opettajan mukana läpi elämän. Opettajuuden

käsite perustuu ajatukseen, että opettajaksi tuleminen on henkinen kasvuprosessi

samaan tapaan kuin vanhemmuuteen tai vaikkapa ihmisyyteen (Kari & Heikkinen 2001,

44).

Opettajan ammattiin liittyy läheisesti myös professionaalisuus (Luukkainen 2004, 48).

Profession tunnusmerkkeinä on usein pidetty tieteellistä yhdistystä ja erityistä

ammattieettistä säädöstöä, mahdollisuutta soveltaa työssä vapaata harkintaa ja yleensä

omaehtoista toimintaa tai niiden vaatimaa akateemista koulutusta, jossa korostuvat

älylliset taidot, ja lisäksi yhteiskunnan hyvinvoinnille olennaisten palvelujen tarjoamista

(Mykkänen & Koskinen 1998, 1-2). Professionaalisuus merkitsee opettajan työssä

ammattitaidon tuomaa vapautta ja vastuuta toimia omassa ammatissaan. Siihen kuuluu

rationaalista päättelyä ja loogista ajattelukykyä vaativia haasteita, mutta myös omaa

persoonaa ja tunne-elämää koskettavia tekijöitä. Kukin opettaja määrää

sitoutumisasteensa opettajan profession toteuttamiseen. Sitoutumisen aste on opettajan

työssä eräs ammattietiikan keskeisiä kysymyksiä. Professionaalisuuteen liitetään

henkilön pyrkimys parhaaseen mahdolliseen työhön omassa ammatissaan. Tähän

pyrkimykseen kuuluu tiedollisten sisältöjen lisäksi opettajan persoonaa koskevia

tekijöitä. Ilman persoonallista sitoutumista on vaikea hoitaa opettajan työhön kuuluvaa

palvelutehtävää. Siksi opetustyössä on tärkeää pystyä yhdistämään oma persoona

opettajan ammattirooliin ja ammattieettisiin kysymyksiin. (Tirri 1999, 14.)
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Opettaminen on myös sosiaalista toimintaa, eikä sitä siis voida määritellä pelkästään

yksilölliseksi ominaisuudeksi. Yleensä yhteiskunnan edellyttämä opettajuus on

sisältöalueiltaan opettajan näkemystä laajempi. Yhteiskunta omalta osaltaan määrittää

opettajan roolin ja siihen liittyvät odotukset.  Yhteiskunnan muuttuessa myös

rooliodotukset muuttuvat. Opettajuuden ydin on siirtynyt tiedonjakajan roolista

oppimisen ja kasvun ohjaajan rooliin (Kari & Heikkinen 2001, 45).

3.1.1 Hyvä opettaja

Opettajuuden luonteeseen kuuluu se, että opettajan tulee olla hyvä opettaja. Ei

pelkästään opettajalla itsellään vaan myös ulkopuolisilla tahoilla, on oikeus vaatia sitä.

Esimerkiksi Soinisen (1995, 168) mukaan hyvä opettaja on oikeudenmukainen,

empaattinen, innosta, kannustava, esimerkillinen, persoonallinen, luova, joustava,

tavoitteellinen, turvallinen, hyvä organisoija, hyvän huomiokyvyn omaava,

inhimillinen, muuntautumiskykyinen ja palautetta rakentavasti antava. Hyvän opettajan

oletetaan lisäksi olevan sopeutuva, selkeä esityksessään ja yhteistyökykyinen. Hänen

oletetaan omaavan hyvän kuuntelutaidon. Lisäksi hänen tulee hallita esittämänsä asia ja

hänen tulee olla kiinnostunut omasta työstään. Hyvyys on kuitenkin suhteellista ja sen

kriteerit vaihtelevat eri aikoina.

Koulun yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on valmistaa lapsia tulevaisuuteen ja sen

haasteisiin. Yhteiskunnan muuttuessa koulun tehtävänä on vastata sen hetkisiin

tarpeisiin. Tällöin myös opettajan työn luonne elää yhteiskunnan muutosten mukana.

Opettaja ei voi olla enää pelkkä tiedon siirtäjä, kansankynttilä, vaan opettajan tehtävät

ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet.  Opettajista on tullut yhteiskunnallisia

muutosagentteja, joiden oletetaan ottavan kantaa julkisiin keskusteluihin ja olevan

mukana uudistuksissa. Huomioitavaa kuitenkin on, että vaikka opettajuus on kehittynyt

ja muuttunut vuosien saatossa, on opettajuuden perusta ja opettajan perustehtävä

kuitenkin opettaminen. (Luukkainen 2004.)
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KUVIO 1. Opettajuuden kehittyminen kohti vuotta 2010 (Luukkainen 2004).

Kuvio 1 havainnollistaa opettajuudessa tapahtuneita muutoksia 1900-luvun

alkupuoliskolta aina lähitulevaisuuteen asti. Mitä pidemmälle ajassa on tultu, sitä

vähemmän opetus nähdään opettajan työnkuvan keskiössä. Tulevaisuuden opettajuuden

ydintekijöitä ovat: sisällön hallinta, oppimisen edistäminen, eettinen päämäärä,

tulevaisuushakuisuus, yhteiskunta-suuntautuneisuus, yhteistyö sekä itsensä ja työnsä

jatkuva kehittäminen (Rutonen 2004).

Eettisesti näkemyksellinen ja

aktiivinen yhteiskunnan kehittäjä

”HYVÄ

OPETTAJA”

Sosiaalistaja/ Kansankynttilä

(-1960-luku)

Hyvän opetustaidon

omaaja

(1970-luku)

Asiantuntija (1980-

luku)
Reflektoiva tutkija

(1990-luku)

Yhteiskunnallinen vaikuttaja/

kasvattaja (2000-luku)
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3.1.2 Opettajan rooli

Opettajan rooli rakentuu opettajan työhön liittyvän odotusjärjestelmän pohjalta.

Käsitykset ammatista ja sen roolimalleista välittyvät sekä julkisten että yksityisten

instituutioiden kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkotiedotusvälineet ja perheet.

Kuitenkin jokainen opettaja rakentaa henkilökohtaisen suhteensa näihin opettajia

koskeviin sosiaalisiin normiodotuksiin (Kari & Heikkinen 2001, 46).

Opettajan rooli ja sen edellyttämä toiminta ja käyttäytyminen ovat vaihdelleet

huomattavasti ammatin historiassa. Koulutus, auktoriteetin käytön tapa,

yhteiskunnallinen status, tietäminen ja opettaminen työnä, kouluympäristö ja annettu

tehtävä yhteiskunnassa sekä teknologian kehitys ovat opettajan roolin keskeisiä

säätelijöitä. Rooli ilmenee elämäntavoista, pukeutumisesta, puheesta, sosiaalisista

kontakteista ja suhtautumistavoista. Verrattuna aiempaan, voidaan postmodernissa

yhteiskunnassa opettajan roolin uutena piirteenä pitää ”inhimillisyyttä”,

auktoriteettiasemasta luopumista ja tehtävän mieltämistä palvelutehtäväksi, joka

kuitenkin edellyttää asiantuntijuutta. (Värri 2000, 136.)

Opettajan työlle ominaista on toimiminen lukuisten eri tahojen, kuten oppilaiden,

vanhempien, kollegoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kontekstista riippuen

opettajan tulee pystyä toimimaan esimerkiksi psykologina, sosiologina, filosofina ja

kaikkien koulussa opetettavien aineiden asiantuntijana. Tällöin opettaja myös

sosiaalistuu työuransa aikana useisiin eri rooleihin. Henck ja Williams (1984) ovat

määritelleet 11 erilaista opettajan roolialuetta. Opettaja voi toimia muun muassa

virkamiehenä suunnittelevassa roolissa, työnsä kehittäjänä luovassa roolissa, oppilaiden

kanssa kasvattajan ja auttajan roolissa, kollegoiden kanssa tukijana ja toinen toistaan

täydentävässä roolissa vanhempien kanssa. (Räisäsen 1996, 41 mukaan.)

Koulutuksesta lähteneillä nuorilla opettajilla on yleisesti puutteita roolitehtävään

liittyvissä taidoissa, eikä koulutuksen aikana kuva opettajuudesta ole riittävän

jäsentynyt (Määttä 1989). Nuorelta opettajalta edellytetään tarkkaa sosiaalista lukutaitoa

löytääkseen paikkansa kouluyhteisössä ja vanhempien edessä. Hän pyrkii hyväksytyksi

jäseneksi kouluyhteisössä, kuitenkin luopumatta liikaa yksilöllisyydestään.

Kouluyhteisöllä on niin voimakas opettajien käyttäytymistä yhdenmukaistava vaikutus,
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että pystyäkseen uudistamaan ja kehittämään koulua on nuorella opettajalla oltava

perusteltu näkemys asiastaan ja vahva käsitys itsestään (Räisänen 1996, 41). Tämän

tyylinen uudistusinto saattaa helposti ärsyttää käytänteisiin tottuneita vanhempia ja

opettajia. (Kari & Heikkinen 2001, 46.)

3.1.3 Opettaja postmodernissa yhteiskunnassa

Kulttuurisen kehittymisen myötä koulun yhteiskunnallisessa asemassa on tapahtunut

selvä muutos. Koulu on menettänyt postmodernissa yhteiskunnassa asemiaan uuden

tiedon levittäjänä muun muassa joukkoviestimille. Vertaisryhmät, sähköiset mediat,

tietokoneet, harrastukset, kuluttaminen, nuoriso-, massakulttuurit ja muut elämänalueet

jäsentävät lasten ja nuorten elämää yhä vahvemmin. (Aittola 1998, 171–187.)

Kasvatuksen alueelle on muodostunut eräänlaiset markkinat, joilla pärjätäkseen

perinteisten kasvattajien, kodin ja koulun, on uudistettava toimintaansa ja vastattava

kilpailijoidensa haasteisiin. Kun aikaisemmin koulu koettiin kansalaisten

elämismaailmaan varmuutta luovana perinteisenä identiteetin rakentumisen ja

tulevaisuuden suunnittelun aineksena, niin nykyään koululla nähdään olevan yhä

vähemmän kosketuspintaa yhteiskunnan, työelämän ja nuorison kanssa (Värri 2002,

331).

Yhteiskuntamme elää murroksen ja jatkuvien muutosten aikakautta. Opettajat kohtaavat

opetustyössään siten sekä muuttuvan yhteiskunnan että muuttuvan lasten ja nuorten

kulttuurin piirteet. Opettajan haasteena on pysyä tämän kaltaisten muutosten mukana.

Jotta moniarvoisessa, muuttuvassa, yksilöllistyvässä ja oman elämän hallintaa

korostavassa yhteiskunnassa voisi selviytyä, korostuu postmodernissa yhteiskunnassa

itsensä kehittämisen tarve sekä samalla sivistyksen ja elinikäisen oppimisen merkitys.

Tämä edellyttää opettajalta sitä, että hänen tulee tukea oppilaiden elinikäisen oppimisen

valmiuksia ja toisaalta hänen tulee olla muuttuvassa toimintaympäristössään myös itse

elinikäinen oppija. (Kiviniemi 2000, 30–31.)

Postmodernille yhteiskunnalle ominaista on vahva tuloshakuisuus. Taloudellinen

kehitys luo ne aineelliset puitteet, joissa koulu toimii. Valtionosuusjärjestelmän uudistus

on tuonut kunnille ja kouluille taloudellista vapautta. Uudistuksen mukaisesti valtio
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antaa kullekin kunnalle tietyin laskennallisin perustein määritellyn osuuden

sivistystoimen järjestämiseen, mutta ei enää vaadi selvitystä siitä miten rahat on

käytetty. (Merimaa 1991, Lehesniemen 1998, 24 mukaan.) Taloudellisen vapauden

mukana tulee vastuu: koulun on tuotettava tulosta. Voidaan puhua markkinoiden

mahdista. Periaatteena on tehdä mahdollisimman hyvä tulos mahdollisimman pienillä

resursseilla. Tavoitteena on siis saada irti mahdollisimman paljon yksittäisistä

työntekijöistä. Vuoden 1993 alusta siirryttiin monissa valtion oppilaitoksissa

tulosohjaukseen ja tulosbudjetointiin, joka johti kouluissa vallitsevien käytänteiden

uudelleen järjestelyyn. Ajan myötä esimerkiksi luokkakoot ovat kasvaneet ja lisänneet

yksittäisten opettajien työn määrää. (Helakorpi 1994, 41.)

Samaan aikaan opettajien tulisi ottaa huomioon toinen postmodernille yhteiskunnalle

ominainen piirre, korostunut yksilöllisyyden tavoittelu. Markkinasuuntautuneet koulut

näkevät perheet asiakkaina, joilla on vapaus valita koulunsa omien yksilöllisten

tarpeittensa perusteella. (Metso 2004, 47.) Opettajat näkevät oppilaat yksilöinä ja

pyrkivät huomioimaan jokaisen henkilökohtaisen tason opetuksessaan. Opettajan työssä

ongelmaksi muodostuu se, ettei yksilöllisyyden huomioimiseen ole suunnattu juuri

ollenkaan lisäresursseja vaikka työmäärä onkin ajan myötä kasvanut.

3.2 Opettajuuden vaatimukset

”Rakasta muutosta, kestä kaaosta, kehitä itseäsi ja kokeile rajojasi – ja tee kaikki

tämä yhteistoiminnallisesti” (Fullan 1994, Simolan 1998, 23 mukaan).

Varsinaisesti opettajan perustehtävä ja vastuu määritellään opetustyötä koskevassa

lainsäädännössä ja normistossa, joiden laadintaan osallistuvat monet tahot, opettajien

ammattijärjestö, opetushallitus, opetusministeriö, kasvatustieteilijät ja muut tutkijat.

Opetussuunnitelman perusteissa opettaja nähdään vastuullisena oppilaan ohjaajana,

tukijana ja kannustajana (OPS 2004, 10).

Useasti opettajan odotetaan kuitenkin olevan samanaikaisesti tutkiva opettaja,

moraalikasvattaja, syrjäytymisen ehkäisijä, mediakasvattaja, klassinen

ihannekansalainen ja postmoderni yli-ihminen samassa persoonassa. Opettajan tulisi
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osata suhtautua oikealla tavalla kasvavien lasten ja nuorten ongelmiin. Hänen pitäisi

myös pystyä yhteistyöhön erilaisten ja erilaisia maailmankuvia omaavien vanhempien

kanssa. Lisäksi opettajan tulisi osata sopeutua työyhteisöön, jossa ilmenee erilaisuutta ja

erimielisyyttä. Opettajan työ on toisinaan suorastaan kaoottisen ja hajottavan

ristivetoisuuden keskellä elämistä. (Heikkinen 1998, 96.)

3.2.1 Koulu-uudistusten keskiössä

Virallisen tason koulu-uudistuksilla tarkoitetaan usein laajoja valtakunnan tason koulu-

uudistuksia, jotka on annettu opettajille työstettäviksi. Tällaisia ovat olleet muun

muassa koulukohtainen opetussuunnitelmauudistus ja arviointiuudistus. (Syrjäläinen

2002, 17.)

Suomessa on kuljettu keskitetystä hallinnosta hajautettuun. Samalla on siirrytty

keskitetystä kansallisesta opetussuunnitelmasta koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Opetussuunnitelman tuleminen keskeiseksi osaksi jokaisen opettajan arkea on

synnyttänyt ristiriitaisia tunteita opettajien keskuudessa. Opetussuunnitelmatyö nähdään

hyvänä ammatillisen kehittymisen välineenä, sekä opettajan työn autonomian

edistäjänä. Samalla vastuun siirtäminen yksittäisille opettajille koetaan eräänlaisena

julkisena tunnustuksena ammatillisesta osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Negatiivisena

puolena opetussuunnitelmatyössä pidetään työmäärän lisääntymistä. Opettajien

kärsivällisyyttä koettelee perustyön päälle kasattu suunnittelu ja raportointi, joka ei

kuitenkaan käytännön työtä ole juurikaan muuttanut, vaan suurelta osin

opetussuunnitelmatyö on jäänyt jaksamista koettelevaksi paperiuudistukseksi, joka on

vienyt opettajien aikaa oman opetuksen suunnittelusta ja kehittelystä. (Syrjäläinen

2002.)

Arviointiuudistus sai alkunsa yhdessä koulukohtaisen opetussuunnitelmauudistuksen

kanssa. Aikaisemmin opettajan tehtävänä oli oppilasarviointi, eikä hänen omaa työtään

arvioitu virallisesti. Tämän päivän koululle on tyypillistä erilaiset arvioinnit, joiden

avulla arvioidaan mm. opettajan työtä, opetustapahtumaa ja työtapoja, työyhteisöä ja

ilmapiiriä. Arviointimuotoina käytetään keskusteluja ja kirjallisia kyselyitä, joihin usein

myös oppilaiden vanhemmat osallistuvat. Äärimmillään arvioinnissa on menty jopa
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siihen, että koulut asetetaan julkisesti paremmuusjärjestykseen oppilaiden arvosanojen

mukaan. Ulkopuolinen, julkinen arviointi on liitetty koulujen vertailuun ja

kilpailuttamiseen sekä tehokkuusvaatimuksiin. Näiltä osin arviointiuudistus voidaan

liittää markkinaideologiaan. (Syrjäläinen 2002, 42.) Yksittäisen opettajan kohdalla

arviointiuudistus saattaa asettaa paineita liialti tuloksellisuuden saavuttamiseen

opetuksessa, nyky-yhteiskunnan samalla vaatiessa entistä enemmän kasvatuksellista

painotusta työssä. Kärjistettynä tämä voisi tarkoittaa opettamista vain testejä varten, ei

elämää varten.

3.2.3 Työyhteisön kehittäjä

Opettajan työ on ollut perinteisesti yksin toimimista, kaiken osaamista ja

erehtymättömyyttä, siis vahvaa yksilöllistä asiantuntijuutta, jossa heikkoutta ei ole voitu

näyttää – ainakaan kollegalle. Tämä tie on kuljettu loppuun. Yksin tekemisen kulttuuri

uuvuttaa opettajat ja poikkeaa täysin muusta yhteiskunnan toimintatavasta. Siksi se on

tärkein opettajuuden muutoksen kohde. Muutos onnistuu vain yhdessä, yhteisönä

tekemällä. (Luukkainen 2005, 4.) Opettajien keskinäisestä ammatillisesta yhteistyöstä

käytetään nimitystä kollegiaalisuus. Sahlbergin (1997, 159) mukaan kollegiaalisuus on

opettajien keskinäisen yhteistyön suppeampi ja erityisempi muoto, sillä yhteistyö

saattaa olla myös esimerkiksi harrastuksiin tai vapaa-ajan viettoon liittyvää toimintaa.

Kollegiaalisuuteen liitetään monesti työyhteisöllisiä normeja, kuten ammatillinen

dialogi, yhteinen suunnittelu, kollegan opetuksen seuraaminen sekä omaan työhön ja

työyhteisöön kohdistuva reflektio.

Opettajien sosiaalinen vuorovaikutus ja siihen perustuva yhteistyö voivat toteutua

koulussa eri tavoin.  Warrenlittle on erottanut neljä eri kollegiaalisten suhteiden lajia

koulukulttuurissa. Tarinointi, dialogi ja auttaminen edustavat kollegiaalisuuden

suhteellisen heikkoja muotoja. Sen sijaan yhteistoiminnallisuus, johon kuuluvat

esimerkiksi yhteinen suunnittelu ja yhdessä opettaminen, edustaa kollegiaalisuuden

vahvempaa muotoa. Kollegiaalisuuden asteen kasvaessa myös opettajien keskinäinen

oppimisriippuvuus lisääntyy. Eli opettajien kehittyminen työssään riippuu yhä enemmän

heidän kollegoidensa kehittymisestä. (Sahlbergin 1997, 159 mukaan.)
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Kollegiaalisuus voi olla vapaaehtoista tai pakollista. Vapaaehtoisesta

kollegiaalisuudesta puhuttaessa vuorovaikutussuhteet ovat spontaaneja, vapaaehtoisia,

kehittämisorientoituneita eikä aikaan ja paikkaan sidottuja. Pakollinen kollegiaalisuus

on hallinnollisesti määrättyä, ei yksilöstä itsestään lähtevää. Pakollinen kollegiaalisuus

liittyy usein joidenkin ulkopuolelta tulevien uudistusten, esimerkiksi uusien

arviointikäytäntöjen tai opetussuunnitelmien täytäntöönpanoon. Se tapahtuu tietyissä

paikoissa tiettyinä aikoina ja yhteistoiminta rajoittuu monesti myös tähän. Joskus

pakollisen kollegiaalisuuden tuloksena on jotain muuta kuin mitä toivottiin: esimerkiksi

turhautumista ja stressiä. Hyvä esimerkki pakollisen kollegiaalisuuden ristiriidasta on

opetussuunnitelmauudistus, joka Sahlbergin (1997, 171) mukaan lisäsi opettajien välistä

yhteistoimintaa, mutta samalla aiheutti jopa työyhteisöllisiä kriisejä joillakin kouluilla.

Toimiessaan kollegiaalisuus tuo opettajan työhön tärkeää luottamuksen tunnetta sekä

tukea ja apua. Opettajien keskinäisen vuorovaikutuksen avulla yksilö voi tunnistaa ja

tarpeen mukaan muuttaa omia uskomuksiaan ja työtapojaan. Yhteistoiminnallisuus

kuitenkin vaatii osallisiltaan joustavia asenteita, ennakkoluulottomuutta,

persoonallisuuden laaja-alaisuutta ja ennen kaikkea monipuolisia taitoja toimia yhdessä

toistensa kanssa. (Sahlberg 1997, 172.) Nämä vaatimukset ovat kuitenkin suuressa

ristiriidassa yhä hyvin yleisen yksilökeskeisen opettajakulttuurin kanssa, jolle on

tyypillistä eristäytyminen omaan luokkahuoneeseen. Ulkopuolisen vierailu luokassa

ymmärretään negatiivisesti arvostelemisena tai sekaantumisena opettajan työhön. Tämä

koskee myös toisia opettajia. (Luukkainen 2005, 142.)

3.2.4 Yhteisvastuullinen kasvattaja

Aikaisemmin yhteiskunnassa vallalla olivat yhteiset suuret arvot, kuten koti, uskonto ja

isänmaa, jotka heijastuivat selvästi myös kasvatukseen. Yhteisiä arvoja ei

kyseenalaistettu, vaan ne kulkivat yhteisenä ohjenuorana kasvattajille ja opettajan

asemaa kasvatuksen ammattilaisena arvostettiin.  Yhteiskunnan moniarvoistumisen

myötä kasvatuksen saralla ei tunneta enää niin selviä yhteisiä rajoja ja pelisääntöjä.

Tämä näkyy myös koulumaailmassa. Koulut pyrkivät profiloitumaan ja erottumaan,

jolloin vanhemmilla on mahdollisuus valita lastensa koulu omien arvojensa pohjalta ja

olla aktiivisempia vaikuttajia lastensa koulutuksessa. Kiviniemen (2000,100) mukaan
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aktiivisten, laatutietoisten ja vaativien vanhempien määrä onkin lisääntynyt. Koulun

sisällä opettajilla on omat kasvatusnäkemyksensä ja tapansa kasvattaa, samoin kuin

oppilaiden vanhemmilla. Nämä näkemykset ja tavat kohtaavat täysin toisiaan yhä

harvemmin. Opettajien haasteena onkin pyrkiä selviytymään tässä yksilöllisten arvojen

mukanaan tuomassa moniarvoisessa kasvatuskentässä. Kodin ja koulun yhteistyöllä on

tärkeä rooli lapsen koulukasvatuksessa ja tämä näkyy myös voimassa olevassa

valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa (2004), joka aiempaa enemmän edellyttää

opettajaa toimimaan yhteistyössä vanhempien kanssa.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman (2004) mukaan:

”Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen ja nuoren kasvatuksesta. Koulu tukee

kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta

kouluyhteisön jäsenenä. Koulun on oltava yhteistyössä huoltajien kanssa niin, että

he voivat osaltaan tukea lastensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä.

Yhteisvastuullisen kasvatuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten oppimisen

edellytyksiä, turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa. Kodin ja koulun yhteistyötä

toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.”

”Huoltajien mahdollisuus osallistua koulun opetus- ja kasvatustyön

suunnittelemiseen ja arviointiin yhdessä opettajan ja oppilaiden kanssa edistää

kodin ja koulun yhteistyötä. Huoltajille tulee antaa tietoa opetussuunnitelmasta,

opetuksen järjestämisestä, oppilashuollosta ja mahdollisuudesta osallistua kodin

ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tämä edellyttää opettajien aktiivista aloitetta

yhteistyössä sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajien, opettajan ja oppilaan

oikeuksista sekä velvollisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana tulee olla eri

osapuolien kunnioitus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.”
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3.2.5 Reflektoiva oman työnsä kehittäjä

Vaikka ammattikäytäntöjä ohjataan laeilla, asetuksilla ja normeilla, ammattietiikka ei

perustu pakkoon tai ulkopuoliseen kontrolliin. Opettajan ammatti on varsin itsenäinen ja

persoonallista vapautta salliva, joten opettajan itselleen asettamat vaatimukset ovat

merkittävässä asemassa. Itsensä kehittäminen ei ole itsestään selvyys kaikille opettajille.

Tällöin opettaja ei ole sisäistänyt tehtäviensä eikä ammattinsa luonnetta. Itsensä

kehittäminen on ammattitaitoisen opettajan oikeus ja velvollisuus. (Luukkainen 2005,

175–176.)

Ruohotien (1993, 319) mukaan opettajan ammatilliseen kehittymiseen kuuluu omien

työkäytänteiden reflektiivinen tarkastelu ja työssä tarvittavan tiedon teoreettinen

hallinta. Kokemukset ja koulutus eivät riitä vaan opettajan on tiedostettava

kehittymistarpeensa ja osattava oppia myös kokemuksistaan.

Reflektiivisyys on yläkäsite ammatillisen kehittymistarpeen tiedostamiselle, ja se

ilmenee kykynä analysoida, keskustella ja arvioida työtään sekä siihen liittyviä

kehittymispyrkimyksiä. Reflektio on prosessi, tapa ajatella ja se liittyy kiinteästi

tilanteeseen, jossa se tapahtuu. Reflektiivisyys voidaan määritellä oman toiminnan

perusteiden ja lähtökohtien sekä sen seuraamusten kriittiseksi pohdinnaksi, joka

mahdollistaa rutiineista vapautumisen ja synnyttää vastuun oman työn kehittämisestä.

(Luukkainen 2005, 182.)

Reflektion käsite on keskeinen silloin, kun halutaan edistää opettajan ammatillista

kehitystä ja muutosta. Opettajalla reflektio perustuu pedagogiseen tietoon. Reflektio on

prosessi, joka tarjoaa opettajalle mahdollisuuden palata yhä uudestaan jäsentämään

praktista tietoaan ja teoriaansa. Opettajan tulee kaiken aikaa reflektoida omaa työtään ja

ratkaisujaan sekä oppimista ja sen tuloksia. Reflektion laatua parantaa muun muassa

yhteistyöverkostossa tapahtuva monitasoinen dialogi ja vuorovaikutus. Reflektio on

väline, jonka avulla opettaja voi selkiyttää luokkahuonetilanteita ja muuttaa

käyttäytymistään. (Luukkainen 2005, 182; Niikko 1995, 36.)



17

Reflektio voi tapahtua eri tasoilla. Niikon (1995, 37) tutkimuksessa Van Manen (1977)

esittää Habermasiin nojaten teknisen, praktisen ja kriittisen itsereflektion tasot.

Tekninen reflektio liittyy muun muassa toiminnan keinojen tehokkuuteen saavuttaa

tiettyjä päämääriä, jotka eivät ole avoimia kriittiselle tarkastelulle. Luukkaisen (2005,

176) mukaan opettaja, jonka työtä leimaa mekaanisuus ja valmiiden mallien

soveltaminen, harjoitta ammattiaan teknisellä tasolla. Praktinen reflektio sallii avoimesti

tutkia sekä keinoja että tavoitteita ja toiminnan pohjalla olevia oletuksia sekä tuloksia.

Opettaja, jolla on pyrkimys syvempään ymmärtämiseen ja asioiden kokonaisvaltaiseen

hahmottamiseen, kuuluu Luukkaisen mielestä praktiselle tasolle. Kriittinen reflektio

sisältää sekä teknisen että praktisen reflektion, mutta myös pohdinnat esimerkiksi

moraalisista ja eettisistä periaatteista. Tällainen opettaja näkee työnsä ja ammattinsa

muutoksen välineenä kohti parempia oppimisen ja kasvun mahdollisuuksia (Luukkainen

2005, 177).

3.3 Opettaja-identiteetin muotoutuminen

3.3.1 Identiteetti

Identiteetin käsitteellä voi olla monia merkityksiä. Useille teorioille (esim. Rogers 1942;

Erikson 1959; Miller 1963) on yhteistä, että minä-identiteetti kuvataan tilana, jossa

minätunne on eheä. Eriksonin (1959) mukaan hyvin kehittynyt identiteetti konstruktio

on joustava ja mukautuva ihmissuhteessa ja yhteiskunnassa. Joustavuuden ansiosta

identiteetti vahvistuu ja uudistuu erilaisten kriisien kautta. Identiteetin muodostuminen

tapahtuu tavallisesti vähitellen ja tiedottomasti. Identiteetissä voidaan erottaa

subjektiivinen ja objektiivinen puoli. Subjektiivinen puoli sisältää kuvan itsestä ja

objektiivinen puoli viittaa siihen, että kuva on sopusoinnussa ulkomaailman kanssa.

Ristiriita näiden kahden puolen välillä johtaa identiteettikriisiin.
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3.3.2 Postmoderni identiteetti

Nyky-yhteiskunnalle ominainen kiivastahtinen jatkuva muutos on heijastunut myös

identiteetin muodostumiseen. Totutut identiteetit ovat alkaneet hajota ja muuttua

aiempaa liikkuvimmiksi, moninaisemmiksi ja itserefleksiivisemmiksi (Hall 1999, 6).

Identiteetin jatkuvan rakentamisen merkitys korostuu sen tähden, että se ei muuttuvissa

olosuhteissa pysy samana, vaan muuntuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ympäristön

kanssa. Samalla identiteetti ohjaa ihmisen toimintaa näissä muuttuvissa olosuhteissa,

jolloin selviytymisstrategioiden käyttö muodostuu elintärkeäksi eheän minän

pysyvyyden kannalta. (Laine 2004, 43.) Postmodernille ajalle tyypillinen

pirstaloituminen ja tilanteiden alinomainen vaihtuvuus hävittää valmiit ratkaisut

identiteetin muodostamiseen. Ainoaksi mahdollisuudeksi jää identiteetin rakentaminen

itse. Identiteettejä voi nyt kokeilla, muuttaa, sommitella ja perua. Tällöin voidaan puhua

identiteettityöstä. Se on työtä ihmisen omassa elämänprojektissa ilman, että voisi tarttua

mihinkään valmiisiin traditioihin. Subjektin merkitys identiteetin muodostamisessa

kasvaa ja joudutaan tekemään päätöksiä ilman tradition turvaa. (Ziehe 1982, 24–28.)

Laineen (2004) mukaan identiteetin kokeminen käy yhä vaikeammaksi, koska ihmisen

psyyke rakentuu nyt uudella tavalla. Kiinnittyminen on tilapäistä, ja jatkuva muutos on

uhka psyyken eheydelle.

Hall (1999, 21–23) kiteyttää hyvin postmodernin subjektin, jolla hänen mukaansa ei ole

kiinteää, olemuksellista tai pysyvää identiteettiä. Se ei hänen mukaansa koostu yhdestä,

vaan monista identiteeteistä, jotka ovat joskus ristiriidassa keskenään tai jopa yhteen

sopimattomia toisiinsa nähden. Siitä identifikaatioprosessista, jolla projisoimme

itsemme kulttuurisiin identiteetteihimme, on tulossa aiempaa avoimempi, moninaisempi

ja ongelmallisempi. Identiteetistä tulee liikkuvampi, se muotoutuu ja muokkautuu

ympäristöön nähden jatkuvasti.  Se on historiallisesti – ei biologisesti – muotoutunut.

Subjekti ottaa eri identiteettejä eri aikoina, eivätkä nämä identiteetit ryhmity

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi eheän minän ympärille. Täysin yhtenäinen, varma ja

johdonmukainen identiteetti on fantasiaa.
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3.3.3 Ammatillinen identiteetti

Laine (2004, 76) rinnastaa ammatilliseen identiteettiin ammatillisen minäkäsityksen,

joka on yksilön itselleen sisäisesti muodostama kuva siitä, millainen hän on kyseisen

ammattialan edellyttämissä tehtävissä. Se on yksilön käsitys siitä, miten hän selviytyy

ammatissa, mihin hän pystyy ja mihin hän pyrkii ammatissaan.

Ammatillinen identiteetti voidaan ymmärtää sosiaalisena, ammattikunnan

yhteiskunnallisista mielipiteistä ja historiasta muodostuneena identiteettinä tai

yksilöllisenä, henkilökohtaisena identiteettinä. Opettajilla ammattikuntana on

sosiaalinen identiteetti, joka ilmenee ammattikunnan yhteisenä toimintana.

Henkilökohtainen ammatti-identiteetti on kysymyksessä silloin, kun kuvataan

yksittäisen opettajan toimintaa ammatissa. (Räisänen 1996, 38.) Laineen (2004, 76)

mukaan ammatillinen identiteetti muotoutuu, kun minä realisoituu suhteessa ammattiin

ja tulevaan työtehtävään ja sen vaatimuksiin.

Opettaja itse peilaa omaa opettajuuttaan yhteiskunnan ja muiden tahojen muodostamaan

täydellisen opettajan malliin, jota postmodernissa yhteiskunnassa on yhä vaativampi

tavoitella (Värri 2002, 331–353). Nämä käsitykset välittyvät oppilaiden, vanhempien

sekä opettajienkouluttajien reaktioista ja suhtautumistavoista. Laineen (1998, 111–112)

mukaan julkinen sana ylläpitää tiettyä opettajakuvaa arvottamalla, uutisoimalla ja

tuomitsemalla erilaisia opettajuuteen liittyviä asioita. Jatkuvat ulkopuolelta tulevat

vaatimukset saattavat tehdä opettajan olon turvattomaksi ja saavat miettimään omien

kykyjen riittävyyttä. Tällöin opettaja voi joutua tinkimään omasta identiteetistään ja

itseohjautuvuudesta. Hän mukautuu ulkoapäin tuleviin vaatimuksiin, joita esitetään

uskoen niiden olevan oikeita ja perusteltuja.  Oman persoonan voimavarat voisivat

kuitenkin luoda vielä paremman, tasapainoisemman ja onnellisemman opettajan.

3.4 Ammatillinen kehittyminen

Opettajan ammatillinen kehittyminen on koko työikäisyyden kestävä kokonaisvaltainen

prosessi, joka alkaa opettajankoulutuksen aikana tai aiemmasta työkokemuksesta ja

jatkuu opettajan hoitaessa opetustehtäväänsä. Opettajaksi opiskelevat muodostavat
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opettajankoulutuksen aikana saamansa teorian ja käytännön perusteella itselleen

sisäisen, toimivan työorientaation ja jäsentävät sitä työkokemuksen karttuessa.

(Ruohotie 1995, 319.) Niemen (1995, 33) mukaan opettajien kehittymiseen kuuluu

ammatillisten taitojen, persoonallisuuden ja kognitiivisten prosessien alueet. Nämä

alueet toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Ammatillinen kasvu voi tapahtua eri

alueilla eri rytmissä. Samoin prosessin nopeudessa ja laadussa on eroja yksilöiden

välillä.

Ensimmäisiä työvuosia voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä jaksoista opettajan

ammatillisen kehittymisen kannalta. Ensimmäiset työvuodet saattavat tuntua opettajista

jännittäviltä, haastavilta ja menestyksekkäiltä, mutta joillekin ne saattavat olla

hämmentäviä ja epäjohdonmukaisia. Heidän päiviinsä kuuluu selvittämättömiä

ongelmia ja pelkoa siitä, että he epäonnistuvat. Nämä ensimmäiset vuodet ovat

kuitenkin ainutkertaisia, ja ne sisältävät menestystä, ongelmia ja yllätyksiä. (Heck &

Williams 1984, 150.)

Tutkimuksen yhtenä taustaolettamuksena toimivat teoriat opettajan ammatillisesta

kehityksestä. Seuraavassa tarkastelemme kolmea vaiheteoriaa, jotka osaltaan tukevat ja

täydentävät toisiaan ja kuvaavat uran alkuvaihetta ja siihen mahdollisesti liittyvän

sopeutumisshokin piirteitä.

Berlinerin (1988, 2-3) teorian mukaan opettajan ammattitaito kehittyy viisiportaisena

prosessina. Tutkimuksemme kohdistuu työuran alussa oleviin opettajiin, jolloin

koemme tarpeellisena käsitellä vain teorian kahta ensimmäistä vaihetta.

Vaihe 1: Noviisi

Noviisi on läpikäynyt opettajankoulutuksen, mutta käytännön opetuskokemusta hänellä

on vain vähän tai ei lainkaan. Noviiseja ovat myös opettajankoulutuksessa olevat

opiskelijat. Noviiseilla on yleensä varsin erittelemättömiä mielikuvia opiskelun aikana

havainnoiduista opetuskäytänteistä ja niiden toimivuudesta. Heidän opetustoimintansa

on yleensä rationaalista ja suhteellisen joustamatonta. He pyrkivät pitkälti noudattamaan

niitä ohjeita ja sääntöjä, jotka he ovat oppineet. Opetuksen rutiinit ovat vasta
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muotoutumassa. Tyypillistä on, että tarkkaavaisuus suunnataan lähinnä oman toiminnan

sujumiseen. Niinpä noviisit eivät kiinnitä yhtä suurta huomiota oppilaissa tapahtuviin

prosesseihin kuin kokeneemmat opettajat. Kehittyäkseen noviisien on saatava

kokemuksia todellisista opetustilanteista, ei vain verbaalista informaatiota niiden

piirteistä.

Vaihe 2: Kehittynyt aloittelija

Kyseisellä tasolla ns. verbaalinen tietämys asioista alkaa yhdistyä opettajan omiin

kokemuksiin. Samanlaisuudet eri opetustilanteiden välillä alkavat tiedostua, ja opettaja

kartuttaa episodimuistiaan tilannekohtaisella ja yksittäisiä oppilaita koskevalla case-

tietämyksellä. Niin ikään strateginen tietämys alkaa kehittyä, mikä näkyy mm. siinä,

että opittuja toimintaohjeita ei noudateta mekaanisesti ja tilanteiden erityispiirteet

pystytään ottamaan paremmin huomioon. Vaikeuksia on edelleen tärkeiden ja

vähemmän tärkeiden opetustilanteiden erottamisessa toisistaan. Kyky vastuun

ottamiseen on puutteellista siksi, että pyrkiessään kuvailemaan ja nimeämään erilaisia

tilanteita ja noudattamaan oppimiaan sääntöjä ja periaatteita aloittelijat eivät

kokonaisuutena tiedosta, mitä opetuksessa tapahtuu.

Reynolds (1992) on analysoinut tutkimuksessaan opetuksen erilaisia tehtäväalueita ja

kuvannut nuoren ja kokeneen opettajan erilaisuutta niiden hoitamisessa. Predaktiiviset

tehtävät liittyvät suunnitelmien ja materiaalisen ja fyysisen ympäristön valmisteluun

sekä sisältöjen, suunnitelmien ja materiaalien soveltamiseen. Interaktiiviset tehtävät

liittyvät opettajan kykyyn soveltaa ja muokata suunnitelmia opetuksen aikana. Lisäksi

vuorovaikutus edellyttää taitoa organisoida työskentelyä ja ohjata opiskelijoita,

ajankäyttöä ja materiaaleja opetuksen aikana sekä evaluoida oppilaiden oppimista.

Postaktiiviset tehtävät edellyttävät opettajalta kykyä reflektoida omaa toimintaansa ja

opiskelijoiden reaktioita, jotta hän voisi parantaa opetustaan. Jatkuvaan ammatilliseen

kasvuun kuuluu myös vuorovaikutus kollegoiden kanssa.
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Reynolds (1992) esittää aloittelevalle opettajalle seuraavia tunnuspiirteitä, jotka

täydentävät Berlinerin (1988) vaiheteoriaa.

• Adekvaatin tietopohjan ja tiedon ymmärtämisen puuttuminen

tehokasta opetusta varten.

• Käyttää enemmän aikaa oppimissisältöjen ja strategioiden

yksityiskohtaiseen suunnitteluun.

• Ei ota riittävästi huomioon oppilaiden aiempaa ainetietoutta

ja oppimistuloksia.

• Vaikeudet luokanhallinnan rutiineissa (esim. organisointi ja

kurinpito).

• Huoli sosiaalisten suhteiden ylläpitämisestä oppilaisiin ja

toisiin opettajiin.

• Ongelmaoppilaiden kanssa tarvittavien tietojen ja

strategioiden puute.

• Heikko kyky erottaa tärkeä ja vähemmän tärkeä stimulus.

• Vajavainen kyky ymmärtää sisältöspesifisiä pedagogisia

kysymyksiä.

• Fokusoituneen reflektointitaidon puute, jolloin kaikki näyttää

yhtä tärkeältä ja kommentoimisen arvoiselta.

Huberman (1992, 123–129) on määrittänyt uravaiheisiin liittyviä eri teemoja. Teemat

kuvaavat opettajien toimintaa ja siinä tapahtuvia valintoja eri uravaiheissa.

Tutkimuksemme kohdejoukko kuuluu työkokemuksensa perusteella Hubermanin

ensimmäiseen teemaan, mutta vertailupohjaksi käsittelemme myös urakehityksen toista

teemaa.

1. teema: Hengissä säilyminen ja löytäminen (opetusvuodet 1-3)

Hengissä säilymisen teema liittyy työuran alkuvaiheeseen hyvin raskaana ja vaikeana.

Erityisesti sellaiset opettajat, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta, voivat kokea

”todellisuusshokin” kohdatessaan opetusprosessin kompleksisuuden ja siihen liittyvät

samanaikaisuudet sekä kuilun omien ammatillisten ihanteiden ja luokkahuoneiden
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päivän kulun välillä. Aloittava opettaja kohtaa myös opetustehtävien fragmentaation ja

epämääräisyyden tunteen, joka nousee läheisyyden ja etäisyyden vaihtelevuudesta

suhteessa oppilaisiin. Niin ikään ilmeinen opetusmateriaalin epätarkoituksenmukaisuus

erilaisille oppilaille saattaa ahdistaa nuorta opettajaa. Löytämisellä Huberman tarkoittaa

nuoren opettajan kokemusta siitä, että on omat oppilaat ja itse osa opettajayhteisöä.

Tämä löytämisen kokemus saattaa antaa voimia elää hengissä säilymisen kokemuksen

kanssa.

2. teema: Vakiintuminen (opetusvuodet 4-6)

Vakiintumisvaiheessa tapahtuu lopullinen sitoutuminen ammattialaan.

Psykoanalyyttisten tutkijoiden mukaan egon kehitys siirtyy nuoruudesta ammatilliseen

rooliin. Se ehkäisee yksilön kehityksessä minän hajoamisen vaaraa, joka syntyisi

pitkittyneen roolin hajanaisuuden tai epävarmuuden vuoksi. Vakiintuminen merkitsee

myös liittymistä ammatilliseen yhteisöön ja yhä suurempaa opetuksen hallinnan ja

tyytyväisyyden tunnetta. Vakiintumisvaiheessa opettajille avautuu kaksi polkua. Toinen

vie aktiiviseen kehittämistyöhön ja kokeiluihin, toinen työn skeptiseen uudelleen

arviointiin, jolloin opettajat saattavat harkita vielä uran vaihtoa.

Super (1963, 1-23) näkee yksilön ammatillisen kehityksen olevan sidoksissa myös

elämän kulkuun. Ammatilliset kehitysvaiheet eivät ole yksin ammatillisia, vaan ne

sisältävät kaikkia elämän osatekijöitä. Yhteiskunnan muuttuminen ja ammatillisten

vaatimusten muuttuminen sekä jatkuva ammatillinen koulutus sitovat ammatillisen

kehityksen aiempaa tiiviimmin ihmisen koko elämään. Kehitys tapahtuu yksilöllisenä

persoonallisuuden sisäisenä kasvuna, ja siihen vaikuttavat erilaiset työpaikat ja koko

työura. (Räisänen 1996, 18.)

3.4.1 Uran alkuvaihe ja sopeutumisshokki

Ensimmäiset vuodet opettajana saattavat tuntua yllättäviltä ja raskailta. Opiskelijasta

opettajaksi muuntuminen, uuteen työyhteisöön siirtyminen ja uusiin oppilaisiin

tutustuminen vaativat kaikki pitkäjänteisyyttä ja voimia. Uran alkuvaiheelle tyypillistä

on, että vielä kokematon opettaja peilaa työtodellisuutta aikaisemmin muodostuneisiin
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käsityksiinsä työstä, johon vaikuttavat omat koulukokemukset, opiskeluaika ja siihen

liittyvät harjoittelujaksot. Broadyn (1986, 44) mukaan myös opettajankoulutus ja

julkinen koulukeskustelu ylläpitävät opettajan ammatista illuusiota, jonka myös

opettajaopiskelija on sisäistänyt. Työtodellisuus saattaa olla varsin erilainen kuin itselle

aiemmin muodostunut käsitys siitä. Koulutus on yleensä tapahtunut verrattain

suojatuissa olosuhteissa, ja omaa aitoa vastuuta ei välttämättä ole vielä voitu täysin

harjoitella. Monet opettajan työn todelliset ongelmat paljastuvat vasta aidoissa

vuorovaikutustilanteissa ja ennen kaikkea konfliktien yhteydessä. Tämä saa oman

koulutuksen näyttämään riittämättömältä. (Niemi & Tirri 1997, 53.) Kiviniemen (2000,

64) mukaan useat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että vastavalmistuneet

opettajat kokevat työhön siirtyessään eräänlaisen shokin ja läpikäyvät vaikean

muuntumisprosessin pyrkiessään omaksumaan käytännön työssä vaadittavia taitoja

ensimmäisten opetusvuosiensa aikana. Uran alkuvaiheeseen liittyy tyypillisesti hyvin

voimakas oman koulutuksen kritiikki.

Tutkimuksessamme käytämme käsitettä sopeutumisshokki kuvaamaan näitä uran

alkuvaiheeseen liittyviä ongelmia. Samasta ilmiöstä käytetään myös vaihtelevasti muun

muassa käsitteitä käytäntö- ja todellisuusshokki (Kiviniemi 2000, 64; Niemi & Tirri

1997, 53). Englannin- ja saksankielisessä kirjallisuudessa käytetään termejä ”reality

shock”, ”transition shock”, ”Praxisschock” ja ”Reinwascheffekt” (Veenman 1984, 143).

Veenmanin (1984, 144) mielestä todellisuusshokki on kuitenkin huono termi, sillä se

antaa kuvan, että kyse on lyhyestä shokkitilasta, joka jokaisen on ohitettava.

Todellisuudessa kyse on monipuolisen työnkuvan sisäistämisestä, joka kuormittaa

opettajaa päivästä toiseen, erityisesti uran alkuvaiheessa.

Müller-Fohrbrodt, Cloetta & Dannin (1978) mukaan todellisuusshokki saattaa ilmetä

esim. seuraavasti:

1. Ongelmat työssä: tämä kategoria pitää sisällään opettajan subjektiivisesti kokemat

vaikeudet, paineet, työtaakka, stressi ja psyykkiset sekä fyysiset oireet.

2. Muutokset käyttäytymisessä: käytännön työssä opettajan toiminta saattaa ulkoisten

paineiden takia muuttua alkuperäisestä poikkeavaksi.
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3. Muutokset asenteissa: opettaja saattaa muuttaa aikaisempia ”uudistuksellisia”

asenteitaan traditionaalisemmiksi muun muassa opetusmenetelmien suhteen.

4. Muutokset persoonallisuudessa: tähän kategoriaan kuuluvat tunne-elämän ja

minäkäsityksen muutokset.

5. Alan vaihtaminen: illuusioiden ja työtodellisuuden välinen ristiriita voi olla niin

suuri, että opettaja päättää vaihtaa ammattia.

3.4.2 Ammatillinen uusiutuminen

Opettajien ammatillinen kehitys voi olla aktiivinen jatkuva prosessi, joka johtaa koulun

ja opettajan ammatin kehittymiseen. Mutta kehitys voi myös pysähtyä ahdistuksen ja

epävarmuuden tasolle ja pahimmassa tapauksessa päätyä jäykkään ja defensiiviseen

muuttumattomuuden tilaan. (Niemi 1995, 25.) Tärkeää opettajan ammatillisen

kehittymisen kannalta on, että opettajat ovat tietoisia yhteiskunnassa tapahtuvista

muutoksista ja pyrkivät kouluttautumaan ja kehittämään itseään. Kuten aiemmin

esitimme, yhteiskunta muuttuu kasvavalla vauhdilla. Se mikä eilen oli uutta, saattaa

seuraavana päivänä olla vanhentunutta. Opettajilla on suuri haaste pysyä mukana tässä

vauhdissa, saati ennalta valmistautua tulevaisuuden muutoksiin.

Tiedon voimakas lisääntyminen ja kompleksisuus, teknologian muutokset ja

innovaatiot, kansainvälistyminen, ja arvoristiriidat ovat kehitystä kuvaavia ilmiöitä,

jotka tekevät ammattitaidon jatkuvan kehittämisen ja ammatillisen uusiutumisen

välttämättömäksi. Tiedon määrä kasvaa kiihtyvällä nopeudella ja uusi tieto korvaa

vanhentunutta. Samalla tieteenalojen rajat ovat hämärtyneet. Opettajan tulisi pystyä itse,

ja samalla ohjata oppilaitaan valikoimaan sekaisesta informaatiotulvasta tarpeellinen

aines. Teknologian kehitys luo paineita uudenlaiseen osaamiseen ja esimerkiksi tiedon

käsittelyyn. Tarvitaan sekä teknistä taitamista että uusien vuorovaikutustaitojen

osaamista. Erityisesti teknologian kehityksen kohdalla opettaja saattaa törmätä

tilanteeseen, jossa uusi sukupolvi hallitsee jo valmiiksi ne tiedot ja taidot, jotka

opettajalle ovat täysin uusia. Kansainvälistyminen edellyttää, niin opettajalta kuin

oppilaalta, erilaisten kulttuurien tuntemusta ja erilaisuuden suvaitsemista.
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Kansainvälistyneessä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa opettajien on kyettävä

huomioimaan oppilaat yhä yksilöllisemmin ja samalla tarkistettava myös omaa

arvomaailmaansa.
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4. Tutkimuksen lähtökohdat

4.1 Tutkimustehtävän muotoutuminen

Tutkimusaiheen valitsimme oman henkilökohtaisen kiinnostuksen ja

proseminaarityömme pohjalta. Proseminaarityössämme tutkimme opintojen

loppusuoralla olevien luokanopettajaopiskelijoiden käsityksiä opettajan ammattiin

liittyvistä vaikeuksista. Proseminaarityö osoitti, että jo opiskeluaikana tulevat

luokanopettajat näkevät opettajan ammatin haasteellisena ja siinä nähdään hyvin

monenlaisia vaikeuksia. Tämä herätti meissä kiinnostuksen tutkia, miten muutaman

vuoden työkokemuksen omaavat opettajat ovat kokeneet työtodellisuuden uransa

alkutaipaleella. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata opettajan uran alkuvaihetta,

erityisesti työtodellisuuteen sopeutumista ja siihen liittyviä vaikeuksia, mahdollista

sopeutumisshokkia. Tulevina luokanopettajina koemme aiheen henkilökohtaisesti

erityisen tärkeäksi ja hyödylliseksi.

Osaltaan tutkimuksesta tekee mielenkiintoisen se, kuinka tämän päivän opettajuus,

opettajan ammatti ja sen luonne nyky-yhteiskunnassa ovat sopusoinnussa näiden uransa

alkuvaiheessa olevien opettajien aikaisempien mielikuvien ja omien kokemusten

kanssa. Miten työtodellisuuden kohtaaminen on muokannut omaa käsitystä

opettajuudesta ja sitä kautta omaa ammatillista identiteettiä.

Proseminaarityössämme oli havaittavissa sukupuolten välisiä eroja ammatissa nähdyissä

vaikeuksissa. Pyrimme myös tässä tutkimuksessa tarkastelemaan sukupuolille

tyypillisiä piirteitä työtodellisuuden kohtaamisessa.



28

5. Tutkimusongelmat

Tutkimuksen tehtävänä on kuvata miten muutaman vuoden työkokemuksen omaavat

opettajat ovat kokeneet työtodellisuuden ja siihen liittyvät vaikeudet uran alkuvaiheessa.

Seuraavat tutkimusongelmat voidaan esittää pohjaten tutkimuksen lähtökohtiin ja

teoriataustaan:

Pääongelma:

Alaongelmat:

Kuvio 2. Tutkimusongelmat.

Työtodellisuus ja siinä kohdatut ongelmat uran

alkuvaiheessa

Millaisena nähdään opettajan työ

postmodernissa yhteiskunnassa?

Minkälaisia ongelmia uran

alkuvaiheessa kohdattiin?

Kuinka oma opettajuus rakentuu ja

kehittyy?
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6. Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen toteutus

Päädyttyämme tutkimaan miten muutaman vuoden työkokemuksen omaavat opettajat

ovat kokeneet opettajan ammatin ja työtodellisuuden uransa alkutaipaleella, tuntui

luontevalta sovittaa tutkimus kvalitatiiviseen kehykseen. Tutkimuksessa ei tavoiteltu

absoluuttista totuutta, vaan pyrittiin selvittämään subjektiivisia ja sosiaalisesti

muodostettuja tulkintoja todellisuudesta. Kvalitatiivisen tutkimusotteen avulla

haastateltavien omat kokemukset tulivat selvemmin esiin. Kvalitatiivisen

tutkimusotteen etuna tutkimuksemme kannalta voidaan pitää sen kokonaisvaltaisuutta ja

joustavuutta. Tutkimuksemme tarkoitus on pyrkiä avaamaan tutkimuskohdettamme

mahdollisimman syvällisesti arkitodellisuuteen. Tutkimuksen avulla pyritään

tarjoamaan jokaiselle opettajaksi opiskelevalle sekä uransa alkuvaiheessa oleville

opettajille mahdollisuus peilata omia ajatuksiaan tämän päivän opettajan

työtodellisuuteen ja siinä kohdattaviin vaikeuksiin. Lisäksi tutkimus antaa hyödyllistä

tietoa myös opettajankoulutuksen kehittämiseen.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidaan erottaa lukuisia tutkimustyyppejä. Yksi

kasvatustieteessä käytetyistä tutkimustyypeistä on fenomenografia. Fenomenografia,

sananmukaisesti ilmiöiden kuvaaminen, tarkoittaa käsitysten tutkimusta. (Hirsjärvi &

Hurme 2000, 152.) Fenomenografiassa tutkimuksen kohteena ovat ihmisten erilaiset

käsitykset samasta ilmiöistä ja niiden vaihtelu. Kiinnostuksen kohteena on ilmiöiden

koko laajuus, miten ihmiset havaitsevat, ymmärtävät, tulkitsevat ja kokevat ilmiöitä ja

tapahtumia sekä miten he muodostavat niistä käsityksiä, millaisia ajatusrakenteita

ihmiset muodostavat todellisuudesta omassa tietoisuudessaan ja miten he ymmärtävät

asioita.. (Järvinen & Järvinen 2004; Metsämuuronen 2003, 174 - 175.)

Tutkimuksessamme pyrimme kuvaamaan, tulkitsemaan ja ymmärtämään uran

alkuvaiheessa olevien opettajien kokemuksia työtodellisuudesta, jolloin

tutkimusotteemme on fenomenografinen. Ennen empiirisen aineiston keräämistä ja

analysoimista, meillä oli tietyt taustaolettamukset ja teoreettinen viitekehys, joiden

pohjalta tutkimus eteni. Fenomenografisessa tutkijalla on alussa tietyllä tavalla rajattu

perspektiivi, mutta hän on mahdollisimman avoin vaihteluille näissä rajoissa (Hirsjärvi

& Hurme 2000, 169).
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6.1 Tutkimuksen kohderyhmä, aineiston keruu ja analyysi

6.1.1 Kohdejoukon valinta

Tutkimuksen pääongelma huomioon ottaen oli järkevää valita kohdejoukko suhteellisen

kokemattomista opettajista. Käytimme korkeintaan kahden vuoden työkokemusta

kohdejoukon rajaamiseen saadaksemme laajemman ja syvällisemmän käsityksen uran

alkuvaiheesta ja siinä kohdatuista ongelmista. Halusimme rajoittaa työkokemuksen

korkeintaan kahteen vuoteen, jotta uran alkuvaiheeseen liittyvät tunteet ja vaikeudet

tulisivat esiin realistisesti. Oletuksena oli, että lähes jokaiselle opettajalle oli opiskelun

aikana kertynyt ainakin vähäistä työkokemusta opettajan ammatista harjoitteluiden

lisäksi. Tämän vuoksi emme pyrkineetkään etsimään täysin vailla opiskeluaikaista

työkokemusta olevia opettajia, vaan pyrimme valintamme avulla antamaan realistisen

kuvan opettajauran alkuvaiheessa olevista opettajista.

Tutkimukseen haastattelimme kahdeksaa opettajaa. Tämä aineisto oli mielestämme

riittävä, sillä vastauksissa alkoi ilmetä saturaatiota. Valitsimme opettajat erilaisista ja

erikokoisista kouluista saadaksemme monipuolisen otoksen ja välttääksemme

yksittäisen koulun liiallisen vaikutuksen tutkimuksen tuloksiin. Valitsimme

tarkoituksella haastateltaviksi yhtä monta mies- ja naisopettajaa saadaksemme

molempien sukupuolten näkökulmat esiin.

6.1.2 Haastateltavien taustatietojen esittely

Haastateltavat      Sukupuoli       Ikä Työkokemus

      1N        Nainen         27v.      2v.

      2N        Nainen         25v.       ½v.

      3M         Mies         28v.      2v.

      4M        Mies         28v.      1v.

      5M        Mies         27v.         1½v.

      6N       Nainen         25v.         1½v.

      7M        Mies         27v.       ½v.

      8N       Nainen         27v.        ½v.
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6.1.3 Aineiston keruu

Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin teemahaastatteluna, joka

kyselylomaketutkimuksia paremmin soveltui tutkimaan emotionaalisia ja intiimejä

elämänalueita. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä siksi, että haastattelun

aihepiirit ovat tiedossa, mutta siitä puuttuvat tarkat kysymysten muodot ja niiden

järjestys (Hirsjärvi & Hurme 1982, 36). Haastattelu eteni paljolti haastateltavan ehdoilla

haastattelijoiden ohjatessa haastattelun kulkua taustaolettamusten pohjalta

muodostuneiden tutkimusongelmien suuntaisesti. Päädyimme teemahaastatteluun, jotta

haastateltavien omat kokemukset tulisivat selvemmin esiin ja se sallisi henkilöiden

mahdollisimman luontevan ja vapaan reagoinnin. Tällöin haastateltavat eivät olleet

sidottuja erilaisiin kyselykaavakkeisiin, vaan he saivat varsin vapaasti puhua omista

kokemuksistaan haastattelussa olleiden teemojen pohjalta. Tutkijoiden ollessa suorassa

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, oli mahdollista pureutua syvällisemmin

yksittäiseen teemaan ja taustalla oleviin tekijöihin. Henkilön totuus on kuitenkin aina

suhteellinen totuus. Käytettäessä tällaista kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista

vuorovaikutteista tutkimusasetelmaa, on aina huomioitava, että tulokset ovat tutkijan

tulkintaa tutkittavasta kohteesta (Metsämuuronen 2000, 12). Teemahaastattelun etuna

tutkimuksemme kannalta voidaan pitää sen kokonaisvaltaisuutta ja joustavuutta.

Tutkimuksemme tarkoitus oli pyrkiä avaamaan tutkimuskohdettamme mahdollisimman

syvällisesti arkitodellisuuteen.

Haastattelut toteutimme ja litteroimme syksyllä 2005. Aineiston analyysin aloitimme

heti litteroituamme haastattelut. Perehdyimme litteroituun aineistoon ja luokittelimme

sen tutkimusongelmittain. Tämän jälkeen luokiteltu tutkimusaineisto jaettiin

teemoittain. Vertasimme teema teemalta haastateltavien vastauksia ja etsimme

yhtäläisyyksiä vastaajien kesken sekä peilasimme niitä teorioihin. Lisäksi pyrimme

aineistosta nostamaan esille yksittäisiä uran alkuvaihetta kuvaavia vastauksia,

saadaksemme mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan ilmiöstä.  Analyysimme

noudatteli pääosin Eskolan (2001) esittämän jaottelun mukaista teoriasidonnaista

aineiston analyysia, jossa on tiettyjä teoreettisia kytkentöjä ja teoria toimii apuna

analyysin etenemisessä. Kaikkiaan analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon

vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan paremminkin

uusia ajatusuria aukova.
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus

Tieteessä pyritään objektiiviseen totuuteen, joka tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset

ovat samoja riippumatta siitä, kuka tutkimuksen on tehnyt. Objektiivisuuteen pyritään

käyttämällä tutkimuksen kannalta sopivia menetelmiä sekä kertomalla riittävän selkeästi

käytetyistä menettelytavoista. (Uusitalo 1991, 25.)

Kvalitatiivisen tutkimuksen alueella luotettavuusterminologia on hyvin monivivahteista

ja jonkin näkemyksen mukaan validiteetti ja reliabiliteetti eivät olisikaan soveltuvia

laadullisen tutkimuksen luotettavuuden perusteiksi. (Eskola & Suoranta 1998, 212.)

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa validiteettia voidaan tarkastella sisäisen- ja ulkoisen

validiteetin kannalta. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen

teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden sekä menetelmällisten ratkaisujen suhde

toisiinsa on looginen. Kun taas ulkoinen validiteetti ilmaisee teoreettisen ja empiirisen

aineiston sekä tehtyjen johtopäätösten välisen suhteen. Sisäinen validiteetti heijastaa

tutkijan tieteellistä otetta sekä taitoa hallita tieteenala. Ulkoisen validiteetin kannalta

olennaista on pyrkiä kuvaamaan tutkimuskohde täsmälleen sellaisena kuin se on.

(Eskola & Suoranta 1998, 213–215.)

Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen aineisto ei sisällä ristiriitaisuuksia.

(Eskola & Suoranta 1998, 214.) Se on vaatimus siitä, että analyysi on mahdollista

toistaa niin, että saadut mittaustulokset ovat samanlaisia, eivätkä sattumanvaraisia.

Tutkijan onkin tämän vuoksi esitettävä tutkimuksessaan luokittelu- ja tulkintasäännöt

niin yksiselitteisesti, että lukija pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä ja toinen tutkija

voi esitettyjä sääntöjä seuraamalla toteuttaa tutkimuksen ja päätyä samoihin tuloksiin.

(Uusitalo 1991, 84; Eskola & Suoranta 1998, 217.)

Tutkimuksemme teoreettisessa viitekehyksessä olemme käsitelleet tutkimusaineiston

kannalta oleellisimmat käsitteet ja teoriat, jotka ovat loogisessa yhteydessä tutkimuksen

menetelmällisiin ratkaisuihin. Tutkimusongelmat olivat mielestämme parhaiten

sovitettavissa laadulliseen tutkimusotteeseen. Tutkimusmenetelmänä käytetty

teemahaastattelu mahdollisti syvällisemmän aineiston analyysin.
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Lähtökohtana on ajatus siitä, että tutkija itse on tutkimuksensa keskeinen

tutkimusväline. Tällöin kvalitatiivisen tutkimuksen pääasiallisen luotettavuuden kriteeri

onkin tutkija itse (Eskola & Suoranta 1998, 211). Tutkimuksessamme on tutkijoiden

omat kokemukset osana vaikuttamassa koko tutkimusprosessiin, tällöin on mahdollista,

että joku toinen olisi johtanut tutkimuksesta eriäviä tuloksia. Aineiston laajuus rajoittui

kahdeksaan satunnaisesti valittuun haastateltavaan. Valitsimme opettajat erilaisista ja

erikokoisista kouluista saadaksemme monipuolisen otoksen ja välttääksemme

yksittäisen koulun liiallisen vaikutuksen tutkimuksen tuloksiin. Valitsimme

tarkoituksella haastateltaviksi yhtä monta mies- ja naisopettajaa saadaksemme

molempien sukupuolten näkökulmat esiin.
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7. Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksen tulosten tarkastelun rinnalla pyrimme esittämään tuloksiin liittyviä

teorioita ja pohtimaan tuloksia niiden valossa.

7.1 Opettajan työ postmodernissa yhteiskunnassa

7.1.1 Opettajan asema yhteiskunnassa

Opettajan asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja Suomen koulutusjärjestelmässä ei ole

suinkaan vakio, vaan se on vaihdellut ja vaihtelee olosuhteiden ja ajan virtausten

mukaan. Kansakouluaikaan opettajiston yhteiskunnallinen arvostus oli merkittävä. He

saattoivat olla monessa kylässä henkisen elämän johdossa. (Numminen 1988, 13.)

Opettajan auktoriteettiasema oli vankka ja pohjautui yhteisille arvoille, joita ei

kyseenalaistettu.

Tämän päivän yhteiskunnassa koulu ja opettaja ovat monien haasteiden edessä.

Nykyään yhä useammalla on mielipide siitä, miten asioiden koulussa pitäisi olla ja

miten opettajan tulisi opettaa (Lehesniemi 1998, 4). Opettaja ei ole enää selkeä

auktoriteetti ja ainoa tiedon siirtäjä, vaan hänen on kohdattava kilpailijansa

moniarvoisessa yhteiskunnassa.

Nykypäivänä tietysti tietoa tulee paljon muualtakin kun koulusta, että enää se ei

oo vaan, että koulussa opetetaan ja muualla ei, että nyt on internetit ja kaikki, et

tietoo tulee joka puolelta, että sekin on ehkä lieventänyt opettajan asemaa, että se

ei oo se tiedon tuottaja ja nyt sanotaan, että opettajan rooli on muuttunut

tavallaan, että opettaja ei oo se tiedon jakaja, vaan niin ku opastaa niihin

tiedonkäsittelytaitoihin ja tämmöisiin, että se voi ehkä viedä sitä vanhanaikaista

viisaan opettajan semmosta asemaa pois. (8N)
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Kilpailevat kasvattajat ja opettajan yleisen arvovallan murentuminen saattavat olla syinä

koettuun auktoriteettiaseman heikkenemiseen oppilaiden ja heidän vanhempiensa

silmissä.

Vaikka opettajan rooli ja asema on muuttunut, on se silti yhteiskunnallisesti merkittävä

ammatti. Onhan koululaitos ja sitä kautta myös opettajat kiistatta yhteiskunnan

tärkeimpiä tukipilareita, sillä kansalaiset saavat sieltä eväät elämälleen (OAJ 1989, 10).

Ammatin yhteiskunnallinen merkittävyys näkyy Lehesniemen (1998, 4) mukaan myös

siinä, että opettajan työstä keskustellaan julkisuudessa paljon.

Myös haastateltavat kokivat ammattinsa yhteiskunnallisesti tärkeäksi, mutta ammattiin

liittyvän arvostuksen nähtiin heikentyneen.

Opettajan tehtävä on luonnollisestikin tärkeä, en varmaan muuten olisi tällä

alalla, mutta se on huonosti arvostettu. (6N)

Ei se enää oo niin korkeasti arvostettu, kun se on aikoinaan ollut. (1N)

…vanha kansa arvostaa ainakin. (4M)

Alkaa olla semmoinen rividuunari, että ennen oli pappi, poliisi ja opettaja ja

nykyään se on siinä yks muiden joukossa, ettei oikeen mikään. Ei nyt jalkoihin

jäädä, mut ei voi pullistellakaan. (5M)

Ei ehkä niin merkittävä, kun joskus on ollut. Hirveesti on niinku semmoisia

vanhempia, jotka ei arvosta opettajaa, että jotka kuvittelee, että tietää enemmän,

mutta sit taas on paljon ihmisiä jotka arvostaa. (8N)

Syrjäläisen (1994, 34) mukaan opettajan ammatti on perinteisesti ollut naisten ammatti,

ja tästä syystä kärsii työn vaativuudesta huolimatta melko heikosta yhteiskunnallisesta

arvostuksesta. Vaikka opettajan työn tärkeys ei heijastu yleisessä arvostuksessa, niin

haastateltavat itse kokivat työnsä arvokkaaksi, joka on hyvin tärkeää työssä jaksamisen

ja ammatillisen kehittymisen kannalta.
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Vastauksista nousi esiin, että arvostus ei näy myöskään opettajan työn palkkauksessa

eikä koulutukseen suunnatuissa varoissa.

Kaikki pitää kauhean tärkeänä ammattina, mutta se ei näy missään. Niinku

palkassa tai siinä, että saataisiin jotain etuja tai meidän työtä arvostettaisiin

materiaalisesti. (2N)

…palkassahan se ei tietenkään näy. Koulutukseen nähden palkka ei vastaa sitä

mitä jollain muulla yhtä korkeasti koulutetulla. (4M)

7.1.2 Opettajan tehtävä

Koulun ja opettajan työn tehtävä on rakentaa tulevaisuutta. Koulu ja opettaja ovat siis

aina oman aikansa tulkkeja. Yhteiskunnan muuttuessa tulee koulun ja opettajien vastata

muutoksiin. (Luukkainen 2005, 144.) Modernille ajalle tyypillinen kansankynttilä-

ajattelu, jossa opettajaa pidettiin tiedon siirtäjänä, on muuttunut postmodernissa

yhteiskunnassa.

Opettaja vaan tavallaan opastaa oppilasta oppimaan. (8N)

Nykyään enemmänkin se ohjaaminen kuin pelkkä opettajajohtoinen opettaminen

on tärkeää. (5M)

Syrjäläisen (2002, 62) mukaan opettajan ohjaava rooli liittyy oppimiskäsityksen

muutokseen. Nykyinen konstruktivistinen oppimiskäsitys ei salli tiedonjakajan roolia

enää nykyajan opettajalle, vaan opettajan tulee asiantuntijuutensa turvin aktivoida

oppilaat itse konstruoimaan, jäsentämään ja tuottamaan tietoa.

Opettajan perustehtävä, opettaminen on jäänyt muiden tehtävien varjoon. Kohosen &

Kaikkosen (1998) mukaan opettajan työ on muuttunut entistä vaativammaksi. Perheissä

meneillään olevat muutosprosessit, työelämän rakenteelliset muutokset ja

epävarmuustekijät lisäävät opettajan työn kuormittavuutta ja muuttavat työn luonnetta.

Oppilaat tuovat kotiensa paineita väistämättä mukanaan myös kouluun, jossa ne näkyvät
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esimerkiksi lisääntyvänä rauhattomuutena, puutteellisena keskittymiskykynä,

väsymyksenä ja kiusaamisena. Pahimmassa tapauksessa opettaja joutuu tekemisiin

lasten ja nuorten syrjäytymisen kanssa, jota pidetään yleisenä ongelmana nyky-

yhteiskunnassa. Tämä onkin postmodernille kasvattajalle selvä haaste. Viime aikoina

opettajia onkin hämmentänyt opettamisen ja kasvattamisen suhteen selkeä siirtymä

kasvatuksen suuntaan (Luukkainen 2005, 21). Hän pitää tämän päivän opettajaa

kasvattajana ja rohkaisijana, jonka ensimmäinen tehtävä on kasvattaa oppilaista hyviä ja

tasapainoisia, elämänhaluisia ihmisiä, joilla on valmiuksia osallistua yhteiskunnan

rakentamiseen. Tämä kasvatustehtävän korostuminen ilmeni myös haastateltavien

vastauksissa.

Opettajan tehtävä on mun mielestä kasvattaa uusia kansalaisia, jotka osaa toimia

yhteiskunnan pelisäännöillä ja toisaalta taas kritisoida tarpeen mukaan

yhteiskuntaa, eli valveutuneita kansalaisia…(2N)

…kyl mä painottaisin aikalailla siihen kasvatuspuoleen, että opettajan on oltava

ennen kaikkea sellainen kasvattaja. (4M)

…hirveesti on tavallaan semmosta ylimääräistä kasvatustyötä, et pitää vääntää

rautalangasta, että sä et voi mennä sanomaan jotakin idiootiksi etkä kaivaa

ruokalassa nenää. (6N)

Kasvatustehtävän tärkeyden nähtiin olevan myös yhteydessä opetettavaan luokka-

asteeseen. Osa vastaajista korosti kasvatuksen merkitystä erityisesti peruskoulun

alaluokilla. Sen sijaan ylemmillä luokilla painopiste siirtyi kasvatustyöstä opetustyöhön.

7.1.3 Opettajan postmoderni osaaminen

Koulun ulkopuolelta tulevat lähes rajattomat odotukset edellyttävät työnkuvan jatkuvaa

laajentamista. Syrjäläisen (2002, 66–92) mielestä opettajan työlle asetetut tavoitteet,

vaatimukset ja odotukset postmodernissa yhteiskunnassa, eivät ole missään suhteessa

inhimilliseen kykyyn uusiutua ja omaksua uutta. Opettajan työlle ei ole asetettu
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minkäänlaisia rajoja. Hoitaakseen työnsä hyvin, postmodernilta opettajalta vaaditaan

paljon.

Haastateltavat pitivät tämän päivän hyvän opettajan tärkeinä piirteinä hyvin samanlaisia

asioita kuin Soininen (kts.s.6), muun muassa oikeudenmukaisuutta, joustavuutta,

suvaitsevaisuutta, empaattisuutta, persoonallisuutta, monipuolisten opetusmenetelmien

hallitsemista sekä motivointi- ja kasvatustaitoja. Erityisesti aineistosta nousi esille

kolme postmodernille ajalle tyypillistä hyvän opettajan taitoa, yhteistyötaidot, yksilön

huomioiminen ja reflektio.

Aiemmin opettajan pätevyys on ollut sitä, että on osannut opettaa luokassaan. Työn

jakaminen ja sen yhteinen suunnittelu on ollut outoa. Kuitenkin työyhteisön kyky

uudistua, keskustella ja jakaa ongelmia on noussut entistäkin tärkeämmäksi. (Niemi &

Tirri 1997, 17.) Luukkainen (2005, 126) näkee juuri lisääntyneen yhteistyön

tulevaisuuden opettajan tärkeimpänä muutoksena verrattuna perinteiseen. Toiminta- ja

oppimisympäristö eivät voi enää rajoittua pelkästään luokkahuoneeseen. Opettajien on

yhä enemmän tehtävä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Opetuksen laatu riippuu hyvin

monimutkaisesta kokonaisuudesta, johon kuuluvat kodit, oppilaat, kollegat, opetuksen

tavoitteet ja sisällöt, yhteistyötahot ja monet kehystekijät.

Nykyään hyvän opettajan tarvii olla yhteistyökykyinen, et pystyy moneen tahoon

luomaan suhteita ja toimimaan eri ihmisten kanssa. (7M)

Pitäis olla semmoinen yhteistyökykyinen, et onhan se hölmöä, et vaatii omilta

oppilailtaan että pitää osata tehdä ryhmätöitä ja sitten ei itse osaa. (8N)

Kyl hyvän opettajan pitäis olla yhteistyökykyinen, et se on tosi ärsyttävää, jos

joitain ei yhtään kiinnosta yhteiset asiat ja niiden hoitaminen, et kyllähän sitä

paremmin jaksaakin, kun toimii porukalla. (3M)

Toinen aineistosta esiin noussut tärkeänä pidetty taito, yksilön huomioiminen, heijastuu

vallalla olevasta oppimiskäsityksestä. Jatkuvassa muutostilassa oleva yhteiskunta

edellyttää oppilailta aktiivista tiedonhankintaa ja jatkuvaa oman oppimisen ohjaamista.

Uusi oppimiskäsitys korostaa voimakkaasti sitä, että oppiminen ei ole vain tiedon
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omaksumista. (Niemi & Tirri 1997, 16.) Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan

oppiminen on ymmärrettävä yksilön omakohtaisena tietojen ja taitojen rakentamisena.

Opettamisessa tulee ottaa huomioon yksilöiden lähtötasot ja itse oppimisprosessi etenee

oppijan aiempien tietojen pohjalta. Opettajan tehtävä on suunnitella, ohjata, tukea ja

kannustaa jokaisen henkilökohtaista oppimista. (Luukkainen 2005, 58-59.)

Hyvä opettaja tietysti pystyy parhaalla mahdollisella tavalla ottaan huomioon

jokaisen lapsen siellä luokassa ja vaikka tietysti resurssit ovat yleensä aika pienet,

niin pystys ohjaamaan jokaista oikeaan suuntaan…(7M)

Syrjäläinen (2002, 92) tarkastelee yksilön huomiointia yhteiskunnassamme ja

elämisessämme tapahtuneiden selkeiden muutosten pohjalta. Oppilaat tarvitsevat yhä

yksilöllisempää opetusta, yksilöllisempää kohtaamista ja huolenpitoa. Samalla kun

erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut, ovat oppilaat ja heidän

vanhemmat yhä tietoisempia oikeuksistaan ja vaativat opetukselta entistä enemmän.

(7M jatkaa)…koska jokaisella on tietenkin ne omat oppimiseen ja kasvatukseen

liittyvät heikkoudet ja vahvuudet, niin hyvä opettaja pystyy näitä sitten

vahvistamaan ja huolehtimaan ettei ne pääse rappeutumaan.

Yksilön huomioiminen nähtiin työläänä ja vaikeana toteuttaa koulun arjessa, jossa

resurssit ja aika ovat vähissä. Syrjäläisen (2002, 96) mukaan koulun jatkuva muutostahti

vie entisestään opettajien aikaa kohdata yksittäinen oppilas.

Tietysti kun lähdetään näitä kaikkia hienoja kasvatustavoitteita ja

opetustavoitteita toteuttamaan, niin niitten, edes vähemmässäkin määrin,

toteuttaminen on aika vaikeeta, niinku lasten ohjaaminen omalla tasollaan, et

kaikki sais hyvää yksilöllistä ohjausta, niin se on aika vaikeaa koulussa. Et ku

resurssit on pienet, niin ei esimerkiks kaikkien hienojen konstruktivististen

tavoitteiden toteuttaminen onnistu tommoisen tavallisen koulun välineistöllä. Ei

oo varaa havainnollistamiseen ja muuhun. (7M)

Yksilöiden huomioiminen suurissa luokissa, ilman avustajaa nähtiin vaikeana toteuttaa.

Uran alkuvaiheessa konstruktivististen tavoitteiden toteuttaminen käytännössä koettiin
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vaikeaksi vähäisillä resursseilla. Konstruktivistiset opetusmenetelmät eivät kuitenkaan

ole niin riippuvaisia resursseista kuin opettajan omista taidoista, joten tämä voidaan

nähdä eräänlaisena minän puolustuskeinona noviisille, jonka opetuksen rutiinit ovat

vasta muotoutumassa (Berliner 1988; Reynolds 1992, Niemen 1995, 19 mukaan).

Kuten aiemmin tutkimusraportissamme todetaan, on postmodernin opettajan pyrittävä

pysymään yhteiskunnan muutosten mukana. Luukkaisen (2005, 172) mielestä on

mahdoton ajatus, että opettaja selviytyisi koko uransa ajan peruskoulutuksessa

saamillaan valmiuksilla. Hän pitää itsensä kehittämistä eettisenä velvoitteena.

Haastattelemiemme uransa alkuvaiheessa olevien luokanopettajien vastauksissa

korostui postmodernin opettajan työssä tärkeänä jatkuva reflektio. Reflektio käsite on

keskeinen silloin, kun halutaan edistää opettajan ammatillista kehitystä ja muutosta

(Luukkainen 2005, 182). Muuttuvassa yhteiskunnassa opettajan on pystyttävä

uusiutumaan ammatillisesti. Tärkeä väline tässä uusiutumisessa on juuri

reflektointitaito, jota Luukkaisen (2005, 183) mukaan tulisi pitää opettajankoulutuksen

ja koulunpidon haasteena.

7.2 Uran alkuvaiheessa kohdatut ongelmat

Opettajankoulutuksesta työelämään siirtyminen on suuri askel. Koulutuksesta työhön

siirtyessään ja todellisuutta testatessaan kokematon opettaja on hyvin altis ammatillisen

kontekstin vaikutukselle. Ensimmäinen työpaikka voikin ohjata ammatillista kehitystä

jopa enemmän kuin koulutus. (Määttä 1989; Connell 1985 Räisäsen 1996, 28 mukaan.)

Usein erilaiset ongelmat korostuvat erityisesti aloittelevilla opettajilla, eikä koulutus

vastaa työn vaatimuksia. Huberman (1992) kuvaakin nuoren opettajan työelämään

siirtymistä ja alkutaivalta todellisuusshokkina.

7.2.1 Ongelmat työelämään siirtymisessä

Opiskeluiden jälkeen saattaa tuntua hankalalta siirtyä työelämän rytmiin.

…alussa oli tosi hankalaa se ettei sanuta nukkua pitkään. (8N)
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Naapuriasunnossa asuu OKL:n opiskelijatyttö, joka lähtee torstaina bailaamaan

ja sinä menet kymmeneltä nukkumaan, koska väsyttää niin hulluna. Se on tylsää,

että ei elä enää semmosta opiskelijaelämää. (2N)

Monestikaan opiskelijan päivärytmi ei ole kovin säännöllinen, vaan saattaa vaihdella

päivittäin hyvinkin paljon. Välillä saattaa olla viikkoja, jolloin luentoja on vain

muutamana päivänä. Opiskelija voi itse hyvin paljon vaikuttaa omaan rytmiinsä. Sen

sijaan työelämä tuo mukanaan säännöllisen rytmin, johon on sopeuduttava. Yllättävää

oli se, kuinka moni haastateltavista koki juuri arjen rytmiin sopeutumisen niin

hankalaksi.

Hankalana pidettiin myös sopeutumista iältään heterogeenisempään työyhteisöön kuin

opiskeluaikoina oli totuttu. Koulujärjestelmälle tyypillistä on, että pääsääntöisesti

ryhmät koostuvat lähes samanikäisistä oppilaista aina peruskoulun alaluokilta

ammatillisiin opintoihin.

Kun mä olin saanut olla omanikäisten seurassa monta vuotta ja sit mä vaihdoin

sinne vanhempien seuraan, niin se oli semmonen järkytys, et mulla ei ollut sit niin

paljon sitä omanikäisten kontaktia. (1N)

Se oli alussa tosi rankkaa, ettei nää niin paljon enää samanikäistä porukkaa.

Vaan sä näät vaan niitä opettajatovereita ja lapsia. (2N)

Et kyl siinä oli pari ekaa kuukautta ikävä niitä opiskelijakavereita, mut kaikkeen

tottuu. (3M)

Koulutuksen antamat valmiudet työelämään siirtymiseen koettiin osittain puutteellisiksi,

eikä aiemmasta kokemuksesta kouluavustajana tai sijaisena toimimisesta näyttänyt

olevan suurta hyötyä työtodellisuuden kohtaamiseen. Suurin osa vastaajista oli kokenut

työtodellisuuden erilaisena kuin opiskelun ja opetusharjoitteluiden pohjalta oli

kuvitellut. Juuri tästä ristiriidasta opettajankoulutuksessa opittujen ideaalien ja

koulutodellisuuden välillä Veenman (1984, 143–144) käyttää nimitystä

todellisuusshokki. Varsinkaan harjoitteluiden ei koettu riittävästi vastaavan todellista
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työtä. Opetusharjoitteluissa painottuu enemmän luokkahuonetyöskentely ja didaktiset

taidot, kuin päivittäiseen opettajan työhön liittyvät asiat kuten vastuu ja yhteydenpito

koteihin. Myös erot valtion harjoittelukoulun ja kunnan kenttäkoulujen opetustiloissa ja

materiaaleissa lisäsivät osaltaan epärealistista kuvaa työtodellisuudesta.

Vastuuta olis voinut saada harjoitteluissa enemmän, et se oli jotenkin niin

helppoa antaa se vastuu sit sille harjoitteluluokan opettajalle. Tottahan sä vastaat

siitä sun aineesta mut kaikki muut kotiin yhteydenpidot ja jos jotain sattuu… (1N)

OKL:ssä ei saa missään harjoittelussa sitä kuvaa, mitä se työ oikeesti on, että

miten ne lapset oikeesti käyttäytyy, miten ne väsyy, yhteydenpito vanhempiin,

työyhteisön osana oleminen… (8N)

OKL:n päässäkin pitäis olla enemmän ihan käytännön asioita, et opettaja kävis

vaik ihan kertomassa mitä käytännön työ on, koska harjoittelut eivät lähellekään

sitä mitä tää työ on. Työ opettaa. (7M)

Opiskeluun ja harjoitteluun liittyvien konkreettisten parannusehdotuksien keksiminen

oli kuitenkin vaikeaa. Varsinaiseen opiskeluun liittyvät parannusehdotukset koskivat

lähinnä koulutuksen kurssisisältöä ja kurssien ajankohtaa opintokokonaisuudessa.

Muutamat vastaajista toivoivat opiskeluissa käsiteltävän enemmän palkka- ja

järjestöasioita. Harjoittelun muuttamista enemmän työtodellisuutta vastaavaksi, pidettiin

tärkeänä, mutta samalla tämän toteuttamista käytännössä pidettiin vaikeana.

Varsinainen työelämään siirtyminen oli ollut helpompaa haastateltaville, joille kyseinen

koulu oli tuttu jo ennestään. Sen sijaan siirtyminen täysin itselle uuteen kouluun koettiin

vaikeana.

Se on aina semmonen uus tilanne opettajalle, et miten pääsee koulun kulttuurin

sisälle, millaiset koulun säännöt on ja oikeastaan se miten kaikki koulun

käytänteet toimii. (3M)

Piti aluks tulkita ihmisiä, että keneltä uskaltaa mennä kysyyn ja sit meni aina siltä

samalta, joka oli kiva kiltti ja kerto aina. (8N)
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Kiravuon (1989, 7) mukaan koulun johtajan tai jonkun muun opettajakunnan jäsenen

tehtävä on uuden opettajan opastaminen taloon.  Tilojen ja välineiden esittelyn lisäksi

opettajalle tulisi kertoa juuri näistä koulun kirjoittamattomista säänöistä ja käytännöistä.

Niemi (1992, 75–82) pitää koululla järjestettyä työhöntulo-ohjausta hyvänä keinona

helpottaa opettajien työn aloittamista. Myös Bullough (1989, 152–153) pitää opettajan

arjessa toimimisen ja yllättävistä tilanteista selviämisen kannalta tärkeänä koulun

sääntöihin ja käytäntöihin perehtymistä etukäteen. Myös haastattelemamme opettajat

toivat vastauksissaan esiin samanlaisia ajatuksia.

Tuntuu, että muitten kollegoiden vastaanotto ja opettajanhuoneen henki ja

semmonen tutorointi on se mikä on ratkaisevaa. Mä ainakin olen tosi hyvin

viihtynyt täällä, kun olen saanut hyvän vastaanoton ja se on helpottanut. (4M)

Meillä ei ollut mitään perehdytyshetkeä, että kaikki oli ihan uutta, talon tavat ja

sitten kaikki ne systeemit, että miten ne menee siellä. Että semmonen ehdottomasti

tarvis olla, tai sit joku tällanen tutor-opettaja, jolta vois aina kysyy. (8N)

Meidän koulussa on todettu hyväksi semmoinen käytäntö, että uudet opettajat

tulee päivää ennen kuin muut opettajat koulutukseen, jossa he kiertelevät yhdessä

koulun paikkoja, puhuvat koulun käytänteistä, säännöistä ja pääsevät jo vähän

mukaan kärryille. Ja sit meillä saa vanhemman opettajan ikään kuin tutoriksi,

joka ottaa vuoden aikana sut muutaman kerran keskustelemaan ja jos tarttet

apuu, niin sen puoleen voi kääntyä. (3M)

Niemen (1992, 74–75) tutkimuksen mukaan työhöntulo-ohjaus on kuitenkin melko

harvinaista kouluissa. Vain 16 % opettajista oli saanut ohjausta koulussaan. Lähes

puolet opettajista ei ollut saanut minkäänlaista ohjausta. Jonkinlaista käytännönohjausta,

kuten tilojen esittelyä oli ollut 37 %:lla opettajista. Tutkimuksemme tulokset ovat

suhteellisesti samansuuntaisia tältä osin.
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7.2.2 Ongelmat luokkatyöskentelyssä

Luokkatyöskentely on opettajan työssä keskeinen osa-alue. Opettajan tulee muun

muassa hallita erilaisia opetusmenetelmiä ja tuntea opetettava oppiaines. Tiedollisen ja

didaktisen osaamisen lisäksi, opettajalla tulee olla tarvittavat ryhmänhallintataidot sekä

taidot kohdata ja huomioida oppilaat yksilöinä.

Aikaisemmin peruskoulun luokkatyöskentely oli ”tasapäistävää”, eli kaikille tarjottiin

samaa opetusta ja samantasoisia tehtäviä. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen myötä

opetusta on alettu yksilöllistämään. Samaan aikaan luokkakoot ovat kasvaneet ja

oppilasaines on muuttunut kirjavammaksi kansainvälistymisen ja integraatioajattelun

myötä.

Yleis- ja erityisopetuksen suhdetta tarkasteltaessa, 90-luvulta alkaneesta aikakaudesta

voidaan käyttää nimitystä, yhteisen koulun tavoittelun kausi. Tähän kaikille yhteisen

koulun tavoitteluun on johtanut muun muassa ihmisoikeuksien, tasa-arvoisuuden ja

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Kaikille yhteisessä koulussa

oppimisympäristön tulisi kaikilla olla tavallisessa koulussa, tavallisessa luokassa, jossa

tarjotaan yksilöllistä konstruktiivista opetusta. (Hautamäki, Lahtinen, Moberg &

Tuunainen 2002, 175–189.)

No tänä vuonna on ollut vaikeaa se, että luokassa on enenevässä määrin

erityisoppilaita, jotka vaativat jatkuvaa eriyttämistä ja myös se, että

maahanmuuttajia on tänä vuonna kolme kappaletta, et se lisää paljon työn

määrää. (3M)

Ja osa oppilaista on tämmöisiä nipin napin ehkä erityisluokalle kuuluvia, niin

siinä meinaa kädet loppua ja tavallinen opettaminen jää. (5M)

Vaikeeta on se, että isoon ryhmään on nyt integroitu semmosia, jotka eivät isoon

ryhmään kuuluisi. Se on vähän tämmönen koulun asia taas, että koulu joutuu

tietyissä asioissa säästämään ja sit ne kohdistuu usein näihin luokkiin. (6N)
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Tämän päivän opetustyössä haastateltavat kokivat erityisesti integraation tuovan

haasteita luokkahuonetyöskentelyyn. Juuri erityisoppilaiden kanssa tarvittavien tietojen

ja strategioiden puute, on aloittelevan opettajan tyypillinen ongelma (Niemi 1995, 18–

20). Haastateltavien mielestä integraatio näkyy luokissa ja opettajan työssä

lisääntyneenä eriyttämisen tarpeena.

Eriyttäminen, että pystyis yksilöitä ottamaan huomioon, mitä pitäis hirveesti

tehdä, niin se on tosi vaikeeta ja etenkin ne lahjakkaat jäävät hyvin pienelle

huomiolle.(8N)

Et kyl ehdottomasti hankalin asia on se, et pystys tarjoon jokaiselle lapselle

sopivan tasoisia tehtäviä, ettei huonot joudu kärsimään siitä, et tehtävät on liian

vaikeita tai päinvastoin liian helppoja, niin kumpikin ääripää on turhaa lapsen

oppimisen kannalta. (3M)

Eriyttämisen ja käytössä olevien resurssien välillä on kuitenkin melkoinen ristiriita.

Syrjäläisen (2002, 92) mukaan lama ja säästöt taannuttivat koulun pitoa. Luokkakoot

kasvoivat, useimmat tukitoimet lakkautettiin, oppimateriaaleista tingittiin ja kirjoja

alettiin kierrättää. Vaikka lamasta onkin selvitty, nämä piirteet näkyvät yhä

koulumaailmassa. Haastateltavat pitivät eriyttämistä hankaloittavana tekijänä juuri

vähäisiä resursseja.

Koska tasoero luokan sisällä on niin suuri, ois paljon suurempi tarve

kouluavustajalle, paljon suurempi tarve eriyttävälle materiaalille, paljon

suurempi tarve jakotunneille, et oikeestaan kaikki nää asiat mitkä vaikeuttaa sitä

eriyttämistä, johtuu resurssien puutteista, että rahaa on vähän ja se ohjataan

muihin asioihin. (3M)

Luokkakoko vois tietysti olla pienempi ja sitten tässä on yksi

maahanmuuttajatyttö, joka ei vielä kuuluisi tähän porukkaan… että viime vuonna

oli kokoaikainen avustaja luokassa ja nyt on semmoinen ”puolikas”, että tottahan

se sais olla tässä koko aika, mutta se on sitten taas koulun resurssikysymys. (1N)
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Ei pysty antaa niin paljon niille heikoille tukea, kun haluais. Esimerkiksi

tukiopetuksen kautta, joita saa pitää Hämeenlinnassa kaksi tuntia per kuukausi

per opettaja. Ja se ei todellakaan riitä. (2N)

Ite kun olin ala-asteella, niin oli kohtalaisen pieni luokka, opettaja, pari

koulunkäyntiavustajaa, hyvät tilat ja tukiopetukset ja kaikki. Niitä ei nykyään

oikein oo. (5M)

Edellä olevien tuloksien lisäksi tutkimusaineistosta nousi esille seuraavanlaisia

yksittäisiä luokkatyöskentelyyn liittyviä ongelmia.

Omalta osaltani tää syksy on mennyt siihen, et on yritetty saada työrauha

luokkaan, et se on semmoinen vähän villimpi tai eläväisempi luokka, et tota, nyt

siel ei oo tämmöisiin hienoihin opetustekniikoihin pystynyt edes paneutua. (7M)

Kun pitää olla miljoona narua käsissä, samaan aikaan tapahtuu… 24 oppilasta,

jokaisella oma juttu, että niitten semmonen organisointi on vaikeeta.(8N)

Vaikeeta on myös näin nuorena opettajana arviointi, koska ei ole kokemusta, että

miten se hoidetaan. (8N)

Tutkimuksessamme ilmenneet luokkatyöskentelyn ongelmat; ongelmaoppilaiden kanssa

toimiminen, eriyttäminen, riittämättömät resurssit, luokkahuonekuri, oppilaan arviointi

ja työn organisointi, ovat samansuuntaisia Veenmanin (1984) opettajan ensimmäisinä

työvuosina kohtaamia ongelmia käsittelevän tutkimuksen tuloksien kanssa.

7.2.3 Ongelmat kodin ja koulun yhteistyössä

Yhteistyö kodin ja koulun välillä on lisääntynyt huomattavasti. (3M)

Ei osannu kuvitellakaan minkä verran vanhempia pitää ottaa huomioon ja minkä

verran sitä päivittäin melkein joutuu olemaan jossain asioissa yhteydessä. (7M)
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Kodin ja koulun yhteistyö on tärkeä osa opettajan työtä. Yhteistyön tavat ja painotukset

ovat heijastaneet kunkin aikakauden tyypillisiä piirteitä ja ilmentäneet kunkin ajan

koulutuspoliittista näkemystä. Esimerkiksi Opettajain lehden ensimmäisessä numerossa

1906, aikana jolloin yleistä oppivelvollisuutta ei vielä ollut, pidettiin kodin ja koulun

yhteistyön tärkeänä tavoitteena saada lapset käymään koulua. (Siniharjun 2003, 1

mukaan.) Postmodernissa yhteiskunnassa yhteistyö vanhempien kanssa on tullut entistä

keskeisemmäksi. Uudessa perusopetuslaissa (628/21.8.1998) kodin ja koulun

yhteistyöstä todetaan lyhyesti: ”Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.”

Yhteistyön tavoitteena on ottaa oppilaiden vanhemmat mukaan koulutyön yleiseen

suunnitteluun ja luoda mahdollisimman hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle. (Metso

2004.)

Haastattelemiemme uran alkuvaiheessa olevien opettajien vastauksista nousi selvästi

esiin kodin ja koulun yhteistyön korostuminen ja siinä kohdatut vaikeudet.

Jokaisella on niin erilaiset odotukset siitä, miten joku asia pitäisi olla.

Vanhemmat tuntuu senkin tietävän, että miten joku asia pitäisi opettaa. Ei

ainakaan noita vanhempien vaatimuksia pysty millään täyttää. (1N)

Vanhemmilta saattaa tulla ihan mitä vaan. Jotkut lähettää tosi ihania

reissuvihkoviestejä ja toisilta tulee semmosta, että saako tulla seuraamaan

tunteja, koska oppilas sai huonon numeron ja siellä varmaan tehdään jotakin

väärin. (2N)

Tänä vuonna sujui ihan hyvin ensimmäinen vanhempainilta, mutta viime vuonna

siellä ruvettiin neuvomaan miten pitää opettaa matikkaa, kun mä olen kuitenkin

vasta näin nuori ja vasta valmistunut. (6N)

Vastauksista on tulkittavissa opettajan ja vanhempien väliselle suhteelle tyypillinen

valtasuhde. Opettajilla on asemastaan ja professionaalisesta asiantuntijuudestaan

johtuva sisäänrakennettu valta-asema kodin ja koulun vuorovaikutuksessa. Opettajan

työssä on perinteisesti korostunut tehtävien itsenäinen hoitaminen eikä yhteistyö

opettajakollegojenkaan kesken ole ollut itsestään selvää. Näin ollen vanhempien

kysymykset ja kommentit voidaan kokea työn arvosteluksi ja tällaiset vanhemmat
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luokitellaan hankaliksi vanhemmiksi. (esim. Munn 1993, 3; Hughes ym. 1994, 2-5:

Metson 2004, 33 mukaan.) Vastauksista kävi myös ilmi, että vanhempien mielipiteet

saattavat helposti johtaa omien kykyjen epäilemiseen ja vaikuttaa jopa omaan

opetustyyliin.

Meillä oli kovat keskustelut just, kun kirja ei täyty järjestyksessä, kun sinne jää

tyhjiä sivuja ja miten tämä on näin ja sitten kun ei ole yhtä kirjaa aloitettukaan ja

puolitoista kuukautta käyty koulua…tavallaan ei luotettu siihen, että siihen on

joku syy. Eli tavallaan vanhempien se tieto mitä koulunkäynti on…luetaan kirjasta

ja tehdään työkirjan tehtävät, niin sit kun se ei enää ollutkaan semmoista niin ne

oli ihmeissään, että kun ei kirjat täyty. Ja sitten kun on taas itse vastavalmistunut,

niin sitä käy syyttämään itseään, että oonko mä oikeasti tehnyt väärin, enkö mä oo

ottanut sitä huomioon ja sitä syyttää ja syyttää. Et oon mä kerran muuttanut

opetustapojani, kun yks isä otti tiukalla kädellä asiat esille. Että silloin tehtiin

työkirjoja ja täytettiin kuule ja istuttiin hiljaa penkissä. Saatiin tavallaan

vanhemmat tyytyväiseksi. Ehkä voi olla että siitä episodista on jäänyt semmoista

kirjakeskeistä työskentelyä (8N)

Edellä mainitusta vastauksesta on löydettävissä myös yksi Müller-Fohrbrot ym. (1978)

kuvailema todellisuusshokin ilmenemismuoto. Heidän mukaansa nuori opettaja saattaa

ulkoisten paineiden takia muuttaa toimintaansa alkuperäisestä poikkeavaksi. Tämä

saattaa johtua siitä, että kokemattomalla opettajalla voi olla hyvinkin hauras ammatti-

identiteetti ja näin hän on alttiimpi ulkoisten paineiden vaikutukselle

Kodin ja koulun yhteistyötä hankaloittavana tekijänä voidaankin pitää ristiriitaa

oppilaiden vanhempien omien koulukokemusten ja tämän päivän koulun pidon välillä.

Opetus on ilmiönä niin tuttu, että kuka tahansa voi osallistua keskusteluun ja ryhtyä

asiantuntijaksi. Usein kuitenkin haikaillaan mennyttä, kun puhujien argumentit

perustuvat heidän omiin vuosikymmenten takaisiin koulukokemuksiinsa. (Salo 2005, 8.)

Näin ollen vanhemmat käyttävät omia koulukokemuksiaan peilinä vertailtaessa tämän

päivän koulua. He eivät välttämättä ole tietoisia vallitsevasta koulukulttuurista, vaan

pitävät oman kouluaikansa opetusta parempana tapana opettaa.
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Osa uransa alkuvaiheessa olevista opettajista on jo valmiiksi huomioinut ulkopuolisen

kontrollin ja mukauttanut omaa persoonallista opetustapaansa sen mukaan, välttääkseen

ristiriitatilanteet.

Mä oon aika varovaisesti ekana vuonna linjaa pitäny, että en oo lähteny

mitenkään hulluna sooloileen OPS:n suhteen tai tällä tavalla, et kyllä siinä aika

lailla opettajaoppaiden ja OPS:n mukaan on menny, et jos joku on kysyny, niin

mulla on heti ollu mustaa valkoisena, että tää on se virallinen kanta. (5M)

Yhtenä selvänä tutkimustuloksena voidaan pitää sitä, että haastateltavat kokivat OKL:n

antamat valmiudet yhteistyöhön kotien kanssa täysin puutteellisiksi.

Mitä koulutuksessa ei oo ollut, niin nää yhteydenotot tai yhteyden pitäminen

vanhempiin, niin oli semmoinen ensimmäinen asia, joka yllätti opettajan

hommassa. Siihen ei mitään opastusta ollut saanut etukäteen ja se määrä mitä

joutuu yhteyttä pitämään oli yllättävän suuri. Ja kun ei ollut muutenkaan hirveesti

kokemuksia vanhempiin päin pidetyistä kontakteista ja niitten luomisesta, et se

vähän niinku oli semmoinen harmaa alue mitä ei tuntenut. Se vähän tuotti aluks

semmoista pään vaivaa, et miten sen kaa selvii, Mut sitten kun vaan rohkeesti otti

yhteyttä vanhempiin, niin siitä sit selvis. (7M)

Kanssakäyminen vanhempien kanssa on semmonen, mistä ei OKL:ssä oikeestaan

puhuta ollenkaan, et se on ollut aika yllättävää joiltakin osin. (8N)

Yllättävää tuloksessa on se, että samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu niin 1970-,

1980- kuin 1990-luvulla, eikä koulutus ole pystynyt vastaamaan tähän tiedostettuun

puutteeseen opettajan koulutuksessa. Opettajat kokevat saaneensa koulutuksen vain

lapsiryhmän kanssa työskentelyyn ja tarvitsisivat lisäkoulutusta vanhempien

kohtaamiseen. (Siniharju 2003, 30.) Suomen opettajaksi opiskelevien liitto toteaa

koulutuspoliittisessa ohjelmassaan (2000), että opettajan koulutuksessa tulee antaa

välineitä oppilaiden vanhempien kohtaamiseen ja kasvatuksen tukemiseen. Myös

opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen ennakointihankkeessa (OPEPRO) mainitaan

vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö yhtenä kehittämishaasteena. (Kiviniemi 2000.)
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7.2.4 Työn paljous

Koululaitoksen kehittäminen koulutuksen laadun parantamisineen ja tehokkuuden

lisäämisineen näyttäytyy opettajien arjessa konkreettisesti työmäärän lisääntymisenä.

Uusia työtehtäviä kasautuu entisten päälle. (Syrjäläinen 2002, 92.)

Opettajan työnkuva tuntuu paisuvan kuin pullataikina, että todella tuntuu välillä

menevän ihan överiksi. Opettajille asetetut tehtävät ja vaatimukset ei oo enää

käytännön kanssa missään linjassa. Jos kaikkiin vaatimuksiin mitkä opettajille

nykypäivänä asetetaan pyrkis vastaamaan viimesen päälle, niin ei riittäis

vuorokaudessa tunnit. (4M)

Käytännössä tämä tarkoittaa lisääntynyttä paperityötä, jatkuvia palavereita,

työryhmäistuntoja, työrupeamia ja projekteja. Suunnittelutyö ja kirjallinen

dokumentointi ovat lisääntyneet. (Syrjäläinen 2002, 92.)

Joka viikko pitäis kolme tuntia tehdä tämmöistä YT-aikaa. Eli kaikkee niinku

vanhempien kanssa yhteistyötä ja koulun kehittämistä. (2N)

Kauheesti on kaikkee semmoista ylimääräistä hommaa, et on erilaisia työryhmiä,

et päivitetään koulun OPS:a ja sit on kaikkia koulutuksia. (3M)

Välillä kun koulun taholta tulee jotain projektijuttuja niin sit vähän tuntuu, et ne

on pikkusen liikaa vasta aloittaneelle opettajalle. (8N)

Tiimityöskentely on postmodernin opettajan työlle ominainen piirre. Tänä päivänä se

nähdään välttämättömänä keinona kehittää opettajan työtä, koulua ja koululaitosta.

Tällainen tiimityöskentely voidaan nähdä eräänlaisena kaksiteräisenä miekkana.

Toisaalta tarkoitus on jakaa kasvanutta vastuuta enemmän hallinnosta varsinaisille

työntoteuttajille ja näin antaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja

kehittää sitä. Sahlberg (1997) käyttää hallinnollisesti määrätystä yhteistyöstä nimitystä

pakollinen kollegiaalisuus. Se tapahtuu usein tietyissä paikoissa tiettyinä aikoina aivan,

kuten edellä vastauksessa mainitulle YT-toiminnalle on tyypillistä. Joskus pakollisen

kollegiaalisuuden tuloksena on kuitenkin jotain muuta kuin mitä toivottiin: esimerkiksi
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turhautumista ja stressiä. Syrjäläisen (2002) tutkimuksen mukaan monet opettajat pitivät

palavereissa ja kokouksissa istumista ja pienryhmätyöskentelyä turhauttavana. Aika oli

suoraan pois opetuksen suunnittelusta ja opetus kärsi. Jatkuva kiire ja väsyminen syövät

opettajan energiaa ja opetuksen taso kärsii.

Edellä mainittujen lisäksi, opettajat kokivat opettajan arjen ja siihen liittyvät tehtävät

yllättävän työläiksi ja aikaa vieviksi.

Päällimmäisenä tuntemuksena opettajan uran alussa oli se valtava työmäärä ja

ne ajatukset miten hallitsee sitä koko palettia, et se oli vähän semmoista

kaaosmaista. (3M)

Se, että kuinka paljon helpompaa se opettaminen on verrattuna siihen, että mitä

kaikkea muuta siihen työhön liittyy. Se että kuinka paljon oikeesti pitää opettajan

opettamisen lisäksi tehdä kaikkea muutakin, että kun harjoittelussa se on sitä, että

sä käy pitämässä ne tunnit. Joku muu kirjoittaa siellä ne reissuvihko viestit

samalla ja pitää ne puhuttelut. (2N)

Kyllä se vaikka sen niin kuin muka tiesi kuinka paljon tää työ vie omaa vapaa-

aikaa, et se ei oo vaan kahdeksasta kahteen kun lapset ovat koulussa, niin se

yllätti et on hirveesti tämmöistä tiedotteiden kotiin kirjoittamista ja kokeiden

tarkistamista. (6N)

Kaikenlaiset käytännön valmistelut, et saa nää koulupäivärutiinit pyörimään,

vaatii yllättävän paljon aikaa noviisilta saada esimerkiksi syksy pyörimään, ihan

kaikki kirjat ja kumit ja vihot ja kynät ja muut tämmöiset, et niit kertyy

pikkuhiljaa. Et just se työn paljous ihmetytti, että näinkö paljon pitää tehdä, et ei

se oo vaan se, että siit aloitetaan samalla tavalla kun täällä jossain harjoittelussa,

et on suunnitelmat tehty ja sit rupee vaan syöttämään. (7M)

Et sulla voi käytännössä olla viiden tunnin työpäivä koululla, mut sit sä meet

kotiin ja teet neljä tuntia jotain paperihommia, et vaikkei joka päivä niin on niitä

kuitenkin paljon enemmän kun olin luullut (5M)
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Opettamiseen ei jää läheskään niin paljon aikaa, kun OKL:ssa annetaan kuvitella.

Niihin kaikkiin käytännön asioihin, kuten reissuvihkojen kirjoittamiseen, lapsien

infoamiseen menee tosi paljon aikaa. (8N)

Huomattavaa on, että haastateltavien työläänä pitämät asiat, kuten kokeiden

korjaaminen, reissuvihkojen ja tiedotteiden kirjoittaminen ovat kuuluneet opettajan

arkeen jo kauan, eikä niiden näin ollen tulisi olla yllätyksiä. Kuitenkin niiden

hoitamiseen käytettävän ajan määrä koettiin kuviteltua suureksi. Ilmeisesti

opettajankoulutus ja siihen kuuluvat harjoittelut luovat kuitenkin liian harhaanjohtavan

kuvan opettajan arjesta ja tehtävistä, kuten jo tutkimuksessamme edellä kävi ilmi.

7.2.5 Työn kokonaisvaltaisuus

Opettajan ammatti ei rajoitu työaikaan tai -paikkaan. Haastattelemamme opettajat

kokivat juuri tämän opettajan työn piirteen kuormittavana. Luukkainen (2004) vertaa

opettajuuden käsitettä pappeuteen ja pyrkii tällä tuomaan esille opettajan ammatin

kokonaisvaltaisuuden. Työn kokonaisvaltaisuutta kuvaa osaltaan hyvin myös se, että

aiemmin opettajan ammatista on paljon puhuttu kutsumusammattina, johon ikään kuin

kasvetaan ja se on eräänlainen elämäntapa.

Kaikki se mitä täällä luokassa tapahtuu, niin kyllä se mun vastuulla on.  Ainut

mitä mä kaipaan on se, että kun töistä lähtee pois, niin pitäis olla jokin keino, että

sais jätettyä ne ajatukset sinne. Et se on ollu suuri yllätys, että ne tulee ne asiat

sinne kotiin ja uniin ja joka paikkaan. (1N)

Ja sitten yks vaikea asia opettajan työssä on se, että opis pitämään erossa arjen ja

työn. Tavallaan, että sen työn pystys jättämään niinku sinne, ettei ajattelis iltaisin

niitä juttuja ja stressais niitten kanssa. (8N)

Vaikkei opettajan ammatista puhuttaisikaan kutsumusammattina, niin vastauksista on

huomattavissa työn kokonaisvaltaisuus. Opettaja voi olla työssään tekemisissä hyvinkin

arkojen ja intiimien asioiden kanssa, jolloin työasiat saattavat olla mielessä vapaa-ajalla.
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Opettajan ammatin kokonaisvaltaisuuteen liittyy myös vahvasti eräänlainen

mallikansalaisuuden leima. Opettajien oletetaan elävän eettisesti hyveellistä elämää ja

toimivan esimerkillisesti. Suomalaista opettajuutta on rakennettu esimerkiksi virallisissa

mietinnöissä ja kasvatusopillisissa teksteissä eräänlaisena mallikansalaisuutena.

Opettajuuteen kuuluu ulkoisia vaatimuksia mallikelpoisesta ruumiista ja käytöksen

esimerkillisyydestä. (Simola 1995.) Tutkimuksemme mukaan opettajat näyttävät

sisäistävän tämän mallikansalaisuuden eetoksen jo uran alkuvaiheessa.

Pienessä kylässä sä et voinutkaan sit enää yhtäkkiä mennä kaupan kautta ja ostaa

olutkassia, että niinku semmosiin asioihin joutu kiinnittää huomiota. (1N)

Esimerkiks, jos ravintolassa sattuu näkemään jonkun oppilaan vanhemman, niin

siellä tullaan isoon ääneen puhumaan niitä oman lapsen asioita tai sitten

ihmettelemään, et miten sääkin oot täällä. Enkä mä kyllä suostu enää nykyään

viemään tyhjiä pulloja pois, kun ihan varmaan kaikki oppilaat on just silloin mun

takana pullojonossa. (6N)

Huomioitavaa tutkimustuloksissa oli se, että työn kokonaisvaltaisuuden kokivat

kuormittavaksi ainoastaan naisopettajat. Myös Mykletunin (1984) tutkimuksessa oli

havaittavissa samansuuntainen yhteys sukupuolen ja stressin kokemiseen opettajan

työssä, joskaan erot eivät aina olleet merkittäviä. Muistettava kuitenkin on, että

opettajan työ koetaan aina persoonakohtaisesti.

7.3 Oman opettajuuden rakentuminen ja kehittyminen

Opettajaksi kasvaminen ja ammatillinen kehittyminen on pitkäkestoinen ja

ainutlaatuinen prosessi. Se heijastaa paitsi eroja persoonallisuudessa, myös eroja

elämänkokemuksissa ja myös siinä kuinka opettajan työ ymmärretään. Opettajan itsensä

kannalta se on hyvin henkilökohtaista ja omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa.
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7.3.1 Ammatti-identiteetin muotoutuminen

Opettajan kasvu ja kehittyminen on yksilöllinen ja jatkuva prosessi, jossa merkittävä

tekijä on ammatillisen identiteetin kehittyminen (Luukkainen 2005, 173). Laineen

(2004, 77) mukaan opettajankoulutus on tärkeä osa opettajan identiteetin

muodostumisprosessia. Suurin osa vastaajista mainitsi erilaiset esikuvat identiteetin

rakentajana. Koulutuksen kohdalla puhuttiin vain harjoitteluissa saaduista opettajan

malleista, ei niinkään itse koulutuksesta.

Mä luulen, että mulla ne on ne tietyt esikuvat opettajista, harjoitteluajalta on

muutama opettaja, jonka mä muistan, joista mä oon tavallaan semmoista mallia

ensimmäisinä vuosina ottanut. (1N)

No harjoittelut on ollut tosi tärkeitä, koska niissä on ollu sellaisia opettajia, että

niiden luokilla homma toimii. Et ei oo ollu semmoinen huuto meininki, vaan

semmonen, että nyt ollaan hiljaa ja nyt tehdään tehtäviä. Et niitä malleja mä oon

koittanut soveltaa omassa työssäni. (2N)

No jos ite näkee jonkun mallin jossain, esimerkiks harjoittelussa on ollu tosi hyviä

ohjaajia. Ja sit tietysti heijastelee hirveesti omiin kouluaikoihin ja kai sitten noi

ihan elämän perusarvot, et sieltähän ne tulee, et minkälaiset arvot on opettajalla

yleensäkin elämässä.   (8N)

Varmaankin työkaverit ja mitä on elämän varrella nähnyt tätä koulua,

minkälaisia tyyppejä, minkälaisia opettajia. (4M)

Kyllä sitä aika lailla tämmöisessä isossa koulussa katselee ja miettii, että miten

tosta on tullu noin hyvä opettaja ja että miten siitä sais itelleen jotain. (1N)

Myös oma koulukokemus mainittiin identiteettiä rakentaneena tekijänä. Näin ollen

opettajan ammatti-identiteetti alkaa rakentua jo ennen varsinaista opettajan koulutusta

(Luukkainen 1998, 136).
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Haastateltavista hyvin harva koki harjoitteluita lukuun ottamatta saamansa koulutuksen

rakentaneen merkittävästi omaa ammatillista identiteettiään. Uransa alussa oleville

opettajille on tyypillistä saamansa koulutuksen kritisointi ja riittämättömänä pitäminen

(Kiviniemi 2000, 64).

Mun mielestä OKL:lla ei valitettavasti paljon tee, että kyllä siellä nyt jotakin

perusasioita, jos ei opettaa, niin ainakin vääriä oikaistaan. Mutta kyllä mä luulen,

että kun on tehny vaikka valmentajan töitä, tyyliin partiojohtajan hommia, jotain

tämmöistä ja sieltä vähän ammentanut kokemuksia ja jonkun verran tietoa. Et jos

mä oon 27, niin ehkä siinä on se 27 vuoden koulu, joka siihen identiteettiin

vaikuttaa. (5M)

Mä uskon, et se pääasia opettajan identiteetin muodostumisessa tulee koko

elämän varrelta. Koulutuksella on enemmänkin sellainen tiedollinen rooli, ei

niinkään kasvatuksellinen. Ja varmasti jokainen opettaja tuo mukanaan omaan

työhönsä niitä omia kouluaikaisia kokemuksiaan. Ja jos ajatellaan, et riisutaan se

opettajan haarniska pois harteilta, niin varmasti se yksi iso tekijä on sen oman

perheen kasvatus. (3M)

No elämänkokemukset…elämä yleensä. Siihen nyt kytkeytyy kaikki, ennen

opettajan uran ajattelemistakaan. (8N)

Sen sijaan haastateltavat nostivat monipuolisen elämänkokemuksen tärkeimmäksi

opettajan identiteetin rakennuspalikaksi. Opettajuus ei siis rakennu pelkästään

opettajankoulutuslaitos-nimisessä instituutiossa, vaan kaikissa niissä suhteissa, joissa

opiskelija on erilaisilla sosiaalisilla kentillä. Identiteetin rakentumiseen vaikuttavat

esimerkiksi koulu- ja työkokemusten lisäksi vapaa-aika ja harrastuksissa saadut

kokemukset, kaverit ja muut ihmissuhteet ja matkustelu. (Kari & Heikkinen 2001, 51.)

Haastateltavat pitivät koulutuksen ja siihen liittyvien opetusharjoitteluiden,

opettajaesikuvien ja elämänkokemuksen lisäksi, ja osaksi niihin liittyen, yhtenä tärkeänä

identiteetin rakentajana omaa persoonaa.
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No opettajuushan rakentuu pitkälti omasta persoonasta, et minkälainen mä oon ja

sitä kauttahan jokainen muokkaa sen oman tyylinsä opettaa ja olla lasten kanssa

ja työkavereiden kanssa. (6N)

Opettaja on aina oma persoonansa, että se lähtee aina siitä omasta persoonasta

kehittymään, että se on se tärkein. (4M)

Ja sitten tietysti persoona. (8N)

Kaiken kaikkiaan vastauksista ilmeni opettajan ammatin kokonaisvaltaisuus. Opettajan

identiteetti alkaa rakentua jo ennen koulutusta ja siihen vaikuttavat voimakkaasti

elämänkokemukset ja koko persoona. Luukkainen (2005, 39–40) toteaakin, että ilman

persoonallista sitoutumista on vaikea hoitaa opettajan työhön kuuluvaa palvelutehtävää.

Siksi on tärkeää pystyä yhdistämään oma persoona opettajan ammattirooliin.

Huomioitavaa kuitenkin on, että opettajan ammatillinen identiteetti rakentuu osittain

myös ulkoisten tekijöiden asettamissa rajoissa. Haastateltavat mainitsivat tällaisina

omaa ammatillista identiteettiä rajaavina tekijöinä koulukohtaiset resurssit ja ulkoisen

kontrollin, kuten yhteiskunnan ja vanhempien vaatimukset. Nämä nähtiin opettajan

ammatin tyypillisinä piirteinä ja siihen liittyvinä vaatimuksina, joihin minän on

realisoiduttava ammatillista identiteettiä muodostettaessa (Laine 2004, 76).

7.3.2 Ammatillinen kehittyminen uran alkuvaiheessa

Opettajuuden kehittyminen voidaan nähdä koko elämän kestävänä prosessina mutta

suurin osa kehityksestä tapahtuu opiskelun ja opettajan uran aikana, jolloin varsinaista

ammatillista kehittymistä tapahtuu. Koulutuksen aikana ja työssään opettaja etsii

rooliaan ja kehittyy tehtävissään. Opettajaksi kasvamiseen liittyy kognitiivisten

valmiuksien kehittyminen, identiteetin vahvistuminen, arvojen ja asenteiden

sisäistäminen sekä ammatillistuminen työtehtävien hoitamisessa. Edistyminen

ammatillisissa taidoissa merkitsee oman kasvatusfilosofian kehittymistä, uusiutuvaa ja

sisäistettyä teoriaa opetuksesta. Persoonallisuuden alueella edetään itsensä syvempään

ymmärtämiseen, terveeseen ja vahvaan minäkäsitykseen, persoonalliseen tyyliin ja
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oman kasvattajaidentiteetin kehittymiseen. Kognitiivisissa prosesseissa kehittyminen

edellyttää metakognitiivisten taitojen entistä parempaa hallintaa, syväsuuntautunutta

prosessointia opetusaineissa ja kasvatustieteessä sekä opetustilanteisiin liittyvän

tiedonhankintaprosessin syvenemistä. (Opettajankoulutuksen kehittämistoimikunta

1989, 43–47.)

Haastateltavat näkivät hyväksi opettajaksi kasvamisen olevan vielä kesken ja kokivat

ammatillisen kehittymisen erityisen tärkeäksi uran alkuvaiheessa. Ruohotien (1995,

337) mukaan reflektiotaito on tärkeä, sillä opettajankoulutus ei tuota valmiita opettajia,

vaan opettajaksi kehittyminen on koko työuran pituinen prosessi. Kouluympäristöstä,

kuten kollegoilta ja oppilailta, saatu palaute ja sen avulla oman työn reflektointi koettiin

uran alkuvaiheessa kaikkein tärkeimmäksi ammatillisen kehittymisen tekijäksi.

No kyl sitä niinku aina päivän jälkeen on pakko miettiä sitä omaa toimintaa, et

meniks kaikki niinku piti ja jos ei niin miks ei. Et miettii mitä vois tehdä toisin ja

miten voisi kehittyä paremmaksi opettajaksi. (4M)

Hyvä opettaja pystyy tarkastelemaan omaa toimintaansa, pystyy ottamaan muilta

työkavereilta neuvoa ja palautetta vastaan ja kysymään niiltä ja kehittämään

niistä sitten itseään. (1N)

Täytyyhän sitä itselle tehdä välillä semmosta itsearviointia, et jos jonkun uuden

asian opetat, niin oliko tää nyt järkeä mennä näin, vai voisko tän nyt tehdä

jotenkin toisin, ja sitten sitä omaa toimintaa joutuu ehkä muuttamaan. (1N)

Ehkä sitä ajattelee, et milloin oppitunnit onnistuu, mitkä on toimivia asioita,

milloin lapset tuntuu viihtyvän, et se on tollaista jokapäiväistä itsearviointia. (3M)

No tietysti kollegoilta saatu palaute on vaikuttanut ja ihan sit sieltä luokasta saatu

palaute, et kyl sen näkee ihan oppilaista milloin homma toimii. (7M)

Kun mä jonkun jutun huomaan, et se on mennyt hyvin perille ja oppilaat on

tykänny, niin kyl mä otan sen jutun uudestaan kehiin. (5M)
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Et pystyy miettimään, et mitä tekis toisin ja koko ajan näkee mitä muut tekee, et

toi on hyvä juttu ja tolla pyritään just siihen, et toi on itse asiassa parempi kun

tää, et semmoista reflektointia. Ja sitten varsinkin kun on vastavalmistunut

opettaja rinnakkaisluokalla niin me voidaan yhdessä pohtia näitä arkiongelmia

päivittäin. (8N)

Vastaukset osoittavat, kuinka tärkeänä postmodernit opettajat pitävät ammatillisen

kehittymisen kannalta jatkuvaa reflektointia. Itsenäisen reflektoinnin ohessa osa

vastaajista mainitsi myös yhteistyöverkostossa tapahtuvan reflektoinnin, joka parantaa

reflektion laatua. Niemen (1999, 219) mukaan opettajankoulutuksen tulisikin kasvattaa

opettajista kriittisiä, reflektoivia muutosagentteja. Koulutuksen jälkeen vielä kokematon

opettaja kohtaa työtodellisuuden ja siinä vaadittavat taidot. Monet opettajan työn

todelliset ongelmat paljastuvat vasta aidoissa vuorovaikutustilanteissa ja ennen kaikkea

konfliktien yhteydessä. Aloittelevat opettajat joutuvat läpikäymään vaikean

muuntumisprosessin pyrkiessään omaksumaan käytännön työssä vaadittavia taitoja

ensimmäisten opetusvuosiensa aikana. (Niemi & Tirri 1997, 53; Kiviniemi 2000, 64.)

Joillekin haastatelluista tämä työtodellisuuden kohtaaminen oli hyvinkin vaikeaa.

Alussa luuli, et on kaikki vastaukset valmiina ja sitten todellisuus veti maton

jalkojen alta. (2N)

Kyl mä ite kuvittelin, et sen verran ammattitaitoa olis ollu, mut kyl nyt aika

nöyränä joutuu oleen. Kyllä tää todellinen työ sen oman ammattitaidon vasta

mittaa, et turhaan sitä opiskeluiden jälkeen luulee liikoja. (3M)

Työtodellisuuden kohdattuaan aloittelevien opettajien on selviytyäkseen pystyttävä

reflektiiviseen oman toiminnan tarkasteluun. Näin he tulevat tietoisiksi omista

ammatillisista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan.

Työelämässä kun on, niin oppii näkee ne omat heikkoudet ja vahvuudet. Sehän se

kehityksen edellytys on, et oppii analysoimaan sitä mitä voi parantaa, et mitä on

ehdottomasti parannettava.  Kun tuntee omat heikkoutensa, niin pystyy paljon

kompensoimaan niitä, et miten järjestää opetuksen ja mikä omaan tyyliin sopii.

(3M)
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Kyl tässä työelämässä on oppinu väkisinkin näkee, niinku mitä kaikkee osaa ja

mitä ei. Et kyl siinä opiskelun jälkeen luuli ittestään paljon enemmän, et kyl tässä

työssä on huomannu olevansa vielä aika noviisi ja et on paljon kehitettävää. (7M)

Vaikka Reynoldsin (1992) mukaan aloittelevalta opettajalta puuttuu fokusoitunut

reflektointitaito, ei tätä mielestämme täysin voi yhdistää tutkimuksemme

kohdejoukkoon. Haastateltavat pitivät kaikki reflektointitaitoaan tärkeimpänä oman

ammatillisen kehittymisen välineenä. Karin & Heikkisen (2001, 44) ajatus siitä, että

opettajaksi kasvetaan ja kehitytään vähitellen sisäisenä prosessina, heijastui selvästi

vastauksista. Vastaajat näkivät oman ammattitaitonsa muokkaantuvan jatkuvasti.

Työkokemus oli auttanut tunnistamaan persoonallisia ammatillisia heikkouksia ja sitä

kautta kehittymään niissä.

No semmoista luontevaa eriyttämistä on tullu lisää, mitä ei sillo harjoitteluissa

oikeen osannu. (2N)

Et osaa pysyä tavallaan oppilaitten kaverina, mutta kuitenkin auktoriteettina siinä

luokassa. (2N)

Totta kai on tullu sellaista jämäkkyyttä, et aluks ajatteli niin, et pidetään vähän

semmoset joustavat säännöt luokassa, mut nyt on yksinkertaiset säännöt joista

pidetään tiukasti kiinni. (3M)

On kehittynyt kokeilemaan erilaisia työrauhatapoja ja sit pikkuhiljaa semmoinen

oppilaantuntemus on parantunut, et harjoitteluissa ne oppilaat ei tuu niin

läheiseks, et osais niiden kanssa yksilöllisesti toimia. Et nyt kun on syksyn tehnyt

oikeita töitä, niin rupee tuntee oppilaat yksilöllisesti ja sitä kautta pystyy jokaisen

oppilaan kanssa omalla tavallaan keskustelemaan ja saamaan työrauhan sinne

luokkaan. (7M)

Rutiinia on tullut lisää ja sellaista kokonaisuuksien hallintaa, et homma sujuu.

Ettei tarvii enää jokaista pikkuasiaa miettiä niin tarkkaan. (4M)
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Huomioitavaa on, että opettajaksi kasvu on hyvin persoonakohtainen prosessi, jossa

jokainen kehittää omia heikkouksiaan. Tämä näkyi myös vastauksien kirjossa.

Ammatillisen kehittymisen kannalta uran alkuvaiheeseen voi liittyä myös pettymyksen

tunteita, ajatuksia luovuttamisesta ja alan vaihtamisesta. Todellisuudessa opettajan

monipuolinen työnkuva sisäistetään ja se kuormittaa opettajaa päivästä toiseen,

erityisesti uran alkuvaiheessa (Veenman 1984, 144). Vaikeudet tämän työtodellisuuden

sisäistämisessä saattavat johtaa sopeutumisshokkiin.

Ensimmäiset kolme viikkoa tää oli ihan kiva ammatti, mut sitten mietti, että mä

vaihdan alaa,  että jaaha, minä olen huono opettaja. Et kyl täytyy myöntää, että

mietin tän vuoden jälkeen tai ei pelkästään tän vuoden jälkeen, vaan muutaman

vuoden jälkeen, että onks tää oikeesti mun ammatti. (2N)

Menin ihan innosta puhkuen ekana päivänä töihin ja sitten tosiaan ei ollut ehkä

ihan paras mahdollinen vuosiluokka tää kutonen aloittaa. Siinä oli enemmän ja

vähemmän ongelmia niitten muksujen kanssa. Et tämmöistäkö tää homma on.

(6N)

Müller-Fohrbrodtin ym. (1978) mukaan todellisuusshokin yksi ilmenemismuoto on

ajatus alan vaihtamisesta. Tällöin illuusioiden ja työtodellisuuden välinen ristiriita on

niin suuri, että opettaja päättää vaihtaa ammattia. Uransa alkuvaiheessa oleviin

opettajiin kohdistuneen tutkimuksemme tuloksia on mielenkiintoista verrata Suomen

Kuvalehden ja OAJ:n vuonna 2003 tekemään selvitykseen, jossa yli 40 %

luokanopettajista oli harkinnut alan vaihtoa ja joka neljäs arveli, ettei ryhtyisi

opettajaksi jos saisi uudelleen valita ammattinsa. Luokanopettajan työ koetaan selvästi

kuormittavana oman työssä jaksamisen kannalta.

Kaiken kaikkiaan vastauksista on tulkittavissa, että oman opettajuuden

muodostamisprosessi keskittyy uran alkuvaiheessa enimmäkseen persoonalle

ominaisten toimintatapojen ja rutiinien kehittämiseen työkokemuksen ja siihen liittyvän

reflektion avulla. Sen sijaan varsinaista muodollista täydennyskoulutusta ei nähty vielä

ajankohtaisena ammatillisen kehittymisen välineenä.
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8. Pohdinta

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata uransa alkuvaiheessa olevien opettajien

työtodellisuutta, siinä kohdattuja vaikeuksia, mahdollista sopeutumisshokkia ja samalla

selvittää opettajuuden rakentumista uran alkuvaiheessa.

Tutkimuksen taustaolettamuksena oli, että yhteiskunta muuttuu kovaa vauhtia ja koulun

on vaikea pysyä muutoksen mukana. Samalla opettajuus ja opettajan työn kuva on

muuttunut entistä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi postmodernissa yhteiskunnassa.

Opettajuuden muuttuminen entistä haasteellisemmaksi ja vaativammaksi ei ole sujunut

täysin ongelmitta. Yksittäisen opettajan työnmäärä saattaa kasvaa niin suureksi, että

ilman riittäviä lisäresursseja on työssä jaksaminen vaakalaudalla. Yhä useampi opettaja

uupuu työssään. Uransa alkuvaiheessa oleville noviiseille, jotka vielä rakentavat omaa

ammatillista identiteettiään, tämän omista kouluajoista muuttuneen opettajuuden ja

työtodellisuuden kohtaaminen saattaa olla vaikeaa ja siinä saattaa ilmetä niin sanotun

sopeutumisshokin piirteitä.

Näiden taustaolettamusten perusteella muodostimme kolme tutkimusongelmaa, joiden

päätuloksia seuraavassa esitetään.

Opettajan työ postmodernissa yhteiskunnassa koettiin tärkeänä, mutta huonosti

arvostettuna ja vaativuuteen nähden matalasti palkattuna. Opettajan auktoriteettiaseman

nähtiin heikentyneen, sitten omien kouluaikojen. Nämä ongelmat nousevat esiin myös

Kiviniemen (2000) ja Räisäsen (1996) tutkimuksissa, joissa opettajan arvovallan nähtiin

murentuneen ja työstä saatavaa palkkaa pidettiin liian matalana. Kasvattamisen nähtiin

nousseen opettamisen rinnalle yhdeksi postmodernin opettajan tärkeimmäksi tehtäväksi.

Opettaja joutuu työpäivän aikana puuttumaan yhä enemmän kasvatuksellisiin asioihin.

Kasvatuksellisuus korostuu luokissa, joissa häiriökäyttäytyminen ja työrauhaongelmat

ovat yhä yleisempiä (Kiviniemi 2000). Postmodernissa yhteiskunnassa hyvää opettajaa

ei enää nähty tiedon siirtäjänä vaan konstruktivistista opetusta toteuttavana yksilöt

huomioivana oppimisen ohjaajana. Työnsä kehittämisen ja työssä jaksamisen kannalta

yhteistyötaidot ja reflektio nähtiin postmodernin opettajan työssä tärkeimpinä taitoina.

Tätä tukee myös Räisäsen (1996) samansuuntainen tutkimustulos työtyytyväisyyden
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yhteydestä kykyyn kehittyä ja uudistua työssä. Reflektion tärkeys opettajan työssä ja

ammatillisessa kehittymisessä korostui tutkimusaineistossa. Uran alkuvaiheessa olevilla

opettajilla reflektio näyttäisi olevan luontevin tapa kehittää omaa ammattitaitoaan. Myös

opettajankoulutuksessa on tämä otettu huomioon tavoitteita määriteltäessä.

(Kasvatustieteiden tiedekunnan opinto-opas 2006–2007.)

Uran alkuvaiheeseen kiinteästi liittyvässä työelämään siirtymisessä helpottavana

tekijänä pidettiin työpaikan järjestämää perehdytystä. Koulun käytänteisiin ennalta

tutustuminen ja tutor-toiminta nähtiin työelämään siirtymisen kannalta erittäin tärkeiksi.

Työtodellisuudessa kohdattiin oletustemme mukaisesti vaikeuksia. Opetusharjoitteluista

muodostunut kuva opettajan työstä oli monessa tapauksessa ollut harhaanjohtava ja

sopeutuminen työtodellisuuteen koettiin joskus vaikeaksi. Niemi (1995) ja Sutinen &

Videnius (2001) ovat osoittaneet tutkimuksillaan normaalikouluissa suoritettavien

harjoitteluiden luovan harhaanjohtavan kuvan opettajan arjesta. Tämä harjoitteluilluusio

ei tutkimuksemme mukaan näyttäisi muuttuneen vieläkään todenmukaisempaan

suuntaan. Kaikesta huolimatta Spåren (2006) artikkelissa opettajankoulutusta

normaalikouluineen pidetään suomalaisten koulumenestyksen salaisuutena. Tämä

mielipiteiden kaksijakoisuus antaisi mielestämme aihetta jatkotutkimuksille

normaalikouluilla tapahtuvien opetusharjoitteluiden osalta.

Varsinaisina opetustyöhön liittyvinä vaikeuksina pidettiin eriyttämistä, vähentyneitä

resursseja ja kasvanutta ongelmaoppilaiden määrää ja heidän kanssa toimimiseen

tarvittavien tietojen ja taitojen puutetta. Merkittävimmät vaikeudet uran alkuvaiheessa

liittyivät kodin ja koulun yhteistyöhön. Yhteistyö kuormitti opettajia kuviteltua

enemmän. Se vaikutti hyvin paljon työskentelyyn ja johti osalla omien työtapojen ja

ammattitaidon kyseenalaistamiseen. Koulutuksen ei nähty antaneen minkäänlaisia

valmiuksia yhteistyöhön kotien kanssa. Kuitenkin esimerkiksi koulutuksen

markkinasuuntautuneisuuden mukanaan tuoma ”vanhempainvalta” näkyy

koulumaailmassa kotien lisääntyneinä vaatimuksina opetusta kohtaan. Lisäksi

ongelmaoppilaiden määrän kasvaminen luokassa pakottaa opettajat yhä useammin

yhteistyöhön vanhempien kanssa. Mielestämme opettajan koulutuksen tulisikin pystyä

paremmin vastaamaan tähän postmoderniin haasteeseen. Eroa sukupuolten välillä

tutkimustuloksissamme esiintyi juuri koulun ja kodin yhteistyössä koetuissa

vaikeuksissa. Molemmat sukupuolet mainitsivat yhteistyön määrän kuormittavuuden,
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mutta ainoastaan naispuoliset vastaajat olivat kokeneet vanhempien ohjaavan

työskentelyä ja puuttuvan siihen liikaa. Tämä saattaa johtua mielestämme siitä, että

miesopettajan auktoriteetti on vanhempien silmissä suurempi kuin naisopettajilla.

Emme löytäneet aiheesta aiempaa tutkimusta, mutta siitä olisi varmasti saatavissa

mielenkiintoisia tuloksia.

Kaiken kaikkiaan työn paljous ja kokonaisvaltaisuus yllätti kokemattomat opettajat.

Opettajia kuormittivat muun muassa paperityöt, projektit ja työtehtävät työryhmissä,

joihin ei uran alkuvaiheessa tuntunut aika riittävän. Myös Määtän (1989) tutkimuksessa

kokemattomuudesta johtuva työmäärän paljous koettiin rasittavana. Tämän lisäksi

tutkimuksessamme esiin nousi ongelma työn kokonaisvaltaisuudesta, työnteko ei

rajoittunutkaan pelkästään työajalle vaan työasiat olivat mielessä vielä vapaa-ajalla.

Tarkasteltaessa tuloksia sukupuolisten erojen näkökulmasta, havaittiin, että erityisesti

naisopettajat kokivat työn kokonaisvaltaisuuden kuormittavana.

Oman ammatillisen identiteetin nähtiin muotoutuvan pääsääntöisesti omien

elämänkokemusten ja persoonan kautta. Koulutuksen merkitystä ammatti-identiteetin

muotoutumisessa ei vielä uran alkuvaiheessa pidetty merkittävänä. Sen sijaan Laineen

(2004, 77) mukaan opettajankoulutus on tärkeä osa opettajan identiteetin

muodostumisprosessia. Tuloksemme saattaa kuitenkin johtua siitä, etteivät opettajat

vielä uransa alkuvaiheessa tunnista koulutuksen merkitystä oman ammatillisen

identiteetin kehittymisen kannalta. Kaiken kaikkiaan oman ammatillisen identiteetin

kehittymistä oli vaikea määritellä.

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että luokanopettajan työ koetaan varsin persoonallisesti.

Työtodellisuus näyttäytyy jokaiselle varsin erilaisena eri lähtökohdista käsin.

Vaikkakaan suurin osa vastaajista ei maininnut kokeneensa suoranaisesti

sopeutumisshokkia, niin vastauksissa oli lähes jokaisella havaittavissa jossain määrin

piirteitä siitä. Nämä piirteet ilmenivät erilaisina vaikeuksina opettajan työn eri osa-

alueilla. Vaikkakaan opettajat eivät kokeneet työtodellisuutta ja siinä kohdattuja

vaikeuksia vielä ylikuormittavina, niin nämä samat vaikeudet, kuten ongelmaoppilaat ja

työn paljous ovat tärkeimpiä opettajan työn stressitekijöitä (Kyriacou 1989, 194). Tämä

shokeeraava ja stressaava työtodellisuus saattaa pidemmällä aikavälillä johtaa

työuupumukseen.
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