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The teacher as the guide of the creative problem-solving process
Abstract
The school is expected to support the future skills of the pupils. Central to this
is the development of the pupils’ problem-solving skills, so that they learn to understand the processes of creating something new and acting creatively. In order
for the teachers to be able to guide the learners’ innovative activities, it is important that the teachers themselves have a broad understanding of these processes
and skills related to them.
In this educational design-based research, I present a pedagogical model based
on the creative problem-solving method, which aimed to promote teacher students
and in-service teachers’ perceptions of the development of creativity and creative
problem-solving, guiding the problem-solving process, and the diverse interactions that take place in it. The diversity of interactions in this study encompasses
not only the traditional teacher–student–context–environment interaction situations but also how the learning objectives and the methods are used by the teacher.
Furthermore, the personal characteristics of the student and teacher are reflected
in the interaction system.
I carried out the development study during 2012–2019. The study consists of
three sub-studies, during which eight methodological courses for teacher students
and one in-service teacher training were organized. The first sub-study focuses on
teacher students’ perceptions of creative problem solving and the examination of
the problem-solving process. In the second sub-study, in addition to perceptions
about creative problem solving, I explore the learning experiences teacher students describe when their learning is supported by a problem-solving approach.
In the third sub-study, I want to find out how in-service teachers understand the
connection between the pedagogical model and guiding pupils’ innovative processes, and what support this model provides to the teacher and the pupil during
the process.
As data, I use mind maps made at the beginning and end of the teacher training
courses (sub-studies 1–3), portfolios (sub-study 2) and interviews (sub-study 3).
The most important analysis tool of the data is inductive content analysis, which
I supplement with theoretical classification and co-occurrence analysis using network analysis tools.
Based on the results of the analysis, teacher students’ perceptions of creative
problem solving changed after the course from passive knowledge about solutions
and creativity to active agency, the teaching tools and the process. The step-by-


step process based on a pedagogical model made the process clear and transparent
in terms of objectives and progress. Of the factors of diverse interaction, the most
important was feedback, which was guided through different tasks throughout the
problem-solving process. During the study, according to the developed pedagogical model the perceptions of teachers and teacher students about motivation and
learning experience changed. According to the analysis, being allowed to make
choices in the problem-solving process and seeing the process leading to output is
related to commitment and thus to motivation and learning. However, according
to in-service teachers’ interviews, only a process in which the pupil is involved in
all its stages, including planning and goal setting, is relevant to the pupil and allows going deeper, leading to the pupils’ commitment. The results suggest that inservice teachers may sometimes equate the problem-solving process with the pupils’ independent work and self-direction. I can also state based on the results that
the problem-solving process can also be carried out as individual work, but in that
case the teacher must ensure communication between pupils in another way for
peer learning to take place.
Teachers and teacher students found the teaching tools used in the pedagogical
model useful from the perspective of the innovation process. Co-occurrences related to these tools were central after the training. However, the results also suggest that there seem to be a number of barriers to the use of creative problemsolving tools in teaching, such as not being familiar with them or able to use them,
or that they only promote learning for some students, lack of time or attitude towards the practice of using problem-solving tools in teaching.
The research also provides new insights into the guidance of problem-solving
processes and how these processes can be used to support learning and the development of thinking skills regardless of the school subject. However, in-service
teachers raised concerns regarding the guidance not being valued as much in
school as teaching. Research has shown that methods and models that focus not
only on solving a problem but also on the people who solve the problem are important in teaching.
Keywords: creative problem-solving process, interaction, guiding,
teacher training, network analysis, mind-map
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Opettaja luovan ongelmanratkaisun prosessin ohjaajana
Tiivistelmä
Koululta odotetaan oppilaiden tulevaisuustaitojen tukemista. Keskeistä on oppilaiden ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen, siten, että oppilaat oppivat ymmärtämään uuden luomisen prosesseja ja toimimaan uutta luovasti. Jotta opettajat voivat ohjata oppilaiden uutta luovaa toimintaa, on tärkeää, että opettajilla itsellään
on laaja ymmärrys ja taidot näihin prosesseihin liittyen.
Tässä pedagogisessa kehittämistutkimuksessa esitän luovaan ongelmanratkaisun menetelmään perustuvan pedagogisen mallin, joka tarjoaa kontekstin tutkimuksen aikana toteutetulle opettajakoulutukselle. Opettajakoulutuksien tarkoituksena oli edistää opettajaopiskelijoiden ja opettajien käsityksiä luovuudesta ja luovasta ongelmanratkaisusta, ongelmanratkaisuprosessin ohjaamisesta sekä sen yhteydessä tapahtuvasta moninaisesta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksen moninaisuus tässä tutkimuksessa käsittää perinteisen opettajan, oppilaan, kontekstin ja
ympäristön välisten vuorovaikutustilanteiden tarkastelun lisäksi myös sen, miten
oppimiselle asetetut tavoitteet, opettajan käyttämät työtavat sekä oppilaan ja opettajan henkilökohtaiset ominaispiirteet näkyvät vuorovaikutussysteemissä.
Toteutin kehittämistutkimuksen vuosien 2012–2019 aikana. Tutkimus koostuu
kokonaisuudessaan kolmesta osatutkimuksesta, joihin sisältyy yhteensä kahdeksan opettajakoulutuksen menetelmäkurssia opettajaopiskelijoille ja yksi opettajien
täydennyskoulutus. Ensimmäinen osatutkimus keskittyy opettajaopiskelijoiden
käsityksiin luovasta ongelmanratkaisusta ja ongelmanratkaisuun liittyvän prosessin tarkasteluun. Toisessa osatutkimuksessa luovan ongelmanratkaisun lisäksi selvitän, millaisia oppimiskokemuksia opettajaopiskelijat kuvaavat, kun olen tukenut heidän oppimistaan ongelmanratkaisutyötavoilla. Kolmannessa osatutkimuksessa tarkastelen, miten työssä olevat opettajat ymmärtävät pedagogisen mallin
yhteyden uutta luovien prosessien ohjaamiseen sekä mitä tukea malli tarjoaa opettajalle ja oppilaalle prosessin aikana.
Aineistona käytän opintojaksojen alussa ja lopussa laadittuja miellekarttoja
(osatutkimukset 1–3), portfolioita (osatutkimus 2) sekä haastatteluaineistoa (osatutkimus 3). Aineiston tärkein analyysityökalu on induktiivinen sisällönanalyysi,
jota täydennän teoriaohjaavalla luokittelulla ja yhteisesiintymisen analyysilla verkostoanalyysin työkaluja hyödyntäen.
Analyysin tulosten perusteella opettajaopiskelijoiden käsitys luovasta ongelmanratkaisusta muuttui menetelmäkurssin jälkeen passiivisesta tiedosta sekä rat-


kaisu- ja luovuuskeskeisyydestä aktiivisen toimijuuden sekä työtapa- ja prosessikeskeisyyden suuntaan. Ongelmanratkaisuprosessin pedagogisen mallin mukainen eteneminen vaiheittain tekee prosessista selkeän ja läpinäkyvän tavoitteiden
ja etenemisen osalta niin oppijalle, kuin ohjaajallekin. Moninaisen vuorovaikutuksen tekijöistä nousee tärkeimmäksi palaute, jota ohjasin koulutusten aikana erilaisten työtapojen avulla koko ongelmanratkaisuprosessin aikana. Kehitetyn pedagogisen mallin mukaisen opiskelun kuluessa opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsitykset motivaatiosta ja oppimiskokemuksesta muuttuvat. Analyysin mukaan se, että ongelmanratkaisun prosessiin osallistuja saa tehdä valintoja ja näkee
prosessin johtavan tuotokseen, on yhteydessä sitoutumiseen ja sitä kautta motivaatioon ja oppimiseen. Opettajien haastattelujen tulosten mukaan kuitenkin vain
sellainen prosessi, jossa oppilas saa olla mukana sen kaikissa vaiheissa, suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen mukaan lukien, ja jonka hän kokee merkitykselliseksi, ja johon hän voi syventyä, johtaa sitoutumiseen. Tulosten mukaan opettajat saattavat toisinaan rinnastaa uuden luomisen prosessin oppilaan itsenäisellä
työllä ja itseohjautuvuudella. Niin ikään voin todeta tulosten perusteella, että uuden luomisen prosessin voi toteuttaa yksilötyönä, mutta ohjaajan on siinä tapauksessa varmistettava yhteisöllisyys muulla tavalla, jotta vertaisoppiminen toteutuu.
Opettajat ja opettajaopiskelijat kokevat kehitetyn pedagogisen mallin työtavat
hyödyllisinä uuden luomisen prosessin näkökulmasta. Työtapoihin liittyvät yhteisesiintymiset ovat keskeisiä koulutuksien jälkeen. Kuitenkin tulosten mukaan
luovan ongelmanratkaisun työtapojen käytölle näyttäisi olevan opetustyössä
useita esteitä, kuten se, ettei niitä tunneta tai osata käyttää, tai että ne edistävät
vain joidenkin oppilaiden oppimista, niiden harjoitteluun ei riitä aikaa tai esteenä
on asenne.
Tutkimus antaa niin ikään uutta tietoa ongelmanratkaisuprosessien ohjaamiseen ja siihen, miten näiden prosessien avulla voidaan tukea oppimista ja ajattelutaitojen kehittymistä oppiaineesta riippumatta. Työssä olevat opettajat nostavat
esille huolen, ettei ohjaamista arvosteta koulussa yhtä paljon kuin opettamista.
Tutkimus osoittaa, että sellaiset menetelmät ja mallit, joissa ei keskitytä pelkästään ongelman ratkaisemiseen vaan myös ongelmaa ratkaiseviin henkilöihin ovat
opetuksessa tärkeitä.
Avainsanat: luovan ongelmanratkaisun prosessi, vuorovaikutus, ohjaaminen, opettajankoulutus, verkostoanalyysi, miellekartta
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Viimane halg kaminasse, viimased read paberile,
viimane käik järve äärde…
siis lasen lähiaastate elamused
mööda mälestuste jõge alla voolata,
et need siis koos teiste oldud olekutega
kaugele olemise eesriide taha kanduksid.
Kas kellestki, millestki ka märk maha jääb,
on teadmata,
sest kõik on otsas ja midagi ei ole veel alanud.
[…]
(Leito, T. 2009. Olemise olekud. Mõtthetked ja tundepildid.)
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Koulun antama opetus ja kasvatuksen tuki tähtäävät toiminnassaan tulevaisuuteen. On mahdotonta tietää, millainen tulevaisuus on. Kuitenkin tulevaisuutta rakennetaan aina nykyhetkessä, ja tämän päivän ratkaistut ongelmat ja uudet keksinnöt ovat tulevaisuuden yhteiskunnan innovaatioita (Choo, Sawch, Willanueva
& Vinz, 2017; Halász, 2018; Camarda, de Weck & Do 2013; Bereiter & Scardamalia, 2008). Tässä tutkimuksessa tarkoitan koululla sellaista instituutiota, jossa
tarjotaan kaikille saatavissa olevaa opetusta, ennen kaikkea perusopetusta.

-+-""#$!##!""
Koulun rooli tulevaisuuden rakentamisessa on kiistaton, sillä koulun tavoitteena
on opettaa oppilaalle tulevaisuustaitoja ja -tietoja. Joidenkin tulevaisuuskatsausten mukaan oppilaan tulee kyetä luomaan uutta ja oppia kehittämään uusia tuotteita, prosesseja, malleja yksin tai yhdessä toimimiseen sekä elää viisaasti toisia
ihmisiä ja luontoa kunnioittaen (OECD, 2018; Wagner, 2012). Opettajan tehtävänä on mahdollistaa oppilaalle osaamisensa rakentaminen aiemmin opittujen tietojen ja taitojen perustalle (Groves & Vance, 2014). Useat tutkijat korostavat koulun tärkeyttä uutta luovassa oppimisessa (Harris, 2017; Fierro-Evans, 2008; Bereiter & Scardamalia, 2008; Morgan, 2003). Näin ollen luova osaaminen valmistelee oppilaita tulevaisuuden haasteisiin (Sahlberg, 2010; Skiba, Tan, Sternberg &
Grigorenko, 2010; Beghetto, 2010). Näihin ja myös muihin tulevaisuustaidoksi
kutsuttuihin taitoihin onkin kiinnitetty laajasti huomioita koulutuspoliittisessa
keskustelussa kahden viimeisen vuosikymmenen aikana (Miettinen, 2019;
OECD, 2018; Lavonen ja Korhonen, 2017; Darling-Hammond, Hyler & Gardner,
2017; Herman, 2012; Wagner, 2012; Treadwell, 2008).
Tulevaisuustaitojen viitekehys on lisännyt koulun tulevaisuusroolin pohdintoja
innovaatioprosessien näkökulmasta (Vincent-Lancrin, Urgel, Kar & Jacotin,
2019; OECD, 2018; Wagner, 2012; Benavides, Dumont, & Istance, 2008). Onko
koulu osa innovaatioyhteiskuntaa vai onko se pelkkä sopeutuja innovaatioprosessien ulkopuolella? Koulussa itsessään tapahtuu jatkuvaa muutosta (Autio, Hakala
& Kujala, 2019). Tälle muutoksella antaa suuntaviivat opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma yksin ei ole kuitenkaan riittävä muutosvoima, vaan myös opettajat, oppilaat ja koko kouluyhteisö on saatava osalliseksi muutoksen toteuttamiseen
(OECD, 2018; Sahlberg, 2010; Benavides ym., 2008; Treadwell, 2008; Engle &
Faux, 2006; Morgan, 2003). Tästä syystä viimeaikaiset raportit siitä, miten innovatiivinen, muutokseen ohjaava toiminta toteutuu koulussa, ovat ajankohtaisia
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(Vincent-Lancrin ym., 2019; Halász, 2018; OECD, 2018). Tällä hetkellä Suomessa voimassa olevissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa tulevaisuustaitojen kehittymistä tuetaan laaja-alaisen osaamisen tavoitteilla, ja oppilaille
tarjotaan muun muassa monialaisia oppimiskokonaisuuksia ilmiöiden tarkasteluun (Opetushallitus, 2015).
Valtakunnalliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet antavat reunaehdot koulutuksen järjestäjän laatimille opetussuunnitelmille. Käytännön opetuksen suunnittelu, muun muassa menetelmien ja työtapojen valinta, on ensisijaisesti
koulujen tehtävä (Lonka, 2018; Sahlberg, 2010). Tämä antaa opettajille hyvät lähtökohdat toimia innovatiivisesti ja tukea uuden luomisen oppimista (Sawyer,
2017; Wagner, 2012; Sahlberg, 2010; Benavides ym., 2008), ja siitä syystä opetusmenetelmiä, jotka tukevat uuden luomisen prosesseja, halutaan kokeilla kouluopetuksessa (Kolb & Kolb, 2012; Park, Lee, Oliver & Cramond, 2006; Chall,
2000). Yksi tällainen opetusmenetelmä on luovan ongelmanratkaisun menetelmä
(Isaksen, Dorval & Treffinger, 2011; Sahlberg, Meisalo, Lavonen & Kolari,
1993), jota tarkastelen tutkimuksessani tarkemmin ja joka tulee olemaan myös se
perusta, johon pedagogisen mallin kehittäminen rakentuu.
Opetuksen ja oppimisen tutkijoilla ei ole yhteistä näkemystä siitä, mitä luova
ongelmanratkaisu on. Yksinkertaisimmillaan luova ongelmanratkaisu rinnastetaan ideointimenetelmiin, kuten esimerkiksi ideariiheen tai yleisesti luovuuteen
(Treffinger & Isaksen, 2005). Ennen kaikkea luovan ongelmanratkaisun menetelmä on prosessi, jossa yhdistetään luontevasti tekijä, konteksti ja tulokset (Treffinger & Isaksen, 2005). Prosessin aikana edetään vaihe vaiheelta ja vaiheilla on
tietty järjestys, eikä niitä voi suorittaa satunnaisessa järjestyksessä. Aiemmissa
tutkimuksissa on keskitytty pääasiassa itse ongelmanratkaisun prosessin tarkasteluun (Richards, 2010; Cropley & Cropley, 2010; Smith & Smith, 2010), yksilön
tai ryhmän menestymiseen prosessissa (Hennessey, 2015; Mumford, Baughman,
Maher, Constanza, & Supinski, 1997) tai lopputulosten (esim. artefaktien) arviointiin (Mullet, Willerson, Lamb & Kettler, 2016; Cropley & Cropley, 2010;
Chant, Moes & Ross, 2009; Treffinger, Isaksen & Stead-Dorval, 2006; Lavonen,
Autio, & Meisalo, 2004; Mumford ym., 1997). Ongelmien ratkominen vaatii uteliaisuutta, kykyä kysyä merkityksellisiä kysymyksiä, kykyä tehdä yhteistyötä ja
oppia muilta, ennakkoluulottomuutta toimiessa ja jo olemassa olevan tiedon soveltamista uuden luomisessa (Darling-Hammond ym., 2017; Son & Simon, 2012;
Wagner, 2012; Engle & Faux, 2006). Kuitenkin viime kädessä opettaja on se, joka
soveltaa menetelmää ja luo menetelmän avulla monipuolisen vuorovaikutuksen,
jossa prosessiin osallistuvat henkilöt, oppimisympäristö, menetelmät ja konteksti
muodostavat luontevan kokonaisuuden (Zhu & Todd, 2019; Harris, 2017). Täten
myös luovasta ongelmanratkaisusta opetuskäytössä tarvitaan uutta tutkimusta.
Pääpiirteissään voidaan sanoa, että luovan ongelmanratkaisun prosessin ominaispiirteet kumpuavat erilaisista menetelmistä ja työtavoista, joita hyödynnetään
työelämässä (Isaksen ym., 2011; Cropley & Cropley, 2010; Treffinger ym., 2006)
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(kuvio 1). Luovan ongelmanratkaisun menetelmä on monipuolinen ja joustava,
sillä menetelmän avulla voidaan integroida luontevasti eri oppiaineita, erilaista
tietoa ja taitoja sekä kehittää luovuutta. Luovan ongelmanratkaisun mahdollistama
oppimisen prosessi on yhteydessä luovaan prosessiin (Vedenpää & Lonka, 2014;
Park ym., 2006; Charlie, 2004; Blumenfeld ym., 1991).
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Ennen kaikkea luovuus linkittyy ajattelutaitoihin ja siksi myös luovan ongelmanratkaisun ajatellaan edistävän ajattelutaitoja (Isaksen ym., 2011; Heikkilä,
1981). Ajattelutaitoja voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta (esim. Demetriou, Spanoudis & Mouyi, 2011). Karkeasti taidot voidaan jakaa kahteen: ensinnäkin ajatteluun liittyviin taitoihin ja toisaalta tekemiseen liittyviin taitoihin
(Wagner, 2012). Voidaan myös puhua pintatason, syvätason ja syvällisen tason
ajattelutaidoista (Lampert ym., 2013; Treadwell, 2010; Treadwell, 2008; Heikkilä,
1981). Taidot voidaan jakaa myös kognitiivisiksi (selittäminen, muistaminen,
luova ajattelu), interpersonaalisiksi (vuorovaikutus ja yhteistyö) ja intrapersonaalisiksi (motivaatio, itseohjautuminen, emootiot) (Herman, 2012).
Ajattelutaidot ovat yhteydessä oppimaan oppimisen taitoon, joka on niin ikään
tärkeä tulevaisuustaito (Hautamäki, Rämä & Vainikainen, 2019; Wallace & Bentley, 2012). Opettajan ammattitaito on ratkaiseva, kun autetaan oppilasta oppimaan
(esim. Ball & Forzani, 2011). Opetustilanteen ymmärtäminen menetelmän näkökulmasta ja tilanteen reflektointi auttavat opettajia valitsemaan menetelmiä tehokkaammin ja sitä kautta myös toteuttamaan opetussuunnitelmaa paremmin. Näin
ollen opettajilta vaaditaan laajaa menetelmäosaamista (Darling-Hammond ym.,
2017; Ruthven ym. 2017; Taber ym., 2016; Ball & Forzani, 2009; Grossman,
Hammerness & McDonald, 2009a).
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Siitä, miten moniulotteisen ja monimutkaisenkin ilmiön äärellä ollaan puhuttaessa luovuudesta ja luovasta ongelmanratkaisusta tulevaisuustaitona, kertovat
myös siihen liittyvät taitoja kuvaavat ja mittaavat aineistot. OECD (Organisation
for Economic Co-operation and Development) on yksi keskeinen toimija taitoihin
perustuvan tulevaisuusajattelun mallintamisessa. Järjestön tavoitteena on kiteyttää ne tiedot, taidot ja asenteet, joita tarvitaan yksilön, talouden ja luonnon (maapallon) hyvinvoinnin pitkäjänteiseen säilyttämiseen ja toivon mukaan myös hyvinvoinnin lisäämiseen (OECD, 2018). OECD saa tulevaisuustaitoajattelussa paljon huomiota, sillä organisaatio on vuodesta 2000 lähtien järjestänyt maailmanlaajuisesti PISA-testejä (Programme for International Student Assessment). Osallistumalla PISA-testeihin kukin valtio saa arvioin siitä, miten se tulevaisuudessa
tulisi mahdollisesti pärjäämään (talous)kilpailussa (Sjøberg, 2018). Ongelmanratkaisu ja innovaatio-osaaminen eli kyvykkyys luoda uutta ovat tärkeitä tulevaisuustaitoja, joten niitäkin mitataan (Vincent-Lancrin ym., 2019; Vainikainen &
Hautamäki, 2018). Suomi on menestynyt PISA-testeissä hyvin, etenkin jos katsotaan koulujen yhdenvertaisuutta (Leino ym., 2019). Jos tarkastellaan oppilaiden
mielenkiintoa mittaavia asioita kuten kiinnostusta lukemista, matematiikkaa tai
luonnontieteitä kohtaan, ei Suomi yllä tulosten kärkisijoille (Sjøberg, 2018). PISAa ja sen mittareita onkin alettu tarkastella kriittisesti, nimenomaan siitä näkökulmasta, miten testit vaikuttavat kansalliseen koulutuspolitikkaan eli siihen millaisia kansalaisia ihmisten halutaan tulevaisuudessa olevan (Miettinen, 2019; Singer, Braun & Chudowsky, 2018; Sjøberg, 2018). Kun PISA-mittareita tarkastellaan syvällisemmin, huomataan, että laajassa kontekstissa saadaan selville vain
hyvin kapea alue tutkittavasta ilmiöstä ja siitä, mitä se kertoo opettajien menetelmäosaamisesta juuri sillä alueella (Vainikainen & Hautamäki, 2018; Sjøberg,
2018). PISAn suurin arvo lieneekin vuodesta toiseen tapahtuvan muutoksen mittaamisessa (Vincent-Lancrin ym., 2019).
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Opettajan roolin muutos tiedon jakajasta tiedon muodostamisen ja käsittelyn ohjaajaksi sekä muutoksen hyväksyntä ovat tapahtuneet viimeisten vuosikymmenten aikana (esim. Hautamäki ym., 2019; Lee & Tan, 2018; Nadelson & Seifert,
2017). Suomalaisten opettajien onkin havaittu eri tutkimushankkeiden (esim. TALIS – Teaching and Learning International Survey) yhteydessä olevan avoimia
muutoksille. He ovat kiinnostuneita siitä, mitä ja millaisten menetelmien avulla
oppilaat oppivat (Taajamo & Puhakka, 2019; Sahlberg, 2010). Kun oppilaiden
aktiivinen rooli korostuu opetuksessa ja ongelmanratkaisussa, myös opettajan luovuus ja kyky luovaan toimintaan näyttäytyvät aiempaa tärkeämpinä. Muun muassa OECD:n julkaisemien raporttien perusteella opettajien innovatiivisuuden ja
luovuuden heijastumista oppilaiden oppimisessa ei ole helppo mitata (Vincent16

   
   
Lancrin ym., 2019; Halász, 2018). Opettajan kykyä olla luova voidaan nähdä prosessissa (esim. menetelmät, vuorovaikutustavat) tai tuotoksissa (esim. oppimateriaalit), joten tarkastettavia muuttujia on monia (Vincent-Lancrin ym., 2019; Ball
& Forzani, 2011). Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että opettajan ollessa itse
luova ja innovatiivinen, hän voi kehittää luovuutta myös oppilaissa (Harris, 2017;
Naylor & Keogh, 2012; Morais & Azavedo, 2011; Smith & Smith, 2010; Chant
ym., 2009). Opettaja voi kuitenkin päätyä työssään tilanteeseen, jossa hänen ei ole
mahdollista hyödyntää omaa luovuuttaan, kuten vaikkapa silloin, kun oppimateriaalit valitaan tai työtapoja noudatetaan koulun yhteisten päätösten mukaan.
Myös opettajan omat tai muiden uskomukset ovat esteenä luovuudelle ja sen kehittymiselle. Esimerkiksi saatetaan ajatella, että luovuus on synnynnäistä, eikä sitä
voi koulussa edistää. Esteenä voivat olla myös asenteet: saatetaan vaikkapa ajatella, että luovuuden edistäminen kuuluu vain tiettyjen oppiaineiden opettajille
(Vincent-Lancrin ym., 2019; Beghetto, 2010; Richards, 2010; Chant ym., 2009).
Kun tarkastellaan prosesseja, joissa oppilaat pääsevät hyödyntämään luovuutta
ja ongelmanratkaisua, opettajan kyky rakentaa toimivaa vuorovaikutusta prosessiin liittyvien tekijöiden välille ei ole yksiselitteistä ja helppoa (Duschl & Hamilton, 2011). Tämän tutkimuksen keskiössä ovatkin opettaja ja opettajan ymmärrys
hallita ja arvioida niitä vuorovaikutustilanteita, joita ongelmanratkaisuun perustuvien opetus- ja oppimisprosessien aikana syntyy. Ensisijaisesti opettaja rakentaa
sillan opittavan asian ja oppilaan välille, siten, että etusijalla on oppilas ja tämän
hyvinvointinsa (Toom & Husu, 2018; Ball & Forzani, 2011). Yhtäältä opettajan
on tuettava oppilasta yksilönä, tämän osallisuutta ja toimijuutta sekä tämän kokemusta oppimistilanteen hallinnasta. Toisaalta opettajan on tuettava hedelmällistä
ryhmätyötä (Sahlberg, 2010; Engle & Faux, 2006). Näin ollen haluan tässä tutkimuksessa myös selvittää, miten opettajan ja oppilaan henkilökohtaiset ominaispiirteet näkyvät vuorovaikutuksessa pitkäjänteisen prosessin aikana.
Opettajat saattavat niin ikään kokea monivaiheisten opetusmenetelmien vaativan liikaa resursseja. Resursseista aika – tai oikeastaan sen riittämättömyys – voi
olla esteenä luovaa ongelmanratkaisua edistävien menetelmien käyttämiselle opetuksessa (Aguerrondo, 2008). Lisäksi erityisesti aloittavan opettajan voi olla vaikeaa havaita, millaisissa opetustilanteissa ja miten luova ongelmanratkaisu kehittää esimerkiksi ajattelutaitoja (Bonney & Sternberg, 2011; Smith & Smith, 2010;
Levin, Hammer & Coffey, 2009). Nuori opettaja voi myös kokea, ettei hänen asiantuntemuksensa ole riittävä perustelemaan kollegoille ja tai oppilaiden vanhemmille jonkin tietyn menetelmän käyttöä, etenkään, jos kyseessä olevaa menetelmää ole käsitelty millään tavalla opettajankoulutuksessa (Edwards & D´Arcy,
2004; Novotny, 2003).
Uusien menetelmien käyttöönotto vaatii aina aikaa, olkoon opettaja sitten
aloitteleva tai kokenut (Taber ym., 2016). Se, että pystyy olemaan joustava, hetkessä toimiva ja soveltava oppimistilanteen ohjaaja, vaatii opettajalta kykyä sietää
epävarmuutta, ottaa riskejä ja uskoa omiin taitoihinsa (Forzani, 2014; Osborne,
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Simon, Christodoulou, Howell-Richardson & Richardson, 2013; Graham, 1997).
Samoin on pystyttävä luopumaan opetukseen liittyvistä mielikuvista ja uskomuksista ja reflektoimaan omaa toimintaa todellisissa opetustilanteissa (Ball & Forzani, 2011). Tästä syystä kollegiaalinen tuki ja vertaisoppiminen ovat olleet aina
merkittävässä roolissa opettajien työssä (Ruthven ym., 2017; Capps, Crawford, &
Constas, 2012; Heikkinen, Huttunen, Syrjälä & Pesonen, 2012), ja luovassa ongelmanratkaisussa tämä korostuu erityisesti (Osborne ym., 2013). Opettajan rohkeus ja halu kokeilla ja käyttää erilaisia menetelmiä sekä resurssien riittävyys eivät ole ainoat onnistuneen oppimisprosessin edellytykset. Koska luovuus ja luova
ongelmanratkaisu nähdään tärkeinä tulevaisuustaitoina, yksi opetustyön keskeisistä kysymyksistä on, miten näitä taitoja arvioidaan (Skiba ym., 2010).
On tiedossa, että esimerkiksi laaja-alaisten taitojen sitominen opetukseen ja
niiden arviointi on opettajille edelleen haasteellista (Niemi, Lavonen, Kallioniemi
& Toom, 2018). On myös viitteitä siitä, että mikäli arviointia ei järjestetä taitavasti
ja monipuolisesti, menetelmän vaikutus oppimiseen voi olla jopa kielteinen: sen
sijaan, että luovan ongelmanratkaisun taidon kehittymistä tuettaisiin, se heikkenee, koska arviointi ei kannusta oppilasta olemaan yksilöllinen ja luova, vaan kaikilta oppilailta odotetaan identtistä tulosta (Beghetto, 2005). Itseohjautuvista ja
taitavista oppilaista voi muodostua opettajalle myös mielikuva, jonka mukaan
nämä osaavat asioita paremmin kuin todellisuudessa. Esimerkiksi se, että oppilas
osaa käyttää digilaitteita, ei suinkaan tarkoita, että hän osaisi rakentaa jollakin laitteella esitelmän. (Lonka, 2018.) Kehitettäessä uusia ja monipuolisia arviointitapoja opettaja pääsee hyödyntämään omaa luovuuttaan (Beghetto, 2005). Tästä
syystä kiinnitän tutkimuksessani huomiota myös arvioinnin tarkasteluun ja palautteen merkitykseen prosessin ohjaamisessa.
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Opettajien valmius vastata muuttuvan koulun vaatimuksiin ja kehittyä uusien työtapojen käyttämisessä rakentuu opettajankoulutuksessa luodulle pohjalle (Annala,
Lindén & Mäkinen, 2019). Tässä tutkimuksessa luovien ongelmanratkaisuprosessien ohjaaminen kytkeytyy opettajankoulutukseen sekä tutkimuksen kontekstin ja
tulosten soveltamiseen mahdollisuuksien kautta. Opettajankoulutuksesta valmistuvalla opettajalla tulee olla riittävästi tietoja ja taitoja opetussuunnitelmaa vastaavan opetuksen toteuttamiseen (Toom & Husu, 2018; Niemi, 2011; Ball & Forzani,
2009). Kaikki sellaiset menetelmät, joissa käytäntöä ohjaa vahva teoreettinen viitekehys, vaativat koulutuksessa erityistä huomiota: jos niitä käsitellään opiskelijoiden kanssa vain teoreettisesti tai ainoastaan käytännön kautta, ymmärrys niiden
hyödystä ei avaudu opiskelijalle (Hattie & Yates, 2014; Ball & Forzani, 2011).
Se, miten teoriatieto saadaan linkitettyä luontevasti kokemustiedon kanssa, onkin
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tutkimusten perusteella opettajankoulutuksen suurimpia haasteita (Kuusisaari,
2016; Stürmer & Seidel, 2015; Moon, 2011; Ball & Forzani, 2009; Engle & Faux,
2006). Tässä tutkimuksessa kehiteltävä luovan ongelmanratkaisun ohjaamisen tukemista tavoitteleva pedagoginen malli on yksi mahdollinen ratkaisun tähän haasteeseen.
Opettajankoulutus on luonteva paikka opetusinnovaatioiden kehittämiseen
(Heikkinen ym., 2012). Kehittämistyö mahdollistaa niin ikään formaalin ja informaalin, esimerkiksi järjestöjen tarjoaman, koulutuksen rajapinnan hälventämisen,
ja sitä kautta uuden ulottuvuuden tuomisen opettajankoulutukseen (Darling-Hammond ym., 2017; Rosenfeld-Harverson & Sheridan, 2014). Yhteistyö yli organisaatiorajojen voi kuroa umpeen sitä kuilua, joka syntyy yhtäältä yliopiston opettajien puutteellisesta tai vanhentuneesta kokemuksesta käytännön koulutyöstä ja
toisaalta opettajien riittämättömistä käsityksistä opetusteorioista ja menetelmistä
(Forzani, 2014; Moon, 2011; Korthagen, 2010; Sahlberg, 2010; Brouwer &
Korthagen, 2005; Korthagen & Kessels, 1999). Myös tässä tutkimuksessa yliopiston ulkopuolisen järjestön rooli opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen
järjestäjänä on ollut merkittävä. Järjestöt voivatkin tarjota räätälöityä koulutusta,
sellaista jota opettajankoulutus ei aina pysty tarjoamaan. Järjestöjen tarjoamassa
koulutuksessa kokemuspohjaisuus, teoria ja käytäntö yhdistyvät luontevalla tavalla (Raval, Mckenney & Pieters, 2014; Adoniou, 2013; Raval, Mckenney &
Pieters, 2011).
Uutta luovien prosessien avaintekijä on oppijakeskeisyys – opetukseen osallistuva henkilö iästä ja taustasta riippumatta, ja oppilaskeskeisyys – perusopetukseen
osallistuva henkilö (Sawyer, 2017). Vaikka opettajankoulutuksessa korostuukin
opiskelijoiden itsenäisen työn osuus, koulutus ei anna riittävästi malleja muuttaa
koulussa opetusta opettajajohtoisesta oppilaskeskeiseksi (Raval ym., 2014; Lunenberg & Korthagen, 2003). Ilman omakohtaista kokemusta opettajaksi opiskeleva ei saa riittävästi tietoja ja taitoja siitä, miten toimia läsnä olevana ohjaajana
menetelmissä, jossa oppilaan toimijuus, luovuus ja ongelmanratkaisu korostuvat
(Duschl & Hamilton, 2011; Boyd, Grossman, Lankford, Loeb & Wyckoff, 2009).
Niin ikään tämän tutkimuksen kimmokkeena on ollut avata näkökulmia luovan
ongelmanratkaisun joustavalle soveltamiselle sen sijaan, että se linkitettäisiin vain
luovuuden kannalta ilmeisimpiin oppiaineisiin kuten taito- ja taideaineisiin (Hargrove & Nietfeld, 2015) tai matematiikkaan (Kandemir & Gür, 2007). Luovan
ongelmanratkaisun menetelmien on havaittu soveltuvan esimerkiksi luonnontieteiden opetukseen, joskaan tähän liittyvä tutkimus ei ole runsasta (ks. esim. Sawyer, 2018; Sawyer, 2017; Juuti, Lavonen, Uitto, Byman & Meisalo, 2010; Park
ym., 2006; Lavonen ym., 2004).
Jatkuva kehittämis- ja yhteistyö koulutuksessa kytkeytyy luontevasti tutkimukseen (Rautiainen & Tarnanen, 2019). Sellaista tutkimusta, jossa monipuolisia
opetusmenetelmiä sovelletaan erilaisissa opetuskokonaisuuksissa ja jossa opettajaksi opiskelevien menetelmiin liittyviä ennakkokäsityksiä haastetaan, tarvitaan
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edelleen lisää (Lonka, 2018; Adler, 1993). Kuten opettajia kehotetaan koulussa
olemaan oman työnsä tutkijoita (Niemi, 2011; Sahlberg, 2010), niin myös opettajankouluttajan tulee toteuttaa tätä periaatetta (McKenney & Brand-Gruwel, 2018).
Parhaimmillaan opettajankouluttaja voi siis antaa opettajaksi opiskelevalle mallin,
miten olla omaa opetustyötään tutkiva opettaja (Shulman, 1991).
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Teoreettisessa viitekehyksessä perehdyn siihen taustatutkimukseen, joka linkittyy
tutkimukseni kaikkiin kolmeen osatutkimukseen.
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Katsauksen aloitan luovuuden ja luovan ongelmanratkaisun käsitteisiin perehtymisellä. Näille käsitteille rakentuu pohja, jota tarvitaan luovan ongelmanratkaisun
menetelmän ymmärtämiseen ja käyttämiseen opetuksessa. Luovan ongelmanratkaisun menetelmää avaan eri menetelmämallien avulla.
Katsauksen seuraavassa osassa linkitän luovan ongelmanratkaisun menetelmän oppimisprosessiin. Keskeiset linkit liittyvät oppimistilanteen autenttisuuteen,
merkityksellisiin ongelmiin, kokemuksellisuuteen, ajattelutaitoihin ja tiedon rakentumiseen, itseohjautuvuuteen, motivaatioon sekä yhteistoiminnallisuuteen.
Näitä tietoja tarvitaan sekä sen ymmärtämiseen, mitä vaikutuksia luovan ongelmanratkaisun menetelmän käytöllä on luokkahuoneessa oppilaan oppimiselle, että
tutkimuksessa ilmenevän opettajaopiskelijoiden ja työssä olevien opettajien oppimiskokemuksen selittämiseen.
Koska tutkimus on toteutettu opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kontekstissa, opettajan ammatilliseen oppimiseen on niin ikään tarpeen perehtyä. Jotta voin analysoida opettajaksi opiskelevien ja opettajien käsitysten muuttumista, minun on tiedettävä, millaisen pohjan ja edellytykset opettajankoulutus antaa elinikäiselle oppimiselle. Lisäksi minun on tarkasteltava sellaisia tutkimuksia, joissa käsitellään täydennyskoulutuksessa opitun siirtymistä käytännön opetustyöhön. Tutkimuksessa hyödynnetyn pedagogisen mallin laatua on
tarpeen heijastaa täydennyskoulutuksen laatututkimukseen ja luovan ongelmanratkaisun menetelmän soveltamisesta opettajakoulutuksessa liittyvään tutkimukseen.
Opetuksen suunnitteluun ja pedagogisiin ratkaisuihin kiinnitän teoriaosassa
erityistä huomiota. Aiheeseen liittyvä tutkimus luo pohjan keskustelulle, jota tarvitsen sekä menetelmän että prosessien ymmärtämiseen. Tässä osassa tarkastelen
muun muassa luovan ongelmanratkaisun linkittymistä muihin opetusmenetelmiin,
opettajan toimiin ohjaamisen aikana, opetusresurssikysymyksiin, opettaja- ja oppilaskeskeisyyteen sekä arvioinnin ja palautteen merkityksiin. Näihin yksityiskohtiin on tärkeää perehtyä, jotta voin ymmärtää ja hyödyntää menetelmään liittyvän ja sen mukanaan tuoman vuorovaikutuksen merkitystä.
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Tutkimuksessani haluan vastata myös niihin kysymyksiin, jotka liittyvät opettajan kykyyn ohjata vuorovaikutustilanteita ja ymmärtää vuorovaikutuksen moninaisuutta, kun hyödynnetään luovaa ongelmanratkaisua luokkahuoneessa. Näin
ollen teoriakatsauksen viimeisessä luvussa esittelen teoreettisesta viitekehyksestä
kumpuavan vuorovaikutussysteemin, jossa huomioin monipuolisia ohjaukseen
liittyviä tilanteita ja yksiköitä, joita syntyy luovan ongelmanratkaisun prosessin
aikana ja jotka vaikuttavat toinen toisiinsa.

.+.  "!#"#!!!
Ongelmanratkaisu nähdään tärkeänä tulevaisuustaitona, mutta ongelmanratkaisutaidon harjoitteleminen ei rajoitu peruskoulutukseen, vaan se jatkuu aikuiskoulutukseen, ja se voidaan siis lukea tärkeäksi elinikäisen oppimisen taidoksi (esim.
Shulman, 2002). Ei ole siis yllättävä, että ongelmanratkaisu on kiinnostanut opetuksen ja oppimisen tutkijoita jo useiden vuosikymmenten ajan (mm. Bybee &
Sund, 1982; Sweller, 1988; Howard, Mc Ge, Shia & Hong, 2000; Friege & Lind,
2003; Dow & Mayer, 2004; Mayer, 2004; Kirschner, Paas, Kirschner & Janssen,
2011; Scherer & Tiemann, 2012).
Käsillä olevasta ongelmasta huolimatta ratkaiseminen vaatii henkilöltä aktiivisuutta. Aktiivisuus tarkoittaa sekä ajattelutaitoja että toimimista ratkaisua varten
(Mayer, 2004). Kehittynyt ongelmanratkaisutaito edellyttää kykyä ymmärtää mihin ilmiöön käsillä oleva ongelma liittyy, mikä teoreettinen tieto siihen linkittyy,
ja mitkä ovat ne tavat tai mallit, joiden avulla ongelma voidaan ratkaista (Friege
& Lind, 2006). Ongelmanratkaisutaitoja voidaankin tarkastella reaaliaineissa oppiainelähtöisesti, esimerkiksi matematiikassa (esim. Sweller, 1988), fysiikassa
(esim. Friege & Lind, 2006) tai kemiassa (esim. Scherer & Tiemann, 2012), tai
yleisellä, ilmiön tasolla (esim. Dow & Mayer, 2004; Howard ym., 2000; Kirschner
ym., 2011). Tällaisessa alakohtaisessa (domain specific) ongelmanratkaisussa faktojen ja lainalaisuuksien tiedostaminen ja muistaminen voi tuottaa hyvän lopputuloksen ongelmaratkaisussa, kun taas ilmiökohtaisen ongelman ratkaisu vaatii
usein kokonaisuuden laajempaa hahmottamista ja useiden tietojen ja taitojen soveltamista (Aksela, Tikkanen & Kärnä, 2012; Friege & Lind, 2006).
Opettajan näkökulmasta on tärkeää ymmärtää kuhunkin ongelmaan liittyvät
ratkaisutaidot, jotta opettaja pystyy tukemaan ja ohjaamaan oppilaita ongelmanratkaisuprosessissa (Scherer & Tiemann, 2012; Howard ym., 2000). Se, miten paljon ja missä tilanteissa ongelmaratkaisutehtäviä opetuksessa kannattaa käyttää,
riippuu oppimistavoitteista (Bybee & Sund, 1982). Tutkimukset ovat osoittaneet,
että ongelmanratkaisutehtävät eivät ole parhaita silloin, kun halutaan opettaa uusia
käsitteitä (mm. Hattie & Yates, 2014; Friege & Lind, 2006). Tällöin ongelman
ratkaisemiseen liittynee ekspertin ja noviisin dilemma, jossa noviisin on vaikea
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oppia sellaisia asioita, joiden olemassaoloa hän ei tiedä, kun ekspertti taas voi asioiden olemassaolon olettaa (Scherer & Tiemann, 2012; Ge & Land, 2003). Toisin
sanoen on tapauksia, joissa ratkaisu johonkin ongelmaan on ilmeinen, ja sellaisia,
joissa se ei ole ilmeinen ja vaatii laajemmin tiedon soveltamista ongelmanratkaisuprosessin aikana. Muun muassa Jonassen (1997) kuvaa perusteellisesti malleja,
joita opettaja voi hyödyntää loogisten, rutiininomaisten (well-structured) ja ei-rutiininomaisten, abstraktien (ill-structured) ongelmien ratkaisemisen ohjaamisessa. Ratkaistaessa suoraviivaista rutiiniomasta ongelmaa, oppija saa kaiken tarvittavan tiedon tehtävänannosta, eikä hän käytännössä tarvitse ulkopuolista apua
tai tietoa. Ei-rutiininomaisissa tehtävissä tehtävänannon lisäksi oppijan täytyy hakea ulkopuolelta lisää tietoa ja ymmärtää sekä ongelmaan liittyvä aihealue että se,
mitä strategiaa ongelmanratkaisuun olisi hyvä käyttää.
Ongelmanratkaisua voidaan niin ikään tarkastella siitä näkökulmasta ovatko
ne suljettuja tai avoimia (esim. Wellington & Ireson, 2012). Tehtävä luokitellaan
avoimeksi, jos siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta, vaan ratkaisumahdollisuuksia
on useita. Suljetuissa tehtävissä taas tavoitteena on päätyä yhteen tiedossa olevaan
ratkaisuun. Muun muassa Bell, Smetana ja Binns (2005) avaavat avoimien ja suljettujen tehtävien tematiikka vuorovaikutuksen näkökulmasta. Tarkemmin opettajan ja oppilaan väliseen vuotovaikutukseen perehdyn luvussa 2.5.3 Opettaja
vuorovaikutuksen luojana.
Erityisesti edellä kuvatut ei-rutiininomaiset tehtävät nähdään sellaisina, jotka
antavat oppilaalle tarvittavia valmiuksia tulevaisuustaitojen kehittymiseen
(OECD, 2014; Piirto, 2011; Beghetto, 2010). Ongelmanratkaisua ei siis tulisi rinnastaa luovaan ongelmanratkaisuun, kuten joissakin yhteyksissä (esim. OECD,
2014), vaan tulisi ymmärtää, mitä lisäarvoa luovuus ongelmanratkaisuun tuo.
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Jotta luovaa ongelmanratkaisua voidaan ymmärtää, on syytä tarkastella sen yhteyksiä luovuuteen ja luovaan prosessiin. On havaittu, että edellä mainittujen abstraktien tehtävien ratkaisemisessa tiedon ja taidon lisäksi tarvitaan myös intuitiota
ja mielipiteitä (Martin, 2010). Niin ikään riskinotto ja avoimuus uusille kokemuksille ja epävarmuuden sietäminen on liitetty luovaan tapaan ratkaista ongelmia
(Richards, 2010; Russ & Fiorelli, 2010; Piirto, 2010; Beghetto, 2005). Voidaan
siis olettaa, että prosessin luovuuteen vaikuttavat myös henkilön erityistaidot
(mm. itsekuri, luottamus muihin), kokemusmaailma ja tavoitteiden asettelu (Simonton, 2008).
Luovuuden määritelmään vaikuttavat siis monet tekijät, ja sitä voidaan lähestyä henkilön (ominaisuuksien, itseilmaisun), prosessin (toimintatavan) tai prosessin tuotoksena syntyvien tuotteiden kautta (Sawyer, 2018; Skiba ym., 2010).
Plucker ja muut (2004) määrittelevät luovuuden seuraavasti: ”Luovuus voidaan
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määritellä vuorovaikutuksena kykyjen, prosessin ja ympäristön välillä, mikä tapahtuu työskennellessään yksin tai ryhmässä, ja jossa syntyy sekä uusi että hyödyllinen tuotos.” [Tekijän käännös.]
Luovuuden käsite on myös kulttuurisidonnainen, mikä osaltaan tekee luovuuden määrittelemisestä haasteellisen (Sawyer, 2018; Mullet ym., 2016; Csikszentmihalyi, 2013; Soland, Hamilton & Stecher, 2013; Ward & Kolomyts, 2010;
Moran, 2010; Corte, 2010). Juuri tästä syystä luovuutta on myös mystifioitu: se
on nähty jonakin, jota vain harvat voivat tavoittaa tai omistaa, jonakin selittämättömänä (Kaufman & Beghetto, 2009; Plucker ym., 2004). Jokaisella on jonkinlainen käsitys luovuudesta, mutta harvemmin siihen liittyvää tutkimusperäistä tietoa.
Koulu ja luokkahuone eivät ole myöskään luovuuden käsitteen tulkinnoissa
ongelmattomia. Kuten on jo mainittu, luova toiminta kytketään usein luoviin oppiaineisiin eikä luovuutta nähdä välttämättä osana kaikkia oppiaineita (Skiba ym.,
2010; Plucker ym., 2004). Koska toisinaan luovuuden ajatellaan olevan yksilön
synnynnäinen ominaisuus, opettajat eivät edes pysty näkemään itseään osana oppilaiden luovaa prosessia eivätkä täten myöskään ohjaamaan näitä prosessin aikana (Beghetto, 2010; Plucker ym., 2004). Luovuuden edistämisen suurimmiksi
esteiksi luokkahuoneessa on kuvattu opettajien opetustaitoja, asenteita ja uskomuksia luovuudesta, ympäristön motivaatiotekijöitä sekä oppilaiden omia asenteita ja uskomuksia (Beghetto, 2010).
Tulevaisuustaitojen harjoittelemisen kontekstissa ei ole kuitenkaan järkevä rajata luovuuden käsitettä vain taiteelliseen ja innovatiiviseen toimintaan. Mielekkäämpää on pitää sisällöt arkisemman, niin sanotun arjen luovuuden (everyday
creativity) tasolla (Mullet ym., 2016; Morais & Azavedo, 2011; Russ & Fiorelli,
2010; Richards, 2010; Moran, 2010). Jokapäiväisessä luovuudessa tärkeimmät
kriteerit ovat omaperäisyys ja tarkoituksenmukaisuus, jotka molemmat ovat sidottuja aikaan ja paikkaan (Simonton, 2008). Jokapäiväistä luovuutta tarvitaan jo pelkästään siihen, että esimerkiksi löydetään ruokaa ja pysytään terveinä. Jokapäiväisessä luovuudessa tärkeää ei ole niinkään lopputulos – löytyi ruokaa ja vatsa
tuli täyteen – vaan itse prosessi: miten ja mistä ruokaa löytyi (Hennessey, 2015;
Tanggaard, 2015).
Arjen luovuutta ja toisaalta yhteiskunnalle merkittävää luovaa toimintaa kuvataan kirjallisuudessa käsitteillä little-c ja Big-C (mm. Lonka, 2018; Mullet ym.,
2016; Hennessey, 2015; Vedenpää & Lonka, 2014; Skiba ym., 2010; Kaufman &
Beghetto, 2009; Park ym., 2006; Plucker ym., 2004). Kaufman ja Beghetto (2009)
pitävät kuitenkin kahtiajakoa erityisesti koulun ja opetuksen näkökulmasta liian
suppeana ja ehdottavat luovuuden määrittelemisen tueksi 4C-mallia. Tässä mallissa Big-C kuvaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja tunnustettua luovaa toimintaa. Esimerkiksi arvostetut taiteilijat kuuluvat tähän ryhmään. Arjen luovuus, jota
jokainen tuottaa ja hyödyntää, luokitellaan little-c:ksi. Kolmantena on mallissa
mukana Pro-C, johon kuuluvat henkilöt luovista ammattikunnista. Sitä sanotaan
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myös funktionaaliseksi luovuudeksi, jossa luovuutta ja sen prosessia hyödynnetään esimerkiksi tuotesuunnittelussa (Cropley & Cropley, 2010; Van der Lugt,
2000). Viimeisenä osana 4C-mallissaan Kaufman ja Beghetto (2009) kuvaavat
mini-c:n, jossa ” […] henkilö rakentaa joustavasti tietoa ja ymmärrystä luovuuteen liittyen omassa sosiokulttuurisessa kontekstissaan kokemusten, tehtävien ja
tapahtumien kautta […] ” [Tekijän käännös.] Mini-c voi olla yhtä hyvin arkista
askartelua ja tekemistä tai sitten harjoittelua ja koulutusta Pro-C:ta varten, ja juuri
mini-c soveltuu Kaufmanin ja Beghetton mielestä kouluopetuksen käsitekenttään
parhaiten. 4C-malli kuvaa osaltansa myös luovan ongelmanratkaisun kaikkiallisuuden luonnetta, jota termiä käytän tutkimuksessani opettajaopiskelijoiden ja
opettajien käsitysten tarkastelussa, kuvaamisessa ja jäsentämisessä. Kaikkiallisuus (ubiquitos), joka liittyy myös käsitteeseen ubiquitos learning mutta jonka
tässä yhteydessä linkitän kaikkiallisuuden oppimiseen laajemmin, voisi esimerkiksi kuvata sellaisia ilmiöitä, joita voidaan havaita kaikkialla läsnä oleviksi. Terminä kaikkiallisuus ei ole ongelmaton kasvatustieteen kentässä, koska sen käyttö
ei ole vakiintunut. Kuitenkin muun muassa Krokfors ja muut (2015) avaavat kaikkiallisuuden käsitettä opetuksen ja oppimisen muutoksen yhteydessä ja yhdistävät
sen erityisesti monimuotoiseen oppimisympäristöön (Krokfors ym., 2015). He
kirjoittavat muun muassa seuraavasti: ”Oppimisen kaikkiallisuuden ymmärtäminen on perusta uusien pedagogisten käytäntöjen ja uusien oppimisympäristöjen
luomiselle.” (Krokfors ym., 2015, s. 2). Tästä näkökulmasta myös luovan ongelmanratkaisun kaikkiallisuuden ymmärtäminen mahdollistaa sen hyödyntämisen
eri oppiaineissa ja monipuolisten ongelmien ratkaisemiseen. Menetelmän näkökulmasta kaikkiallisuus voitaisiin kuvata myös monikäyttöisyytenä, mutta silloin
kuvauksesta rajattaisiin pois esimerkiksi ongelmanratkaisun yhteys ajattelutaitoihin. Tutkimuksessani tarkoitankin ongelmanratkaisun kaikkiallisuudella sen läsnäoloa kaikkialla henkilön toiminnassa (luovuudessa, ajattelutaidoissa ja oppimisessa), sen ilmenemistä eri oppiaineissa ja oppimisympäristöissä (konteksteissa ja
resursseissa) sekä linkittymistä erilaisiin opetusmenetelmiin (opettamiseen).
Jotta pystytään hyödyntämään erilaista luovuutta, täytyy kuitenkin ymmärtää,
miten luova prosessi rakentuu. Uranuurtajana luovan ongelmanratkaisun prosessin tutkimisessa voidaan pitää Graham Wallasia (1926), joka halusi selvittää, miten luovat ihmiset ajattelevat luomisprosessinsa aikana ja ennen kaikkea miten he
hallitsevat luomisprosessia. Useiden keskustelujen tuloksena Wallas havaitsi, että
kaikissa henkilöiden kuvaamissa luomisprosesseissa on neljä vaihetta: valmistelu
(preparation), kypsyminen (incubation), oivallus (illumination) ja todentaminen
(verification). Lisäksi hän havaitsi, että vaiheiden sisällä on omanlaisiaan alavaiheita (sub-stages), jotka voivat olla eri henkilöillä erilaisia, ja että henkilöillä voi
olla samanaikaisesti käynnissä useita luovia prosesseja, jotka kaikki voivat olla
eri vaiheissa. Wallasin (1926) mukaan luovalla prosessilla on aina suunta ja se
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edellyttää vaiheittaista etenemistä. Tämä malli on ollut pohjana myös luovan ongelmanratkaisun menetelmien kehittämistyössä, joita kuvaan seuraavissa kappaleissa.
.+.+. #$ "!#
Luova ongelmanratkaisu nähdään välineenä, joka tarjoaa mahdollisuuden harjoitella sekä luovuutta että ongelmanratkaisua. Luovaa ongelmanratkaisua on menetelmänä kehitetty ja tutkittu aktiivisesti 1930-luvulta lähtien, ja Alex Osbornea
voidaan pitää ensimmäisenä, joka kuvasi luovan ongelmaratkaisun menetelmän
seikkaperäisesti (viitaten Isaksen ym., 2011; Treffinger, Selby & Isaksen, 2008;
Treffinger & Isaksen, 2005). Suomessa luovan ongelmanratkaisun menetelmä tuli
todennäköisesti laajan yleisön tietoisuuteen Heikkilän (1981) julkaiseman Luovan
ongelmanratkaisun didaktiikka -kirjan myötä. Muutamaa vuotta myöhemmin
Finiste-hankkeen (Kuitunen, 1996) puitteissa luovaa ongelmanratkaisua kokeiltiin myös luonnontieteiden opetuksessa (Sahlberg ym., 1993). Jari Lavonen ja
Veijo Meisalo ovat myöhemmin koonneet aiheeseen liittyvää opetusmateriaalia
Helsingin yliopiston ylläpitämään luonnontieteiden opetuksen työtapaoppaaseen
(Lavonen & Meisalo, 2001). Aiheesta on myös julkaistu opinnäytetöitä ja tutkimusartikkeleita (esim. Lavonen ym., 2004; Talvemäki, 2003). Myöhempinä vuosina luovan ongelmanratkaisun menetelmä näyttää sulautuneen yhteen muiden
menetelmien kanssa, eikä luovan ongelmanratkaisun menetelmän laajasta jalkautumisesta opetukseen ja opettajien käyttöön ole tutkimustietoa. Sen sijaan menetelmään liittyviin työtapoihin kuten aivoriiheen, miellekarttaan, ajatteluhattuihin
ja muihin voi törmätä useinkin eri yhteyksissä, myös kouluopetuksessa.
Määrittelen luovan ongelmanratkaisun seuraavasti: luova ongelmanratkaisu
on avoin prosessi, jossa ongelman käsittelyyn ja ratkaisemiseen käytetään
apuna luovaan prosessiin perustuvia avoimia ja joustavia työtapoja (Isaksen
ym., 2011; Simonton, 2008; Treffinger ym., 2006; Kandemir & Gür, 2007; Mumford ym., 1997). Menetelmän prosessinomaisuus tarkoittaa, että siinä kuljetaan
kohti lopputulosta määrättyjen vaiheiden kautta siten, että jokainen edeltävä vaihe
pohjustaa siirtymistä seuraavan vaiheeseen (Treffinger & Isaksen, 2005; Treffinger ym., 2006; Cropley & Cropley, 2010; Cramond, 2015). Luovan ongelmanratkaisun vaiheittain etenevästä prosessista on monia malleja. Vaiheiden määrän
mukaan malli voi olla kolmivaiheinen (Kapusinski, Sutterlin, Hobbins, Wright &
Bendiksen, 1989; Treffinger & Isaksen, 2005; Chant ym., 2009), viisivaiheinen
(viitattu Treffinger & Isaksen, 2005), kuusivaiheinen (viitattu Kapusinksi ym.,
1989; Sahlberg ym., 1993) tai seitsenvaiheinen (Piirto, 2010; Cropley & Cropley
2010; Treffinger & Isaksen, 2005; Lavonen ym., 2004). Esimerkiksi kuusivaiheisessa mallissa, jota myös Sahlberg ja muut (1993) hankkeessaan sovelsivat ja joka
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on myös tässä tutkimuksessa kehitetyn pedagogisen mallin taustalla, on seuraavia
vaiheita:
Vaihe 1. Tarvetila tai ongelma. Määritellään ongelma ja miksi se halutaan ratkaista.
Vaihe 2. Tosiasiat. Kartoitetaan olemassa olevat resurssit.
Vaihe 3. Kypsyttely. Kehitetään ideoita ja ratkaisuja ongelmaa monipuolisesti tutkien.
Vaihe 4. Kirkastuminen ja todentaminen. Sopivien ideoiden ja ratkaisujen valitseminen.
Vaihe 5. Hyväksyminen ja toteuttaminen. Parhaan ratkaisun valitseminen tilanteeseen ja sen toteuttaminen.
Vaihe 6. Lopputuloksen arviointi.
Vaikka vaiheet etenevät yllä kuvatussa mallissa numeerisessa järjestyksessä,
malli mahdollistaa myös paluun edeltävään vaiheeseen, mikäli ongelmanratkaisuprosessi sitä vaatii. Esimerkiksi jos mallin vaiheessa 2 havaitaan, että ensimmäisessä vaiheessa määritellyn ongelman ratkaisemiseen ei ole resursseja, palataan edelliseen vaiheeseen ja määritellään ongelma uudelleen siten, että se voidaan ratkaista olemassa olevilla resursseilla. On kehitetty myös malleja, jossa vaiheistus ei ole numeerinen ja joissa vaiheet mahdollistavat ongelmanratkaisun prosessin joustavuuden. Isaksenin ja muiden kehittämä kuvion 2 mukainen malli
(Isaksen ym., 2011) lienee tällaisista malleista yksityiskohtaisin.
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Esitettyjen mallien mukaan jokainen ongelmanratkaisun prosessi alkaa ongelmasta ja sen määrittelystä (Camarda ym., 2013; Martin, 2010). Ongelma voidaan
nähdä esimerkiksi kuiluna sen välillä, mitä meillä nyt on tai missä me nyt olemme
ja toisaalta mihin haluamme päästä (Lahti & Seitamaa-Hakkarainen, 2014). Isaksenin ja muiden (2011) esittämän mallin perusteella tärkeintä onkin ymmärtää,
minkälaisen ongelman kanssa olemme tekemisissä. Vasta sen jälkeen on mahdollista rajata kysymykset ja tehdä tarvittavaa taustatyötä. Ongelman määrittelemisen
jälkeen on tärkeää hetkeksi unohtaa, mikä olisi prosessin paras ja järkevin lopputulos, ja keskittyä ideointiin. Mitä suurempi määrä ideoita voidaan tuottaa, sitä
paremmat olosuhteet luodaan prosessin toimintavaiheelle. Käytännössä jokaisessa vaiheessa joudutaan punnitsemaan eri vaihtoehtoja ja tekemään valintoja.
(Isaksen ym., 2011.) Samalla tavalla myös luovuudessa on kyse pitkälti päätöksenteosta: prosessin aikana kohdataan lukuisia tilanteita, joissa tehdään valintoja,
ja koska valinnan tekemistä voi harjoitella esimerkiksi luovan ongelmanratkaisun
avulla myös luovuus kehittyy siinä samalla (Rubenstein, Callan, Ridgley & Henderson, 2019; Sternberg, 2006).
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Vaikka luovan ongelmanratkaisun malli keskittyy ongelman tehokkaaseen ratkaisemiseen, sen vaiheet auttavat myös opettajaa tai ohjaajaa viemään prosessia oppilaiden kanssa eteenpäin erilaisia työtapoja hyödyntäen (Hargrove & Nietfeld,
2015; Kandemir & Gür, 2007; Lavonen ym., 2004; Weick, 2003). Kuten jo aikaisemmin mainittu, ongelmanratkaisun luovassa menetelmässä hyödynnetään prosessin eteenpäinviemiseen erilaisia luovia työtapoja, joita yhdistetään ongelmanratkaisuun. Taulukkoon 1 onkin koottu luovan ongelmanratkaisun prosessin vaiheita ja vaiheisiin liittyviä työskentelyn ja arviointityötapojen esimerkkejä.
Nimenomaan työtapojen rikkaus tekee luovan ongelmanratkaisun menetelmästä monikäyttöisen ja joustavan (Isaksen ym., 2011; Runco, 2010; Russ & Fiorelli, 2010; Richards, 2010; Ward & Kolomyts, 2010; Treffinger ym., 2006; Heikkilä, 1981). Prosessin vaiheiden ja niihin liittyvien työtapojen tietäminen on kuitenkin hyödytöntä, jos opettaja ei ymmärrä niiden merkitystä oppimiselle eikä
osaa arvioida niiden avulla saavutettuja tuloksia (Hattie & Yates, 2014; Treffinger
ym., 2006). Joustavuudesta ja työtapojen rikkaudesta huolimatta opettajat kokevatkin luovan ongelmanratkaisun ongelmalliseksi luokassa (Smith & Smith,
2010). Tähän voivat olla syynä myös opettajien asenteet (Beghetto, 2010), koska
he saattavat ajatella, että koulussa opitaan pääasiassa perustaitoja (Richards, 2010)
ja luovaa ongelmanratkaisua tarjotaan vain lahjakkaille opetuksen eheyttämiseen
(Beghetto, 2010). Syynä voivat olla myös luovan ongelmanratkaisun asettamat
edellytykset kuten turvallisuudentunteen tarjoava oppimisympäristö, dialogisuus,
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luottamus, optimismi, arvostus ja muita, joita ei välttämättä esiinny jokaisessa luokassa ja jokaisen oppilaan kohdalla (Chant ym., 2009; Naylor & Keogh, 2012).
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Onkin syytä pohtia, millaiset olosuhteet oppimisympäristöltä vaaditaan, jotta
ongelmanratkaisuprosessista tulee hedelmällinen. Luovassa ongelmanratkaisussa
ongelmaa ei ratkaista pelkän tiedon ja mekaanisen prosessin avulla, vaan myös
henkilökohtaisilla ominaispiirteillä on roolinsa ja jokainen prosessiin osallistuja
vaikuttaa siihen myös omalla persoonallaan (Plucker ym., 2004) (kuvio 3).
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Henkilön täytyy pystyä käyttämään mielikuvitusta, intuitiota, herkkyyttä, empatiaa ja kokemuksia ongelman ratkaisun löytämisessä (Piirto, 2010; Sternberg,
2006). Kun yksilö kiinnostuu kontekstista, hänellä on vahvemmat motiivit sitoutua ratkaistavaan ongelmaan. Mikäli henkilö huomaa, että hänellä on riittävästi
osaamista ja taitoja ratkaista ongelma, hänen motivaationsa saa tukea.
Yhteistyö muiden kanssa on erityisen tärkeää, kun ratkaistaan ongelmia ryhmissä. Myös yksilön tavat tehdä asioita eli muun muassa oppimistyylit, käyttäytyminen ja ajattelutavat vaikuttavat prosessiin (Treffinger ym., 2008). Fyysisen ja
sosiaalisen ympäristön on siis oltava hyväksyvä ja turvallinen (Piirto, 2010; Sternberg, 2006; Plucker ym., 2004). Opettajan onkin syytä varautua käsittelemään
prosessin aikana oppilaissa herääviä tunteita, niin positiivisia kuin negatiivisiakin
(Piirto, 2010).
Kokoavasti voidaan todeta, että ongelmanratkaisun prosessiin on helpompaa
sitoutua, kun se on mitoitettu oikein ajassa ja tilassa (Piirto, 2010). Hyvin organisoidussa prosessissa oppilaat pääsevät käyttämään omaa aikaisempaa osaamistansa, motivointiin käytetään aikaa, itsearviointi on aktiivista, ja oppilaan itsetuntoa ja pystyvyysuskomusta vahvistetaan (Warnock & Duncan, 2019; Chen, Scardamalia & Bereiter, 2015; Lahti & Seitamaa-Hakkarainen, 2014; Corte, 2010).
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Käytännössä opettajan on mahdotonta huomioida kaikkia niitä malleja, joita oppimisprosessin kuvaamiseen on kehitetty. Kuitenkin sellaiset oppimisprosessien
kuvaukset, jotka tukevat erityisesti ajattelua ja itseohjautuvuutta, eli tilanteita,
joissa oppilailla on valinnan mahdollisuus, sopivat tarkastelun kohteeksi uutta
luovissa opetustilanteissa. Jotta voidaan ymmärtää, miten juuri luova ongelmanratkaisu ja sen prosessi tukevat oppimista, täytyy tietysti pohtia, millainen itse oppimisen prosessi on.
Kun tietyssä hetkessä havaitaan ajattelun muutos johonkin aikaisempaan tilanteeseen verrattuna, voidaan käsittää, että oppimista on tapahtunut (Duschl & Hamilton, 2011; Blumenfeld ym., 1991; Bybee & Sund, 1982). Oppiminen on vahvasti sosiaalista ja kulttuurisidonnaista, formaalisti ohjattua tai informaalia, joten
oppimisen edellytyksetkin ovat hyvin monipuolisia (Corte, 2010) ja oppimiseen
vaikuttaa useita taustatekijöitä (Duschl & Hamilton, 2011; Demetriou ym., 2011).
Duschl & Hamilton (2011) ovat määritelleet periaatteita, joihin oppimisen tutkimisessa kiinnitetään erityisesti huomiota. Yksi niistä on, että oppimisessa on aina
tärkeää sekä opiskelun prosessi että tämän prosessin tuloksena syntyvä tuotos.
Niinpä myös oppimisprosessissa tavoitellaan tuotosta aivan kuten ongelmanratkaisun prosessissa. Oppimisprosessin alussa oppilas tarkkailee tilannetta ja yrittää
hahmottaa siihen liittyviä osatekijöitä, minkä jälkeen uutta tietoa siirtyy ja linkittyy olemassa oleviin rakenteisiin, ja lopuksi sovelletaan, valitaan ja muokataan
olemassa olevaa ympäristöä oppilaan omasta kokemusmaailmasta käsin (Thibaut
ym., 2018a; Wallace & Bentley, 2012).
Sosiokognitiivisen teorian mukaan yksilön kehittymiseen vaikuttaa aina vuorovaikutus henkilökohtaisten tekijöiden, ympäristötekijöiden ja käyttäytymistekijöiden välillä (Bandura, 2012). Ei siis ole yhdentekevää, mitä tekoja henkilö tekee,
jotta hän saavuttaa niin sanotusti oman tulevaisuutensa. Banduran (2012) mukaan
ympäristö vaikuttaa aina oppimiseen, mutta ympäristö ei ole välttämätön ja muuttumaton voima vaan pikemminkin joustava ja hyödyllinen. Kolb ja Kolb (2012)
kuvaavat työssään kokemuksellisen oppimisen (experimental learning) mallin,
joka perustuu viime vuosisadan maineikkaiden kasvatuspsykologien kuten
Vygotskyn, Piaget´n, Deweyn ja muiden työlle. Mallissa aidot kokemukset, tietoinen havainnointi ja aktiivinen kokeileminen luovat pohjan abstraktille käsitteenmuodostukselle. Lisäksi se vaatii henkilöltä kykyä tarttua oppimisen kannalta
oleellisiin seikkoihin sekä muuttaa kokemusperäiset havainnot aktiiviseksi toiminnaksi. Malli linkittyy luovan ongelmanratkaisun malliin, mutta siinä ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, mikä on oppimistilanteessa opettajan rooli prosessin tukijana.
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Luovuus ja luova ongelmanratkaisu ovat läsnä jokaisen oppilaan arjessa. Informaalin oppimisen ja formaalin opetuksen synergiaa onkin syytä kehittää (Lavonen & Korhonen, 2017; Corte, 2010). Mitä paremmin oppilaan oma kokemusmaailma kohtaa opittavan sisällön, sitä tehokkaampaa oppiminen on (Ruthven
ym., 2017; Hasni ym., 2016; Corte, 2010; Anderson, Reder & Simon, 1996). Oppiminen on näin ollen kumulatiivista ja yksilöllistä (Corte, 2010). McKenney ja
Brand-Gruwel (2018) puhuvat oppimistilanteen autenttisuudesta (situated, wholetask learning), jossa luodaan mielekäs, merkityksellinen ja realistinen lähtökohta
oppimistilanteelle. Brown ja muut (1988) taas korostavat, että autenttisessa tilanteessa oppilaan on helpompaa ymmärtää mitä oppimistilanteissa tehdään ja miksi.
Hän voi hyödyntää osaamistaan ja yhteistyötä muiden kanssa, hän ymmärtää, millaista apua hän tarvitsee opettajalta, hän voi reflektoida oppimistaan tulostensa
valossa ja lopulta pohtia myös opitun soveltamista. (Brown, Collins & Duguid,
1988.) Oppimisen ratkaisevana lähtökohtana ongelmanratkaisun näkökulmasta
voidaankin pitää sitä, että oppilas oppii soveltamaan tietoja ja taitoja relevanttien
ongelmien ratkaisemiseen jokapäiväisessä elämässä (Isaksen ym., 2011; Treffinger & Isaksen, 2005; Camarda ym., 2013; Anderson ym., 1996).
Kun oppilas on tekemisissä sellaisten ongelmien kanssa, jotka kumpuavat elämän tositilanteista, myös hänen ajattelutaitonsa kehittyvät (Wallace & Bentely,
2012; Ball & Forzani, 2011; Bonney & Sternberg, 2011). Luovuuden ja luovan
ongelmanratkaisun lisäämistä perusopetuksessa onkin perusteltu ajattelutaitojen
kehittymisen näkökulmasta (esim. Halinen ym., 2016). Luovassa ongelmanratkaisussa ei riitä pintaoppiminen eli että muistaa eri asioita, vaan myös syväoppiminen
on tärkeää, jolloin tietoa sovelletaan ja luodaan uutta (Halinen ym., 2016; Hattie
& Yates, 2014; Groves & Vance, 2014; Soland ym., 2013; Lonka & LindblomYlänne, 1996). Nämä kognitiiviset osatekijät vaikuttavat siihen, miten oppilaat
sitoutuvat tehtäviin ja lopulta myös oppivat (Halinen ym., 2016). Ajattelutaitojen
kehittäminen ei ole siis enää itsestään selvä koulussa tapahtuvan oppimisen sivutuote, vaan se on tärkeä oppimisen tavoite, jota edistetään eri menetelmien avulla
ja johon kiinnitetään tietoisesti huomiota (esim. Halinen ym., 2016; Aksela ym.,
2012).
Ajattelutapoja ja malleja on kuvattu useita erilaisia (esim. Groves & Vance,
2014; Demetriou ym., 2011; Zhang, 2002). Tutkimusten perusteella voidaan olettaa käytännönläheisen luovan ongelmanratkaisun menetelmän kehittävän ajattelun taitoja monipuolisesti (Isaksen ym., 2011; Treffinger & Isaksen, 2005; Bailin,
2002). Tiedon käsittelemisen näkökulmasta ongelmanratkaisun yhteydessä nostetaan esille käsitteet divergentti ajattelu (divergent thinking) ja konvergentti ajattelu (convergent thinking) (mm. Forthmann, Wilken, Doebler & Holling, 2016;
Csikszentmihalyi, 2013; Piirto, 2011; Ward & Kolomyts, 2010; Runco, 2010;
Chant ym., 2009; Hong, Hartzell & Greene, 2009; Kandemir & Gür, 2007; Treffinger & Isaksen, 2005; Plucker ym., 2004; Van der Lugt, 2000; Mumford ym.,
1997; Kapusinski ym., 1989). Molemmat ajattelutavat linkitetään luovuuteen,
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mutta erityisesti divergentti ajattelu nähdään luovana kykynä tuottaa paljon monipuolisia ideoita.
Konvergentissa ajattelussa yhtä ideaa syvennetään ja jalostetaan. Koska konvergentin ajatteluprosessin aikana analysoidaan ja arvioidaan tietoa jatkuvasti, siihen liitetään myös kriittisen ajattelun kehittymisen tukeminen (mm. Soland ym.,
2013; Treffinger ym., 2006; Treffinger & Isaksen, 2005). Kriittinen ajattelu liittyy
ymmärtämiseen ja tiedon soveltamiseen ja siten myös syväoppimiseen (Bailin,
2002). Kun lisätään luovaan ongelmanratkaisun prosessiin esimerkiksi argumentointiin ja arviointiin liittyviä tehtäviä, tuetaan samalla kriittisen ajattelun kehittymistä (Osborne ym., 2013; Levin ym., 2009; Bybee & Sund, 1982).
Divergentin ajattelun tukeminen onkin opetuksessa verraten pientä, eikä oppilaita kannusteta siihen (Sawyer, 2018; Skiba ym., 2010; Plucker ym., 2004). Tiedon käsittelyn kannalta ehkä tärkeimmäksi nousee ajattelun joustavuus (Groves
& Vance, 2014). Joustavasti ajatteleva henkilö pystyy sujuvasti sukkuloimaan eri
kohteiden kuten esimerkiksi käsitteiden, kuvien ja tunteiden välillä. Pelkkä luovuus ei siis riitä, vaan tarvitaan myös kykyä soveltaa ja perustella valintoja (Bonney & Sternberg, 2011). Luovan ongelmanratkaisun menetelmä tukee työtapojen
avulla divergenttiä ajattelua ja prosessin vaiheiden avulla konvergenttia ajattelua
ja tarjoaa tällä tavalla tasapainon näiden kahden ajattelutavan välillä (Isaksen ym.,
2011; Treffinger ym., 2006; Treffinger & Isaksen, 2005).
.+/+- "!#"#$##!"$"
Luovan ongelmanratkaisun menetelmä tarjoaa muun muassa mallin itseohjautuvuuden harjoitteluun. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun oppilaalle tarjotaan
selkeä vaihe vaiheelta etenevä malli ja hän ymmärtää, mitä tavoitteita eri vaiheissa
saavutetaan sekä miten oma osaaminen kehittyy, hän oppii mallin hyödyt ja soveltaa sitä myös itsenäisesti (Schunk & Zimmerman, 2007; Jonassen, 1997;
Schunk & Zimmerman, 1997). Itseohjautuvuus edellyttää, että oppilas ymmärtää
sekä tavoitteen että siihen liittyvät osatavoitteet, jotka olisi tarkoitus saavuttaa lopputulosta varten (Hattie & Yates, 2014; Ryan & Deci, 2008; Schunk & Zimmerman, 2007). Kyky asettaa tavoitteita ja liikkua niiden mukaan kertoo itseohjautuvuudesta ja sitoutumisesta (Boekaerts, 2010; Hong ym., 2009; Howard ym.,
2000). Tutkimuksissa on osoitettu, että itseohjautuvuus edellyttää pitkäjänteistä ja
aktiivista toimintaa (Hattie & Yates, 2014; Howard ym., 2000; Boekaerts, 1997;
Bybee & Sund, 1982). Lisäksi yksilöllä tulee olla oppimisprosessin aikana mahdollisuuksia saada kokemuksia itsearvioinnista, vuorovaikutuksesta ja eri oppimisstrategioiden valinnasta (Patrikainen & Myller, 2002).
Oppilaan kyky suunnitella tavoitteellista etenemistä prosessissa liittyy pystyvyyskokemukseen (Kulgemeyer & Riese, 2018; Hattie & Yates, 2014; Bandura,
2012). Se on kokemus, joka syntyy valmiiksi saamisen tunteesta ja luottamuksesta
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omiin kykyihin (Bandura, 2012; Kulgemeyer & Riese, 2018; Hattie & Yates,
2014). Pystyvyyskokemuksen käsitteisiin ja luovan ongelmanratkaisun menetelmään näyttää tarjoavan eniten yhdistäviä tekijöitä itseohjautuvuusteoria (self-determination theory) (Ryan & Deci, 2008; Ryan & Deci, 2011). Teorian mukaan
oppimisen edellytys on, että yksilö kokee 1) autonomiaa tai omaehtoisuutta eli
tunnetta, jossa hän kokee, että saa aikaiseksi muutoksia ja saavuttaa itse asettamiaan tavoitteita 2) kompetenssia tai kyvykkyyttä ratkaista erilaisia ongelmia ja hallita oman osaamisen avulla omaa elämää 3) yhteisöllisyyttä tai yhteenkuuluvuutta
johonkin ryhmään. Nämä samat aspektit linkittävät muun muassa myös luovan
ongelmanratkaisun motivaatioon (Hennessey, 2010a).
Luovan ongelmanratkaisun menetelmän vaiheittainen eteneminen luo raamit
ulkoisille motivaatiotekijöille (extrinsic motivation) (Anderman ja Dawson, 2011;
Boekaerts, 2010; Ryan & Deci, 2008; Pesut, 1990). Menetelmään liittyvien työtapojen avulla muokataan oppimisympäristö innostavaksi, ja opittava asia sijoitetaan siten mielekkääseen kontekstiin ja sitä kautta herätetään oppilaiden mielenkiinto tulevaa kohtaan (Darling-Hammond, Flook, Cook-Harvey, Barron & Osher, 2020; Lonka, 2018; Sawyer, 2018; Hennessey, 2015; Hattie & Yates, 2014).
Näin oppilas pääsee (oppimisen tai ongelmanratkaisun) prosessissa alkuun ja hän
pystyy pohtimaan tavoitteitaan sekä tapoja saavuttaa nämä tavoitteet (Hattie &
Yates, 2014; Boekaerts, 2010). Tarjoamalla prosessin aikana monipuolista tukea
työtapojen ja arvioinnin muodossa mahdollistetaan erilaisille oppijoille kokemus
edistymisestä (Hennessey, 2015; Hattie & Yates, 2014). Prosessiin mahdollisesti
liittyvä tieto palkinnosta voi lisätä sitoutumista tehtävään ja näin lisätä motivaatiota yleisesti (Csikszentmihalyi, 2013; Beghetto, 2010; Hennessey, 2010b).
Ulkoisten palkintojen varaan oppimista ja siinä edistymistä ei kuitenkaan kannattaisi rakentaa niiden epäsäännöllisyyden takia, vaan parasta olisi, että työ itsessään, prosessi ja sen tulos eli valmiiksi saamisen kokemus, olisi oppilasta eteenpäin vievä palkinto (Hennessey, 2010a; Hattie & Yates, 2014). Palkitsevuudella
ja kaikilla edellä mainituilla ulkoisen motivaation tekijöillä tähdätäänkin yksilön
sisäisen motivaation (intrinsic motivation) kehittymisen tukemiseen (Ryan &
Deci, 2011; Anderman & Dawson, 2011; Hennessy, 2010a; Boekaerts, 2010;
Ryan & Deci, 2008). Sisäisen motivaation tukeminen on jokaisen opettajan ulottuvilla. Esimerkiksi oppilasta voi auttaa huomaamaan oman edistyksensä, oppilasta voi rohkaista ja auttaa tekemään valintoja sekä saamaan tämän tuntemaan,
että tämä voi vaikuttaa omaan oppimiseensa ja hallita käsillä olevia prosesseja
(Boekaerts, 2010; Hattie & Yates, 2014; Lonka, 2018). Sekä prosessin että sisältöjen täytyy kummankin tukea yksilön valintojen tekemistä, jotta sisäinen motivaatio saa tukea (Ryan & Deci, 2011). Hennessey (2015, 2010b) on erityisesti
tutkinut luovan prosessin ja sisäisen motivaation kytkeytymistä toisiinsa. Hänen
mukaansa luovat työtavat tukevat sisäisen motivaation kehittymistä erittäin hyvin
siitä syystä, että ne ovat monipuolisia ja joustavia. Hennessey väittää, että jokaisella yksilöllä on jokin osaamisalue, olkoon se sitten tietoon tai taitoon liittyvä,
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jota tämä voi prosessissa hyödyntää ja saada sen kautta kokemuksen omasta kyvykkyydestään (Hennessey, 2015).
Luovan ongelmanratkaisun menetelmä tarjoaa lähtökohdan yhteistyölle ja jaetulle oppimiselle (mm. Karwowski, 2015; Camarda ym., 2013; Son & Simon
2012; Isaksen ym., 2011; Chant ym., 2009). Hyvin ohjatulla pienryhmä- tai tiimityöskentelyllä on todettu olevan vaikutuksia parempiin oppimistuloksiin (esim.
Ruthven ym., 2017; Carmeli & Paulus, 2014; Losada & Heaphy, 2004). Yhteistoiminnallisessa oppimisessa ryhmän jäsenet pystyvät tukemaan toinen toisiaan
tavoitteiden asettamisessa, mikä vahvistaa motivaatiota monipuolisesti. Vieläkin
tärkeämpää yhteistoiminnallisuudessa on vertaisten tarjoama tiedollinen, toiminnallinen ja arviointituki (Hasni ym., 2016; Karwowski, 2015; Slavin, 2011; Ge &
Land, 2003; Brown ym., 1988). Yksilöiden välisen vuorovaikutuksen lisäksi yhteisöllisyys rikastuttaa vuorovaikutusta myös muiden tekijöiden, kuten ympäristön ja työkalujen välillä, sekä kehittää tiedonkäsittelyä (Paavola & Hakkarainen,
2014; Stahl, 2000). Erilaisten yhteistyömallien soveltaminen opetustyössä edellyttää sekä opettajalta että oppilaalta näiden mallien ymmärtämistä ja sitä, että
niitä on pystytty harjoittelemaan riittävästi (Paavola & Hakkarainen, 2014). Yhteistyö ei välttämättä lisää ratkaistaviin ongelmiin uusia, innovatiivisia ratkaisuja,
joten ryhmätyöskentely itsessään ei saisi olla ainoa syy oppilaiden yhteistoiminnallisuuteen uutta luovassa prosessissa (Plucker ym., 2004; Ge & Land, 2003;
Mumford ym., 1997).
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Ongelmanratkaisussa edetään vaihe vaiheelta, ja yleensä edeltävä vaihe täytyy
suorittaa, jotta voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Jos siirtymisten ohjeistus ei
ole riittävää, eteneminen lopahtaa, ja tuloksena on turhautumista (Pesut, 1990).
Ohjeissa tulisi siis selittää suoritusprosessiin aikana vaadittavat käsitteet ja toiminnot ja samalla tarjota myös strategioita prosessin luontevaan etenemiseen
(Kirschner, Sweller & Clark, 2006; Klahr & Nigam, 2004).
Prosessin johtajana opettaja määrittelee, kuinka paljon ja millaisia ohjeita hän
oppilailleen antaa prosessia varten ja sen aikana (Klahr & Nigam, 2004). Ohjeen
avulla opettaja rakentaa sillan oppilaan ja opittavan asian välille ja linkittää yksityiskohdat tarkasteltavaan kokonaisuuteen (Viilo, 2020; Ball & Forzani, 2011).
Mitä tarkemmat, selkeämmät ja suoremmat ohjeet opettaja pystyy rakentamaan,
sitä suuremmalla todennäköisyydellä oppiminen edistyy (Hattie & Yates, 2014;
Klahr & Nigam, 2004).
Oppiminen ei kuitenkaan ole yksin opettajan ja hänen rakentamansa prosessin
ja ohjeiden varassa, vaan oppilaan täytyy myös harjoitella metakognitiivisia taitoja ja olla itseohjautuva (Veenman, 2011). Veenmanin (2011) mukaan opettaja
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pystyy tietoisesti rakentamaan tehtävänannot siten, että oppilailla on valinnanmahdollisuuksia. He voivat suunnitella, seurata ja arvioida omaa edistymistään.
Näin heidän metataitonsa kehittyvät. Edellytyksenä kuitenkin on, että oppilas ymmärtää, mitä ja miksi tehdään ja mitä asioita kullakin tehtävällä harjoitellaan ja
opitaan (Veenman, 2011; Abrahams & Millar, 2008). Mikäli opettaja ei huomaa
selventää antamansa ohjetta vaativassa ongelmaratkaisussa, tehtävä voi olla oppilaalle kognitiivisesti liian kuormittava ja johtaa turhautumiseen ja työskentelyn
keskeyttämiseen (Feldon, Timmerman, Stowe & Showman, 2010; Sweller, 1988).
Opettajan on muistettava, että useat ongelmanratkaisumallit kuvaavat asiantuntijoiden tapaa ratkaista ongelmia, eikä näitä malleja ole sopeutettu kouluopetukseen (Boud & Feletti, 1999; Sweller, 1988). Kokoavasti voidaan todeta, että
opettajan on tarjottava oppilaille ajattelua tukevia työkaluja metataitojen kehittymiseen, jotta oppilas pystyy ottamaan enemmän vastuuta omasta oppimisestaan
(Soland ym., 2013; Hinton & Fischer, 2010; Corte, 2010; Pesut, 1990; Brown ym.,
1988).
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Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsee raporttien mukaan käsitys opettajankoulutuksen korkeasta laadusta (Lonka, 2018; Niemi ym., 2018; Moon, 2011). Opettajankoulutus valmistaa tulevia opettajia autonomiseen oman työn suunnitteluun
ja toteuttamiseen, mikä toisaalta lisää myös opettajan vastuuta (Niemi ym., 2018).
Jatkuvana haasteena voidaan pitää sitä, että opetustilanteiden on tähdättävä tulevaisuuteen, linkitettävä nykypäivän reaalimaailman haasteet tulevaisuuden osaamiseen ja haasteisiin (Stürmer & Seidel, 2015; Brouwer & Korthagen, 2005).
Tilanne on samankaltainen opettajankoulutuksessakin. On pohdittava jatkuvasti, miten oppimiseen ja opettamiseen liittyviä teorioita sovelletaan käytäntöön
niin, että ne tukevat tulevaisuustaitojen kehittymistä (Ahonen, 2018; Kuusisaari,
2016; Forzani, 2014; Moon, 2011; Lipponen & Kumpulainen, 2011; Pitkäniemi,
2010; Ball & Forzani, 2009; Lunenberg, Korthagen & Swennen, 2007; Engle &
Faux, 2006; Brouwer & Korthagen, 2005; Niemi, 2002). Opettajankoulutuksen on
muututtava ajan mukana ja paine opetuksen tehostamiseen on jatkuva (Hautamäki
ym., 2019; Moon, 2011).
Niemi ja muut (2018) ovat kuvanneet opettajankoulutuksen rakenteita ja linjauksia, joiden ajatellaan parantavan opettajankoulutuksen opetuksen laatua. Ennen kaikkea tulevalla opettajalla on oltava vankka tietopohja oppiaineista ja pedagogiikasta. Hänen on ymmärrettävä, miten erilaiset oppilaat oppivat ja mitä motivaatio tarkoittaa. Opettajan on oltava vuorovaikutusammattilainen ei vain omassa
luokkahuoneessansa vaan myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opettajan
on ymmärrettävä myös hänen itsensä jatkuvan oppimisen prosessi. Tulevaisuus-
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taitojen näkökulmasta opettaja on kehittäjä ja soveltaja etenkin opetussuunnitelmatyössä. Opettajan toivotaan olevan utelias, luova, innovatiivinen, riskejä ottava,
rohkea esikuva. Opettajan yritteliäisyys ilmenee kouluyhteisön ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutuksen kehittämisessä. Opettajan on aina toimittava eettisesti oikein. Kaikki nämä edellä kuvatut opettajalle asetetut vaatimukset, joita
opettajakoulutus kehittää ja tukee, pätevät myös uutta luovien prosessien suunnittelussa.
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Opettajankoulutuksen on tarjottava tulevalle opettajalle riittävästi tietoja ja taitoja,
jotta työnsä aloittava opettaja voi pärjätä työssään heti ensimmäisestä työpäivästä
lähtien (Brouwer & Korthagen, 2005). Opettajankoulutuksen strategiset linjaukset
toteutuvat käytännössä teoriapainotteisilla luennoilla, ohjatussa ryhmäopetuksessa, itsenäisessä ryhmäopiskelussa, itsenäisessä työssä ja ohjatussa opetusharjoittelussa. Yliopisto-opetuksen toteuttajat noudattavat sovittua opetussuunnitelmaa, mutta käytännössä he myös nauttivat akateemista vapautta. Tämä tarkoittaa,
että jokainen opintojakso voidaan toteuttaa yksilöllisellä tavalla. Opettajankouluttajan on aina muistettava, ettei hän toimi ainoastaan tiedon välittäjänä vaan opetusta toteuttaessaan tarjoaa myös opettamisen mallia opiskelijoilleen (Wang, Su,
Cheung, Wong & Kwong, 2013; Lunenberg ym., 2007; Gunstone & Northfield,
1994).
Opetuksen tehokkuusvaatimus näkyy opettajankoulutuksessa esimerkiksi kontaktiopetuksen määrän supistumisena. Tämä tarkoittaa, että opiskelijoiden itseohjautuva oppiminen ja aktiivinen osallisuus korostuvat entisestään (Schober ym.,
2015; Lipponen & Kumpulainen, 2011; Corte, 2010; Niemi, 2002; Stein, 1998;
Lonka & Lindblom-Ylänne, 1996). Opetus täytyy rakentaa tavalla, jolla opiskelijan tietorakenteet, prosessiosaaminen ja oppimisstrategiat saavat tukea (Dresel
ym., 2015; Vedenpää & Lonka 2014; Wang ym., 2013; Grossman ym., 2009b;
Meriläinen, 2002; Lonka & Lindblom-Ylänne, 1996). Opettajankoulutuksen on
pysyttävä myös haastamaan tulevien opettajien asenteita ja omakohtaiselle kokemukselle perustuvia mielikuvia (Kulgemeyer & Riese, 2018; Stürmer & Seidel,
2015; Brouwer & Korthagen, 2005; Gunstone & Northfield, 1994).
Väitöskirjassaan Ahonen (2018) käsittelee laajasti opettajaksi opiskelevien oppimista. Hän muun muassa listaa opiskelijan aktiivisen oppimisen säätelijöitä kuten ammatillisen identiteetin kehittymisen, teorian ja käytännön yhdistymisen,
kuulumisen tunteen, syväoppimisen mahdollisuudet, oppilaan oman aktiivisen
roolin ja muita (Ahonen, 2018). Ahosen (2018) tulosten mukaan ammatillisen
identiteetin kehittyminen kytkeytyy sisäiseen motivaatioon, mikä puolestaan on
yhteydessä oppimiskokemukseen. Oppimiskokemus syntyy muun muassa kokemuksesta, jossa havaitaan teorian ja käytännön yhdistyminen. Tilanteet, joissa
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opiskelija pystyi vaikuttamaan työtapoihin ja muokkaamaan oppimisympäristöjä,
koettiin niin ikään hyviksi (Ahonen, 2018). Kun verrataan näitä tuloksia oppimiseen yleisesti, huomataan, ettei eroa perusopetukseen ole.
Aktiivista oppimista tukevat myös vuorovaikutus ja vertaisilta saatu tuki
(Soini, Pietarinen, Toom & Pyhältö, 2015; Stein, 1998). Palaute ja oman ajattelun
tiedostaminen reflektion avulla on niin ikään tärkeää (Ahonen, 2018; Ryan &
Deci, 2008; Stein, 1998). Voidaan olettaa, että tässä valossa opettajaksi opiskelevan omakohtainen kokemus opetusmenetelmistä ja työtapojen käytöstä ovat tärkeä osa opiskelua (Kervinen ym., 2016; Chant ym., 2009; Morgan, 2003), koska
näin opiskelija saa aidon mahdollisuuden muuttaa omaa ymmärrystään joistakin
asioista, eikä hän vain laajenna aikaisempaa tietämystään (Ahonen, 2018).
Opettajankoulutuksen rakenteiden tulisi tarjota mahdollisuuksia reflektoida aitoja oppimistilanteita ja niihin liittyvää teoriaa (Forzani, 2014; Korthagen, 2010;
Stein, 1998). Oppimisympäristön on oltava myös turvallinen ja avoin erilaisille
kokeiluille, sekä niin yksin kuin myös ryhmässä toimimiselle (Soini ym., 2015;
Grossman ym., 2009b; Stein, 1998; Gunstone & Northfield, 1994). Eräs opettajan
ammattitaidon kehittymisen osatekijöistä on ymmärtäminen, mitkä toimet ja tapahtumat luokkahuoneessa johtavat oppimiseen ja vielä tarkemmin millaiseen oppimiseen (Stürmer & Seidel, 2015; Soini ym., 2015; Ball & Forzani, 2009).
Koulutusmallit, joissa yliopistojaksot vaihtelevat niin sanotun kenttäjakson eli
opetusharjoittelun kanssa ovatkin yleisiä (Forzani, 2014; Lampert ym., 2013;
Korthagen, 2010; Brower & Korthagen, 2005). Opetusharjoittelun jälkeen kokemuksia on mahdollista linkittää teoriaan ja muihin esimerkkitapauksiin yliopistojakson aikana (Forzani, 2014; Engle & Faux, 2006; Shulman, 1998). Menetelmien, myös luovan ongelmanratkaisun, kannalta tärkeitä ovat myös menetelmäkurssit eli didaktiikkaan painottuvat opintojaksot, eikä menetelmäoppimista voi
kokonaan siirtää opetusharjoittelun yhteyteen, kuten useasti on kuvattu (Forzani,
2014; Lampert ym., 2013; Grossman ym., 2009a; Brouwer & Korthagen, 2005).
Menetelmän harjoitteleminen menetelmäkurssilla mahdollistaa sen laajemman
tarkastelun ja siihen liittyvän reflektion sekä kytköksen teoriaan välittömästi opetuksen yhteydessä (Lampert ym., 2013; Gunstone & Northfield, 1994). Opetusharjoittelun aikana menetelmien kokeilemisen mahdollisuus rajoittuu aina luokassa meneillä olevaan opetukseen (Lampert ym., 2013; Grossman ym., 2009a;
Grossman ym., 2009b). Menetelmäkurssien ongelmana voi kuitenkin olla, että
menetelmiä pikemminkin kuvaillaan kuin kokeillaan käytännössä (Grossman ym.,
2009a). Näin menetelmien kokeilu ja käyttöönotto siirtyy, kunnes opettaja aloittaa
työnsä luokassa.
Luovan ongelmanratkaisun näkökulmasta on kuitenkin tärkeää tiedostaa, että
opettajan on hallittava menetelmän ja prosessin lisäksi myös oppiaineeseen liittyvä episteeminen perusta, erityisesti kun kyseessä eivät ole taide- tai taitoaineet.
Sisällöllisen osaamisen pedagoginen kompetenssi (pedagogical content know-
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ledge) tarkoittaa sitä, että opittavan tiedonalan sisältö välitetään oppilaalle mielekkäällä tavalla (Alonzo & Kim, 2016; Alonzo, Kobarg & Seidel, 2012). Reaaliaineissa toiminnan tavoitteena on aina myös tiedollinen opitun soveltaminen tai
uuden tiedon rakentaminen. Pedagogisesti taitava opettaja tiedostaa oppilaan ajattelun – mitä oppilas on ymmärtänyt ja mitä hän ei ole ymmärtänyt – ja pystyy
joustavasti muokkaamaan omaa toimintaansa niin tietotaitoon kuin myös menetelmiin liittyen (Alonzo & Kim, 2016). Nämä tärkeät taidot vaativat kehittyäkseen
säännöllisesti tarjolla olevaa täydennyskoulutusta.
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Täydennyskoulutusta suunniteltaessa on tärkeää huomioida opettajan ammatillisen oppimisen prosessinomaisuus ja muutos ajassa. Prosessin kehittymisen jatkumoon vaikuttavat toisaalta ulkoiset tekijät, kuten vaikkapa opetussuunnitelman
muutos, ja toisaalta sisäiset tekijät, kuten esimerkiksi opettajan uskomukset ja
asenteet (Kulgemeyer & Riese, 2018; Trotter, 2006; Brouwer & Korthagen, 2005;
Clarke & Hollongsworth, 2002). Usein ammatillinen oppiminen nähdään lineaarisena prosessina, jossa ensin täytyy tapahtua muutos opettajan tiedoissa ja uskomuksissa, minkä jälkeen opettaja muuttaa luokkahuoneessansa käytäntöjä. Tämän
seurauksena tapahtuu muutosta hänen oppilaidensa oppimistuloksissa (Clarke &
Hollongsworth, 2002; Supovitz & Turner, 2000). Toisissa malleissa opettajan kehittyminen nähdään sisäkkäin olevien kehien kautta: niiden ulkopuolella ovat kehittymiseen vaikuttavat ympäristötekijät ja sisäkehillä opettajan henkilökohtaiset
ominaisuudet (Korthagen, 2004).
Kuten opettajien peruskoulutuksessa on opittavan teorian ja käytännön välinen
yhteys osoitettava, niin myös opettajien täydennyskoulutuksessa opettajien on
ymmärrettävä, miten koulutussisällöt liittyvät heidän arkeensa luokkahuoneessa
(Capps ym., 2012; Raval, Mckenney & Pieters, 2010). Clarke ja Hollongsworth
(2002) ehdottavat täydennyskoulutusta rakennettavaksi siten, että jos halutaan
opettajan kehittyvän tavoitteellisesti muutoksen suuntaisesti, hänelle tarjotaan jokin vaihtoehtoinen tapa toimia luokkahuoneessa, jolloin hän näkee muutoksen oppilaiden oppimistuloksissa. Tämän jälkeen tapahtuu muutos opettajan uskomuksissa ja asenteissa. Heidän ehdottamassaan mallissa opettajan ammatillista kehittymistä ei nähdä lineaarisena prosessina (kuvio 4).
Kuvion mukaan opettaja reflektoi jatkuvasti toimintaansa omaan tietoonsa ja
siihen, miten hän työhönsä suhtautuu. Mitä enemmän hänellä on kokemusta, sitä
todennäköisemmin hän myös ryhtyy erilaisiin kokeiluihin. Jos kokeilut eivät tuota
tulosta, hän luopuu täydennyskoulutuksen tarjoamista ideoista ja keinoista. Kokeilujen tuomat tulokset eivät siis vaikuta ainoastaan siihen, miten opettajan
asenne muuttuu, vaan myös suoraan toimintaan luokkahuoneessa. (Clarke & Hollongsworth, 2002.) Koska opettajan henkilökohtaisilla vaikutuksilla on suuri rooli
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siinä, mitä luokkahuoneessa tapahtuu, nämä ominaisuudet tulee myös huomioida
siinä vuorovaikutuksessa, joka syntyy luovan ongelmanratkaisun prosessin aikana.

34(. '?4BB090=0<<0B8;;8A4=:478BBG<8A4=<0;;8;0@:4=90 >;;>=6AE>@B78=

<C:00= 

Opettajan ammatillisen kehittymisen kannalta on väliä, miten täydennyskoulutus on järjestetty ja mitä siinä käsitellään (Darling-Hammond ym., 2017; Capps
ym., 2012; Buczynski & Hansen, 2010; Lavonen, Juuti, Aksela & Meisalo, 2006;
Garet, Porter, Desimone, Birman & Yoon, 2001). Eräs tärkeimmistä tekijöistä on
koulutuksen sisällön linkittyminen opetussuunnitelmaan ja opettamiseen luokkahuoneessa (Darling-Hammond ym., 2017; Buczynski & Hansen, 2010; Trotter,
2006; Garet ym., 2001). Toinen tärkeä laatutekijä on koulutussisällön tarjoamien
menetelmien kokeminen hyödyllisiksi, niiden välitön kokeileminen ja soveltaminen myös omassa luokkahuoneessa (Darling-Hammond ym., 2017; Ruthven ym.,
2017; Osborne ym., 2013; Park ym., 2006; Garet ym., 2001). Seuraava täydennyskoulutuksen laatutekijä on opettajien keskinäisen yhteistyön, keskustelun ja
reflektion mahdollistaminen, mihin liittyy myös, että samaan koulutukseen osallistuu useita opettajia samasta koulusta (Darling-Hammond ym., 2017; Ruthven
ym., 2017; Binkhorst, Handelzalts, Poortman & van Joolingen, 2015; Osborne
ym., 2013; Murphy, Carlisle & Beggs, 2009; Lavonen ym., 2006; Park ym., 2006;
Garet ym., 2001). Täydennyskoulutus, jonka aikana opettaja saa tukea asiantuntevalta mentorilta ja palautetta omasta oppimisestaan, koetaan tehokkaaksi (Darling-Hammond ym., 2017; Trotter, 2006). Myös koulutuksen kestolla ja ajankohdalla on väliä (Darling-Hammond ym., 2017; Garet ym., 2001; Supovitz & Tur-
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ner, 2000). Loma-aikana koulutukseen osallistuminen ei anna mahdollisuutta asioiden soveltamiseen heti omassa luokassa, ja vasta pitkäkestoisen koulutuksen on
todettu saavan aikaan muutoksia oppilaiden oppimistuloksissa (Supovitz & Turner, 2000). Olisikin tärkeää, että opettajat voisivat osallistua räätälöityihin, juuri
omia tarpeitaan vastaaviin koulutuksiin (Trotter, 2006; Louis, Marks & Kruse,
1994).
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Tutkimukseni konteksti linkittyy vahvasti reaaliaineiden opetukseen, joten rajaan
taide- ja taitoaineiden opettajakoulutuksen tarkastelun ulkopuolelle tässä luvussa.
Yleisesti luovan ongelmanratkaisun nähdään kytkeytyvän laajasti luovuuden edistämiseen luokkahuoneessa ja sitä kautta opettajien ja opettajaksi opiskelevien käsityksiin luovuudesta (Vedenpää & Lonka 2014; Skiba ym., 2010; Diakidoy &
Kanari, 1999). Tutkimusten mukaan opettajien käsitykset luovuudesta ja luovasta
ongelmanratkaisusta ovat kirjavia, usein enemmän mielikuviin kuin todellisiin havaintoihin nojautuvia (Skiba ym., 2010). Diakidoy ja Kanari (1999) tekivät kyselytutkimuksen valmistumisvaiheessa oleville muiden kuin taide- ja taitoaineiden
opettajaksi opiskeleville selvittääkseen näiden käsityksiä luovuudesta. Tulosten
mukaan suurin osa mainitsi luovuuden ilmenevän tuotosten kautta: luovuuden
prosessinluonteisuutta ei mainittu. Lähes 70 % vastanneista yhdisti luovuuden taiteelliseen toimintaan. Luovuuden edellytykset linkitettiin yksilön ominaisuuksiin
(75 %), jolloin vastaajat ajattelivat, että yksilö joko on luova tai ei. Vedenpään ja
Lonkan (2014) tutkimuksessa taas havaittiin luovuuden ilmeneminen vuorovaikutuksen tuloksena, ja että se on prosessi, nousi selvästi esiin opettajaksi opiskelevien keskuudessa.
Luovan ongelmanratkaisun menetelmän käytöstä opettajankoulutuksessa on
muutamia viitteitä. Kandemir ja Gür (2007) raportoivat luovan ongelmanratkaisun
hyödyntämisestä matematiikan opettajien koulutuksessa. Menetelmää ei kuitenkaan käytetty kokonaisvaltaisena prosessina, vaan he hyödynsivät 22 erilaista luovan ongelmanratkaisun työtapaa matematiikan opetuksen tehostamiseksi. Toisessa opettajankoulutuksen tutkimuksessa tutkittiin, miten erilaiset työtavat edistävät luovaa ongelmanratkaisua (Hargrove & Nietfeld, 2015). Park ja muut (2006)
kertovat opettajien täydennyskoulutuksesta, jossa luonnontieteiden opettajat pääsivät tutustumaan ja soveltamaan luovan ongelmanratkaisun työtapoja laajasti eri
oppiaineissa. Chant ja muut (2009) raportoivat hankkeesta, jossa opettajat ohjeistettiin suunnittelemaan omaa opetusta luovan ongelmanratkaisun työtapoja hyödyntäen.
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Luova ongelmanratkaisu voidaan siis nähdä sekä luovuuden edistämisenä että
luovan ja ongelmanratkaisun prosessin strukturoijana: mainituista viimeisin on ollut lähtökohtana myös tämän tutkimuksen pedagogisen mallin kehittämisessä ja
osatutkimuksissa.
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Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat tavoitteiden ja sisältöjen kautta opettajan
opetusmenetelmien valintaa, mutta käytännössä jokaisella opettajalla on valinnoissa omat lähtökohtansa, ja se, mitä menetelmiä opettaja uransa aikana käyttää,
on hänen itsensä päätettävissä (Metsäpelto ym., 2017; Ball & Forzani, 2011;
Aulls, 2002). Uuden luomisen näkökulmasta uusien käytänteiden kokeileminen
on tärkeää (Lonka, 2018), jotta vaikutuksia ja oppimisen muutosta voidaan tarkastella. Tässä yhteydessä on syytä avata opettajajohtoisten tai opettajakeskeisten
ja oppilaskeskeisten työtapojen tematiikkaa.
Opettajakeskeisyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaista opettajajohtoista toimintaa, jossa oppilaalla on enemmän tai vähemmän passiivisen vastaanottajan rooli opetustilanteessa. On selvää, että oppilas- ja opettajakeskeisillä menetelmillä kehitetään jossain määrin eri taitoja ja opitaan eri tavalla sen mukaan,
miten paljon tietoa ja oheistusta oppilas opettajalta saa sekä miten paljon kukin
osapuoli vaikuttaa opetustilanteen etenemiseen (esim. Bell, Smetana & Binns,
2005; Chall, 2000). Joidenkin tutkimusten mukaan opettajajohtoisessa opetuksessa on havaittu olevan muun muassa paremman työskentelyrauhan: olemassa
olevan tiedon kytkeminen uuteen opittavaan asiaan sujuu paremmin, ja opettajajohtoisuus sisältää selittävää opetusta (Chall, 2000).
Opettajajohtoista ja oppilaskeskeistä opetustilanteen etenemistä ei ole syytä
nähdä toistensa vastakohtina, koska kumpaakin tarvitaan oppilaan oppimisen tukemiseen. Usein opetustilanne onkin sekoitus opettajakeskeisyyttä tai- johtoisuutta ja oppilaskeskeisyyttä (esim. Zhao, 2012; Bell ym., 2005; Chin & Chia
2005). Oppilaskeskeisyydessä oppilaan itseohjautuvuus korostuu. Perusopetussuunnitelman perusteet ohjaavat ja kannustavat oppilaskeskeisiin työtapoihin ja
itseohjautuvuuteen, vaikka opetussuunnitelmassa on myös selkeä oppiainekohtainen jako, jossa opettajan tiedon jakamisen rooli korostuu. Ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppilaskeskeisyys on jatkuvaa eikä satunnaista (Starkey, 2019; Chall, 2000). Oppilaskeskeisyys kehittyy
aluksi opettajan tiiviissä ohjauksessa, ja tästä oppilas enenevässä määrin liikkuu
vastuun ottamisen ja itseohjautuvuuden suuntaan (Metsäpelto ym., 2017; Lunenberg & Korthagen, 2003). Itseohjautuvuus edellyttää siis, että oppilaalla on
siihen valmius ja että hänellä on mahdollisuus tehdä valintoja oppimisprosessin
aikana (Starkey, 2019; Mitchell, 2018; Chall, 2000).
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Oppilaskeskeisyys liitetään usein aktiivisin työtapoihin, mikä tarkoittaa, että
oppilaat tekevät oppilastöitä, keskustelevat tai tutkivat vapaasti (Salmivirta, 2020;
Thibaut ym., 2018a; Mayer, 2004). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että opettaja jäisi
oppimisprosessin ulkopuolelle, vaan hänen on varmistettava kirjallisen tai suulliseen ohjeistuksen avulla, että oppilaat pystyvät omatoimisesti omaksumaan uutta
tietoa ja että he ymmärtävät, miten opittavat asiat linkittyvät yhteen (Boelens, De
Wever & Voet, 2017; Metsäpelto ym., 2017; Kirschner ym., 2006; Ge & Land,
2003). Tällaista oppilaiden metataitojen kehittymistä on havaittu muun muassa
menetelmien ja työtapojen yhteydessä, joihin on rakennettu vaihe vaiheelta (stepby-step) etenevä ohje (Ruthven ym., 2017; Veenman, 2011).
Erilaisten menetelmien käyttöön, opettamiseen ja ohjaukseen luokkahuoneessa liittyy väistämättä myös aikaresurssi. Jo opettajakoulutuksessa opettajaksi
opiskelevien on ymmärrettävä, miten opetusvelvollisuus täytetään koulun asettamissa aikaraameissa (Ball & Forzani, 2009). Suomessa osataankin saavuttaa hyviä
oppimistuloksia suhteellisen pienessä opetukseen käytettävässä ajassa (Taajamo
& Puhakka, 2019; Sahlberg, 2010). Kouluvuoden samoin kuin oppituntien pituus
ja määrä on rajattu tarkasti. Opetuksen rutiinit ja menetelmien tuttuus helpottavat
ajan hallintaa, kun taas uuden menetelmän käyttöönotto vaatii aikaa harjoitteluun
(Niemi, 2002). Tämä voi nostaa opettajan kynnystä kokeilla hänelle itselleen uusia menetelmiä (Blank, 2000). Ajankäyttö ei kuitenkaan liity ainoastaan menetelmiin, vaan yhtä paljon esimerkiksi koulun käytänteisiin ja opetuksen suunnittelun
rakenteeseen, opettajien uskomuksiin ja arvoihin sekä opetussuunnitelmaosaamiseen (Hattie & Yates, 2014). Opettajien kertoman mukaan jopa yli puolet opetukseen käytössä olevasta ajasta menee oppilaiden käyttäytymiseen liittyviin järjestelyihin (Taajamo & Puhakka, 2019). Sellaiset työtavat, jotka vaativat opettajalta
ohjausta – kuten esimerkiksi luova ongelmanratkaisu – sisältävät luokkahuoneaikaa, jossa opettaja ohjaa ongelmanratkaisuprosessia reaaliajassa, ja itsenäistä oppilaan työskentelyä luokkahuoneen ulkopuolella, jossa opettajan ohjaus on välillistä. Eritoten välilliseen ohjaamiseen kuluvan ajan arvioiminen voi olla opettajalle haastavaa (Ingram & Elliot, 2014). Mitä selkeämpiä opetuksen rakenne, siihen liittyvät oppimistavoitteet ja opettajan antamat ohjeet ovat, sen tehokkaampaa
on ajankäyttö (Hattie & Yates, 2014; Berliner, 1990).
.+1+-"""$&""#!"&"
Opettaminen prosessina seuraa oppimisen prosessia, jonka keskeisiä lähtökohtia
ovat autenttisuus ja realistisuus (McKenney & Brand-Gruwel, 2018; Ball & Forzani, 2011; Bybee & Sund, 1982). Opettajan tehtävänä on auttaa oppilaita oppimaan (Ball & Forzani, 2011). Oppiminen käynnistyy uteliaisuudesta, jostakin
kiinnostavasta, ja se jatkuu asian selvittämisellä, tiedon laajentamisella ja lopuksi
oppimisen tuloksen arvioinnilla. Oppiminen on kuitenkin yksilöllistä (Bandura,
43

     
2012), joten opetuksessakin tulee olla joustoa. Näin ollen opettaja valitsee yhden
tai useamman johonkin teoriaan pohjautuvan opetusmallin, jota hän soveltaa opetuksessaan (esim. Starkey, 2019; Kolb & Kolb, 2012; Enkenberg, 2002). Kiinnostavaa on pohtia, onko riittävää, että opettaja ymmärtää oppimisen ja opettamisen
lähtökohdat vai tulisiko myös oppilaan paremmin ymmärtää, mitä kullakin opetusmenetelmällä tavoitellaan. Kirjallisuudessa puhutaan silloin niin sanotusti opetuksen läpinäkyvyydestä tai esteettömyydestä (visible teaching) (Hattie & Yates,
2014; Hattie & Gan, 2011). Sen mukaan tärkeää ei ole vain tietää, mikä työtapaprosessi on meneillään tai mitä vaiheita siinä on, vaan täytyy myös tietää, mitä
kussakin vaiheessa tapahtuu (Starkey, 2019; Hattie & Yates, 2014; Blumenfeld
ym., 1991).
Luovan ongelmanratkaisun menetelmän lähtökohtana on nimenomaan prosessissa eteneminen vaiheesta toiseen. Jotta jokin vaihe voidaan aloittaa tai siihen
siirtyä, täytyy olla tapahtunut jotakin edellisessä vaiheessa. Luovan ongelmanratkaisun menetelmä ei ole läheskään ainoa vaiheittain etenevä opetusmenetelmä.
Tässä yhteydessä onkin hyvä pohtia luovan ongelmanratkaisun ja muiden prosessiluonteisten menetelmien eroja ja samankaltaisuuksia. Vaihe vaiheelta eteneviä
menetelmiä on monia, ja esimerkkejä niistä on kuvattu taulukossa 2. Kuvatuista
menetelmistä jokaisessa on eri määrä vaiheita. Ne soveltuvat yksilö- tai ryhmätyöskentelyyn tahi molempiin, ne ovat lineaarisia, syklisiä tai ympyränmuotoisia,
niissä on selkeitä yhtymäkohtia mutta usein myös hyvin erilaisia käyttötarkoituksia. Opettajan on siis ymmärrettävä, etteivät kaikki opetusmenetelmät sovi kaikkiin opetustilanteisiin eivätkä kaikille oppilaille. Jotkin prosessit ovat myös paljon
joustavampia toteutuksen suhteen (esim. luova ongelmanratkaisu tai tutkimuksellinen oppiminen) kuin toiset (esim. projektioppiminen tai designsuuntautunut pedagogiikka). Toisinaan jonkin vaiheen poisjääminen vaiheittain etenevässä prosessissa voi muuttaa menetelmän kokonaan (Pöllänen, 2009), kun taas toisissa
menetelmissä vaiheistus voi olla hyvinkin joustavaa ilman, että prosessin lähtökohdat ja tavoitteet muuttuvat (Mayer, 2004).
Menetelmiä tarkasteltaessa ilmenee, että lähes kaikkien prosessien lähtökohtana on ratkaisemista vaativa ongelma. Ongelmalähtöisellä oppimisella (problembased learning) onkin eniten yhtymäkohtia muiden edellä kuvattujen menetelmien kanssa (Lonka, 2018; Crockett, 2016; Kolb & Kolb, 2012; Camarda ym.,
2013; Strobel & Barneveld, 2009; Kirschner ym., 2006; Chin & Chia 2005;
Dochy, Mein, Van den Bossche & Gijbels, 2003; Boud & Feletti, 1999). Prosesseissa korostuu aktiivinen oppiminen, yhteistyötaitojen harjoittelu ja vastuunotto
omasta edistymisestä. Opettajan rooli voi olla eri prosesseissa erilainen, jolloin
joissakin (esim. ongelmalähtöisessä oppimisessa) opettaja on enemmän oppimistilanteen rakentaja, kun taas joissakin opettajalla on myös rooli asiantuntijana
(esim. tutkivassa oppimisessa) (Loyens & Rikers, 2011).
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Esimerkiksi Salmivirta (2020) määrittele opettajan rooleiksi prosessin aikana
opiskelun ohjaamisen, oppimisen ohjaamisen ja auttamisen. Eri prosessit tuottavat
myös erilaisia ratkaisuja tai tuotoksia, joten menetelmän valinnan lähtökohtana on
ensisijaisesti, mikä oppimisen tavoite on. Näiden menetelmien haastavuus piilee
taas siinä, että prosessien aikana saattaa olla luokassa meneillään hyvin monenlaisia saman aikaan tapahtuvia aktiviteetteja (Aulls, 2002; Blumenfeld ym., 1991),
aina sen mukaan missä prosessin vaiheessa kukin oppilas on.
Luovan ongelmanratkaisun menetelmä eroaa muista vaiheittain etenevistä prosesseista työtapojen kirjon puolesta. Työtavoilla (ks. luku 2.2 Ongelmanratkaisu
opetuksessa) edistetään prosessia, mutta työtapoja voidaan hyödyntää myös ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheiden harjoitteluun, ilman että prosessin tavoitteena on lopputuotoksen saavuttaminen (Isaksen ym., 2011). Näin luovan ongelmanratkaisun työtapoja voi sulauttaa muihinkin prosesseihin, esimerkiksi tutkimukselliseen oppimiseen luonnontieteissä (kuvio 5).

34(. A8<4@::49I;C>D0=>=64;<0=@0B:08AC=BGJB0?>94=7GJ3G=BI<8A4ABI;C>==>=B84B44;;8A4=BCB
:8<CA?@>A4AA8=D0874834=438ABI<8A44=900@D8>8=B88=<C:08;BC%8==4@G< 
90#4A;4@
 

Opetuksessa luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen antaa oppilaalle mahdollisuuden ymmärtää, miten tieteentekijät työskentelevät ja miten uusi tieteellinen tieto syntyy (Harmoinen, 2013; Minner, Levy & Century, 2010). Opettajan
tehtävänä on ohjata tätä prosessia ja antaa oppilaille esimerkkejä ja työtapoja tutkimuksen edistämiseen. Oppilaiden on tarkoitus harjoitella prosessin eri vaiheita
ja erityisesti prosessiin liittyviä taitoja. Etenkin prosessin lopussa, kun tutkimuksessa saatuja tuloksia arvioidaan ja sovelletaan, oppilaiden tulisi saada hyödyntää
luovaa ajattelua. Oppilailta ei voida siis edellyttää, että he ovat heti uuden tiedon
tuottajia, vaan tutkivan prosessin hallitsemiseen vaaditaan aikaa.
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Mitä tahansa vaiheittain etenevää opetusmenetelmää opettaja sitten käyttääkin,
hän joutuu aina vertaamaan sitä oppilaiden osaamisen tasoon ja tekemään sen perusteella prosessin rakenteeseen tarvittavia muutoksia. Prosessin lähtökohtana on
vuorovaikutuksen mahdollistaminen. Vuorovaikutuksen ansiosta syntyy uutta,
mikä saattaa olla tavoitteena tärkeämpi kuin uuden tiedon oppiminen. Kun prosessia rakennetaan, mitään vuorovaikutustilannetta ei saa sulkea pois, koska ne
ovat reaalimaailmassa aina läsnä. Mitä paremmin opettaja pystyy vuorovaikuttavien osapuolten väliset linkit hahmottamaan, sitä paremmin hän pystyy prosessia
johtamaan ja arvioimaan (Ball & Frozani, 2011). Vuorovaikutustilanteiden ymmärtäminen tukee sekä opettamis- että oppimisprossia.
.+1+. $#"" "%!##""#$!! !!!!!
Arviointi on keskeinen osa vuorovaikutusta prosessin aikana. Jatkuva arviointi vie
prosessia eteenpäin ja tuo siihen joustavuutta (Luostarinen, 2019a; Blank, 2000;
Kapusinski ym., 1989). Opetussuunnitelman perusteiden mukaan arvioinnin tuleekin olla monipuolista ja jatkuvaa (Opetushallitus, 2015). Arvioinnin avulla kerätään informaatiota, jota verrataan tavoitteisiin (Luostarinen ja Oakrim-Soivio,
2019; Soland ym., 2013). Arviointi voi olla niin sanotusti taaksepäin katsovaa,
kuten diagnostisessa ja summatiivisessa arvioinnissa, joissa mitataan saavutettuja
tuloksia ja tehdään niiden perusteella johtopäätöksiä (Luostarinen ja Oakrim-Soivio, 2019), tai arviointi voi olla myös eteenpäin katsovaa, kuten formatiivisessa
arvioinnissa, jolloin arvioinnista saatava informaatio kertoo, miten prosessia tulee
jatkaa tavoitteiden saavuttamiseksi (Slavin, 2010).
Summatiivinen arviointi mittaa ennen kaikkea akateemista menestymistä: sillä
on pitkät perinteet (Soland ym., 2013). Summatiivisen arvioinnin järjestäminen
projektin lopuksi on hyvä tapa mitata asioita, joita oppilaat ovat sisäistäneet. Summatiivisessa arvioinnissa mitataan samanlaisuutta, ei erilaisuutta, mikä voi olla
ristiriidassa niiden prosessien kanssa, joissa kehitetään luovuutta ja ajattelutaitoja
eli oppilaiden kykyä olla erilaisia kuin muut (Richards, 2010). Opettaja voikin
kokea oppilaiden yksilöllisten tuotosten arvioinnin hankalaksi (Beghetto, 2005).
Jos projektin tavoitteena on harjoitella metataitoja, pelkkä summatiivinen arviointi ei riitä (Luostarinen, 2019a; Soland ym., 2013; Slavin, 2010; Gijbels, Dochy,
Van den Bossche & Segers, 2005).
Formatiivisen arvioinnin tarkoitus on antaa tietoa, missä vaiheessa oppilaat
ovat oppimisprosessissaan, mihin suuntaan he ovat menossa ja mitä tukea he tarvitsevat päämäärään pääsemiseksi (Koski, 2019). Esimerkiksi keskustelutaitoja,
jotka ovat osa vuorovaikutusta, tulisi arvioida koko prosessin ajan (Ruthven ym.,
2017). Niin ikään ryhmätyötaitojen arviointi tapahtuu pääasiassa formatiivisesti
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(Slavin, 2010). Jatkuvasti prosessin aikana ja prosessin itsensä arvioinnissa tarvittavasta formatiivisesta arvioinnista ei opettajilla ole usein riittävästi tietoa ja osaamista (Soland ym., 2013).
Vaihe vaiheelta etenevät opetusmenetelmät mahdollistavat jo itsessään monipuolisen arvioinnin. Tällaisia menetelmiä käyttäessään opettaja voi kehittää myös
omia arviointitaitojaan. Luovan ongelmanratkaisun menetelmään arviointi on sisäänrakennettu, ja ilman sitä menetelmässä ei voi edetä (Isaksen ym., 2011). Luovan ongelmanratkaisun prosessiin voidaan sisällyttää opettajan tai ulkopuolisen
asiantuntijan antamaa arviointia ja palautetta, itsearviointia, vertaisarviointia ja palautetta sekä ryhmäarviointia (esim. Pöllänen, 2009).
Etenkin itsearviointitaitojen kehittämiseen kiinnitetään ongelmanratkaisun
prosessin aikana huomiota (Luostarinen ja Nieminen, 2019; Saarnilahti, Lindfors
& Isskala, 2019; Crockett, 2016). Itsearviointia on kuitenkin tarkasteltu myös
kriittisesti. Muun muassa Hattie ja Yates (2014) nostavat esiin, että itsearviointi
liittyy pikemminkin uskomuksiin ja mielikuviin kuin siihen, mitä henkilö todella
osaa. Itsearvioinnin tulee johtaa oivallukseen ja ymmärrykseen, jotta oppilas voi
asettaa itselleen uusia tavoitteita (Korkeakoski, 2017).
Kun tarkastellaan prosessiluonteisia menetelmiä ja prosessin aikaista arviointia, keskeiseksi näyttää nousevan palautteen merkitys (mm. Kallio, Krzywacki &
Poulter, 2019; Sawyer, 2018; Mitchell, 2018; Moreno, 2004). Palautteen merkitystä ei silti ole tutkittu riittävästi (esim. Hautamäki ym., 2019; Heinonen, 2017).
Toisaalta palautteen merkitys on tärkeä osa motivaatiota, ja motivaatiota tarvitaan
erityisesti pitkäjänteissä työskentelyssä, jota erilaiset prosessit usein saattavat olla
(Ryan & Deci, 2008). Toisaalta palautteen on osoitettu olevan positiivisessa yhteydessä oppimistuloksiin (Hattie & Gan, 2011; Chall, 2000). Opettamisprosessin
näkökulmasta esille nousee kysymys, millaista palautteen tulee olla, jotta se motivoisi ja edistäisi oppimista (Hattie & Gan, 2011). Palaute voi olla ohjeistavaa,
korjaavaa tai rohkaisevaa (Chall, 2000) tai arvioivaa, jolloin ymmärtämistä ja taitoja verrataan tavoitteisiin (Hautamäki ym., 2019; Hattie & Yates, 2014). Palaute
tekee oppimisprosessista oppilaalle läpinäkyvän ja todellisen (Hattie & Gan,
2011), joten sen tulisi olla kehittävää ja hyödynnettävissä olevaa sekä meneillään
olevassa että tulevassa työskentelyssä. Lisäksi palautteen tulee olla tasapainoista
ja sisältää sekä kehittävää että kannustavaa argumentointia (Hattie & Yates, 2014;
Slavin, 2010).
Jotta palaute veisi oppilasta ongelmanratkaisun prosessissa eteenpäin, opettajan tulee tiedostaa, miten hän palautetta antaa. Opettaja voi järjestää oppilaan tai
ryhmän kanssa palautekeskusteluja, joissa keskitytään yhteen tai useampaan asiaan (Nieminen, 2019). Keskusteluja järjestetään kuitenkin suhteellisen harvoin,
joten merkittäväksi nousee opettajan jatkuvasti, koko prosessin ajan antama palaute. Tässä palautteessa on karkeasti ottaen neljä tasoa: tehtävä-, prosessi-, itsesäätely- ja persoonataso (Hattie & Gan, 2011; Nieminen, 2019). Tehtävätasolla
annettava palaute keskittyy siihen, miten oppilas suoriutuu tehtävissä. Palaute on
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nopeaa eikä sisällä paljon puhetta, koska opettaja voi todeta melko nopeasti, onko
oppilas esimerkiksi tehnyt asian oikein tai väärin. Oppimisen kannalta tehokkaampaa mutta myös enemmän vuorovaikutusta vaativaa on oppilaan työskentelyyn liittyvä palaute. Siinä opettajan tulee analysoida oppilaan edistymiseen käytettäviä strategioita tai niiden puuttumista, tai sitä, tarvitseeko oppilas esimerkiksi
neuvoja ja lisää tukea. Itsesäätelytason palaute linkittyy vahvasti oppilaan itsearviointiin, ja siinä oppilas haastetaan reflektoimaan omaa toimintaansa ja oppimistaan. Palautteen itseohjautuvuuteen ohjaava vaikutus (Hautamäki ym., 2019; Nieminen, 2019) korostuu erityisesti tilanteissa, joihin liittyy riskinottoa tai vaikeita
päätöksiä, jolloin oppilaan palautteesta saama tuki on erityisen tärkeää (Sawyer,
2018). Persoonatason palaute liittyy esimerkiksi opettajan koko ryhmää koskeviin
kehuihin ja on oppimisen kannalta melko hyödytöntä, mutta se luo positiivisen
ilmapiirin. (Hattie & Gan, 2011.)
Olkoon sitten kyseessä mikä tahansa prosessiluonteinen menetelmä, palautteen
tulee aina olla yhteydessä oppimisen tavoitteisiin ja läpinäkyvää oppilaalle. Silloin se kohdentuu opetuksessa käytettäviin tehtäviin eikä tunnu oppilaasta liittyvän hänen persoonaansa. Palautteen tavoitteena on rohkaista oppilasta saavuttamaan tavoitteensa ja asettamaan itselleen vaativampiakin tavoitteita. Tämä on
mahdollista, jos oppimisilmapiiri on avoin ja sallii virheet. (Hattie & Yates, 2014.)
.+1+/ ""$# $#"#!#
Edellä kuvatut opetuksen suunnitteluun ja prosessin rakentamiseen liittyvät seikat
antavat raamit uutta luovalle prosessille. Opettajan on kuitenkin syytä tarkkailla
myös, millainen oppija ja vuorovaikuttaja hän itse näissä prosesseissa on. Tähän
liittyy, kuten aikaisemmin kuvattu, taito ohjeistaa ja luoda ohjeita. Ohjeistaminen
on kuitenkin vain yksi vuorovaikutusta edistävistä tekijöistä, joita opettajan on
tarkkailtava. Luottamuksen ilmapiiri ja turvallisuuden tunne luovat niin ikään
pohjan hyvälle vuorovaikutukselle (Hamre ym., 2019; Michell, 2018; Chant ym.,
2009).
Opettajan roolia luokkahuoneessa vuorovaikutuksen luojana on tutkittu melko
paljon dialogisuuden näkökulmasta (esim. Hofmann & Ruthven, 2018; Metsäpelto ym., 2017; Ruthven ym., 2017; Heinonen, 2017; Taber ym., 2016; Hofmann
& Mercer, 2015). Esimerkiksi Hofmann ja Mercer (2015) seurasivat opettajan toimintaa matematiikan ja luonnontieteiden oppitunneilla, joilla keskiössä oli oppilaiden yhteistyötaitojen kehittäminen ryhmätöissä keskustelun avulla. Se, miten
keskustelu ryhmissä eteni, oli kiinni opettajan antamasta ohjeistuksesta (Hofmann
& Mercer, 2015). Opettajan rooli keskustelun ja vuorovaikutuksen ohjaajana voi
olla autoritaarinen, jolloin hän hallitsee ja kontrolloi kaikkea toimintaa, eivätkä
oppilaat voi edetä keskustelussa ilman opettajan tukea (Gillies, 2019; Rajala,
Kumpulainen, Rainio, Hilppö & Lipponen, 2016). Tässä yhteydessä ei puhuta
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kuitenkaan opettajan auktoritatiivisesta roolista, joka niin ikään liittyy dialogiseen
opetukseen (esim. Juuti, 2016). Opettajan rooli voi olla myös vuorovaikutukseen
rohkaiseva, ryhmän keskustelu- ja kuuntelutaitoihin sekä itse tehtävään keskittymiseen kannustava ja jatkuvaan ajatteluun rohkaiseva: siis tulosten perusteluun,
vertailuun ja testaukseen kannustava (Hofmann & Mercer, 2015). Keskustelu ja
diskurssi ovat tärkeä osa ajattelutaitojen ja sitä kautta myös ongelmanratkaisun
kehittymistä (Gillies, 2019; Shein, 2012; Mayer & Alexander, 2011; Aulls, 2002).
Kun opettaja luo vuorovaikuttavaa ilmapiiriä luokkaan, hän antaa oppilaiden
vuorovaikuttaa myös keskenään esimerkiksi ryhmätöiden ja yhteistoiminnallisuuden avulla (Benavides ym., 2008). Yhteistoiminnallisuus on nähty lähestulkoon
edellytyksenä prosessiluonteisille työtavoille (Hasni ym., 2016). Yhteistoiminnalliset työtavat edistävät oppimista ja ovat myös kytköksissä motivaatiotekijöihin
(Slavin, 2011; Slavin, 2010). Mikäli ryhmässä kaikki ovat sitoutuneet yhteisiin
tavoitteisiin, ryhmän jäsenet myös tukevat toisiaan tavoitteiden saavuttamisessa.
Hyvin toimivassa ryhmässä tapahtuu vertaisopettamista, vertaisoppimista ja vertaisarviointia. Vaiheiden kautta etenevissä menetelmissä, joissa töitä tehdään ryhmissä, nämä elementit olisi hyvä huomioida. Oppimiselle asetettujen ja ryhmätyön avulla haluttujen tavoitteiden tulee molempien olla selkeitä (Ellis, Pardo &
Han, 2016; Hong ym., 2009). Opettajan tulee olla ryhmän tukena ja ohjata sitä
tarvittaessa (Hofmann & Mercer, 2015; Nikkola & Löppönen, 2014; Ge & Land,
2003).
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Kuten jo aikaisemmissa luvuissa olen kuvannut, vaiheittain etenevissä opetusmenetelmissä opettajan taidot prosessin ohjaajana korostuvat (esim. Salmivirta,
2020; Ruthven ym., 2017; Seitamaa-Hakkarainen, Viilo & Hakkarainen, 2010;
Lavonen et al., 2004; Mayer, 2004; Blumenfeld ym., 1991). Niin ikään ohjaajana
opettaja auttaa oppilasta hyödyntämään vahvuuksiaan ja ottamaan vastuuta
omasta oppimisestaan. Samalla ohjaamiseen liittyy myös opettajan omia pohdintoja arvoista ja uskomuksista (Edwards & D´Arcy, 2004; Raija & Nummenmaa,
2002). Ohjaajana opettaja tulee lähemmäksi sitä hierarkkista tasoa, jolla oppilas
on, jolloin hän luottaa oppilaan osaamiseen ja hyväksyy myös itsensä oppijana
(Crockett, 2016; Chant ym., 2009; Edwards & D´Arcy, 2004). Opettajan on siis
syytä pohtia prosessiluonteisia menetelmiä hyödyntämään ryhtyessään, millainen
hänen asenteensa ohjaamista kohtaan on, millainen hän on ohjaajana sekä miten
ohjauksen ja opettamisen tasapaino saavutetaan (Kandemir & Gür, 2007; Lunenberg & Korthagen, 2003; Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas, 1994). Opettajan tulee ymmärtää ohjaaminen jatkuvana virtana, ei yksittäisten aktiviteettien
summana (Cohen, Raudenbush & Ball, 2003).
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Opettajan kyky rakentaa käytännössä toimiva prosessi luo oppilaalle edellytykset tavoitteiden ja oppimisen saavuttamiseksi (Sawyer, 2018; Dyer & Sherin,
2016; Seitamaa-Hakkarainen ym., 2010; Zhang, 2002). Prosessi voidaan hahmottaa didaktisena vuorovaikutuskokonaisuutena (kuvio 6), jossa opettaja, oppilaat,
opittava asia ja erilaiset ympäristöt ovat vuorovaikutuksessa keskenään (mm.
Kansanen & Meri, 1999; Imsen, 1999; Ball & Forzani, 2009).
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Vuorovaikutustilanteiden luonne on erilainen, jos oppimistavoitteena on esimerkiksi muistaa asioita (esim. Hattie & Yates; 2014, Chall, 2000) tai jos tavoitteena on harjoitella ongelmanratkaisua (Darling-Hammond ym., 2017; OECD,
2014; Duschl & Hamilton, 2011; Dow & Mayer, 2004). Yhtäältä puhutaan opettajan roolista edistää ja mahdollistaa oppimista, jolloin opettajalla onkin mahdollistajan rooli (Ali, 2019; Bybee & Sund, 1982). Toisaalta, kun verrataan oppimistuloksia luokassa käytettyihin menetelmiin ja työtapoihin, huomataan, ettei pelkkä
mahdollistaminen riitä, vaan tarvitaan lisäksi oppilaita aktivoivia toimia (Gillies,
2019; Zhang ym., 2018; Kaendler, Wiedmann, Rummel & Spada, 2015; Hattie &
Yates, 2014). Aktivointi herättää ja ohjaa motivaatiota sitoutua oppimiseen (Pöllänen, 2009). Hyviä aktivointikeinoja ovat tutkimuksen mukaan dialoginen opetus, oppimisstrategioiden opettaminen, palautteen antaminen, oppilaan arkeen liittyvät esimerkit, tavoitteiden asettaminen, tehokas harjoittelu, vertaisoppiminen ja
opettajan selkeästi antamat ohjeet (Zhang ym., 2018; Hattie & Yates, 2014). Mikäli opettaja haluaa mekaanisen prosessin suorittamisen lisäksi tukea oppilaiden
luovaa ajattelua, hänen tulee auttaa oppilasta prosessin eri vaiheissa tekemään itsenäisiä päätöksiä (Veenman, 2011; Feldon ym., 2010). Tällöin oppilas hahmottaa
prosessin tärkeyden lopputuloksen tärkeyden sijaan (Sawyer, 2018).
Nimenomaan prosessin harjoittaminen korostuu niissä menetelmissä, joita on
kuvattu luvussa 2.5 Opetuksen suunnittelu ja pedagogiset ratkaisut vaiheittain
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etenevissä opetusmenetelmissä. Kyseessä olevan luvun taulukossa 2 kuvatut menetelmät tarjoavat kaikki malleja ongelmien ratkaisemiseen. Mallien tehtävänä on
jäsentää, suunnata ajattelua, auttaa artikuloimaan ja suunnittelemaan sekä arvioimaan (Enkenberg, 2002). Kun opettaja käyttää jotakin menetelmää, hän tarjoaa
oppilaille mallin ongelman ratkaisemiseen, mutta toimii samalla myös itse roolimallina ongelmien ratkaisijana (Morais & Azavedo, 2011; Aulls, 2002). Jotta jotakin mallia voidaan käyttää, on tiedettävä ja ymmärrettävä, mitä kyseessä olevalla mallilla tarkoitetaan ja miten sitä käytetään (Schwarz ym., 2009).
Aktiivisen ohjauksen aikana opettaja antaa niin ikään esimerkkejä moninaisesta vuorovaikutuksesta. Tällä tavalla oppilas oppii, ettei hän ole vuorovaikutustilanteissa passiivinen vastaanottaja vaan aktiivinen toimija riippumatta siitä, millaiset hänen tietonsa ja taitonsa ovat. Toisaalta oppilaan aktiivinen osallisuus voi
antaa opettajalle myös väärän kuvan oppilaiden todellisesta osaamistasosta
(Lonka, 2018). Tällöin opettaja saattaa vetäytyä ohjaajan roolista ja ilman hänen
apuaan oppilaan edistyminen vaikeutuu. Toisaalta opettaja voi haluta ajansäästön
tai muiden syiden takia olla prosessissa aktiivinen osapuoli (erityisesti prosessin
alkuvaiheessa ja suunnittelussa), jolloin hän ei osallista oppilaita riittävästi (Pehkonen, 2001). Prosessiin on kuitenkin vaikeaa sitoutua tai sitä ymmärtää, jos ei
pääse olemaan mukana sen kaikissa vaiheissa. Opettajan tulisi siis varmistaa, että
oppilaalla on aito mahdollisuus aktiiviseen monipuoliseen vuorovaikutukseen
prosessin alusta alkaen.
Koska oppimistilanteet ovat koulussa aina sidottuja johonkin kontekstiin, konteksti on oleellinen myös vuorovaikutustilanteissa. Konteksti voi koostua tiedoista
tai taidoista, joita kulloinkin on tarkoitus oppia (Aulls, 2002). Konteksti voi olla
sekä raami että sisältö. Esimerkiksi luovassa ongelmanratkaisussa voi korostua
prosessin eri vaiheiden harjoitteleminen, ei niinkään tietotavoitteiden saavuttaminen tai toimivan ratkaisun löytäminen. Tällöin prosessin aikana harjoitellaan monia metataitoja.
Vuorovaikutus tapahtuu aina jossakin ympäristössä, joka on joko kiinteä osa
prosessia ja tukee oppimista. Se voi olla myös oppimista häiritsevä tekijä. Erityisesti luovuutta ja luovaa ongelmanratkaisua edistävässä opetuksessa oppimisympäristöön kannattaa kiinnittää huomiota (Boekaerts, 1997). Turvallinen, omaksi
koettu tila, jossa voi tehdä valintoja ja kokeilla eri asioita, on hyvä lähtökohta oppimiselle (Groves & Vance, 2014; Csikszentmihalyi, 2013; Russ & Fiorelli, 2010;
Benavides ym., 2008; Perry, Hutchinson & Thauberger, 2008). Oppimisympäristön on siis oltava joustava ja oppilaan on koettava se omaan oppimiseensa sopivaksi (Zhang ym., 2018; Hinton & Fischer, 2010; Boekaerts, 2010). Enenevässä
määrin oppimisympäristö käsittää myös koulun ulkopuolisen ympäristön (Opetushallitus, 2015; Chin & Chia, 2005).
Monipuolisen vuorovaikutuksen syntymisessä menetelmillä ja työtavoilla on
tärkeää rooli, koska nimenomaan niiden avulla osallistujat, konteksti, tavoitteet,
tulokset ja ympäristö sidotaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi (Ball & Forzani,
52

   
   
2009; Treffinger & Isaksen, 2005). Vuorovaikutuslinkkien tiedostaminen tekee
vuorovaikutuksen läpinäkyväksi, jotta voidaan arvioida, mikä on tärkeää ja mikä
on toissijaista (Gillies, 2019). Vuorovaikutuksen moninaisuuden kuvaa on siis
syytä täydentää siten, että myös menetelmät ja niiden suhde eri osapuoliin tulevat
näkyviksi.
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Edellä kuvatussa teoriaosassa käsittelen vuorovaikutusta ja sen moninaisuutta eri
näkökulmista. Kuitenkaan ei löydy vuorovaikutuksen kuvausta, joka sopisi tämän
tutkimuksen kontekstiin parhaalla mahdollisella tavalla. Näin ollen tässä luvussa
kokoan teoreettiseen viitekehykseen nojautuen kaikki ne vuorovaikutukseen liittyvät yksiköt, jotka tämän tutkimuksen valossa liittyvät uuden luomisen prosesseihin.
Kun luokkahuoneessa hyödynnetään uutta luovaa prosessia, läsnä ovat jo aikaisemmin kuvatut opetus- ja oppimisprosessin vuorovaikutustilanteet (kuvio 6),
luovan ongelmanratkaisun elementit (kuvio 2 alaluvussa 2.2.2 Luova ongelmanratkaisu), oppilaan henkilökohtaiset tulokulmat (kuvio 3 alaluvussa 2.2.3 Luova
ongelmanratkaisu käytännön opetustyössä) sekä opettajan uskomukset ja asenteet
(kuvio 4 alaluvussa 2.4.2 Täydennyskoulutuksen merkitys ja suunnittelu). Kaikkien näiden elementtien avulla voidaankin luoda vuorovaikutussysteemi, joka tukee uuden luomisen prosessissa osallistujia – oppijoita ja opettajia – parhaalla
mahdollisella tavalla (kuvio 7). Esiteytssä kuviossa vuorovaikutussysteemin perusyksiköt ovat opettaja, oppilas tai oppilaat, tavoitteet, (oppimis)ympäristö, menetelmät tai työtavat ja konteksti. Kun vuorovaikutus käynnistyy kaikkien perusyksiköiden välillä, vuorovaikutuksen suunta ja määrä määrittelevät, mitä prosessissa tapahtuu. Mitä läpinäkyvämpi prosessi ja siinä tapahtuva vuorovaikutus on
sekä opettajalle että oppilaille, sitä enemmän heillä on mahdollisuutta ymmärtää
prosessin luonnetta sekä vaikuttaa prosessin kulkuun ja tavoitteiden saavuttamiseen. Näin oppilas tuo vuorovaikutukseen seuraavat tulokulmat: oppimisen – tässä
yhteydessä oppilaan kyvyn käyttää erilaisia oppimisstrategioita – kyvykkyyden,
asenteen, uteliasuuden, motivaation ja tunteet. Oppilaiden välisen vuorovaikutuksen tulokulma lisää systeemiin yhdessä oppimisen, vuorovaikutuksen vertaisten
kesken ja keskustelut.
Vaikka opettaja on prosessin johtaja ja aktivoija sekä pedagogisten ratkaisujen
tekijä, hänen on tunnistettava ne henkilökohtaiset tekijät, jotka eniten vaikuttavat
uusissa tilanteissa. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi epävarmuuden sietäminen, riskinotto ja rohkeus. Sen lisäksi opettajan on ohjaajana oltava perillä prosessista ja
sen vaiheista, ongelmanratkaisusta, arvioinnista ja prosessin aikaisen palautteen
tärkeydestä.
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Tulevaisuustaitojen näkökulmasta uutta luovien prosessien merkitys on nimenomaan ajattelutaitojen harjaannuttamisessa. Prosessin tärkein tavoite onkin
ajattelutaitojen kehittäminen mutta myös konkreettinen, näkyvä tuotos, johon
koko prosessissa pyritään, eli ratkaisu, joka liittyy asetettuun ongelmaan.
Ongelma sijoittuu aina johonkin kontekstiin. Aikaisemman perusteella tiedämme, että ongelman yhteys jokapäiväiseen elämään ja sen aitous sekä sen herättämät kysymykset ja siihen liittyvän taustatiedon saatavuus lisäävät mielenkiintoa ja pitkäjänteisyyttä prosessiin. Myös oppimisympäristö voi olla osana kontekstia ongelmanratkaisun kaikkiallisuuden vuoksi. Samoin on tärkeää, että oppimisympäristön ilmapiiri sallii ongelmanratkaisun ja on hyväksyvä ja turvallinen.
Menetelmät määrittävät vuorovaikutussysteemissä, onko opetus oppilaskeskeistä,
onko käytössä erilaisia työtapoja ja myös työtapoja, joissa oppilaat voivat käyttää
luovuuttaan, sekä mitä ja millaisia muita tehtäviä prosessissa etenemisen avuksi
on luotu.
Kaikkien edellisten lisäksi vuorovaikutukseen ja prosessin etenemiseen vaikuttaa sellaisia ulkopuolisia tekijöitä kuten resursseja tai aikaraami, joihin ei voida
välttämättä vaikuttaa mutta joita voidaan silti hallita.
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Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miten voidaan tunnistaa ja hallita tekijöitä, jotka ovat läsnä opetustilanteiden vuorovaikutuksen moninaisuudessa
uutta luovissa prosesseissa. Tätä varten kehitän opetukseen soveltuvan pedagogisen mallin, jota opettajat voivat hyödyntää ongelmanratkaisuprosessin ohjaamisessa. Tutkimukseni kannalta keskeisimpien käsitteiden yhteyden aiemmissa luvuissa esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen olen koonnut kuvioon 8.
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Uutta luovan prosessin ohjaamiseen soveltuvan pedagogisen mallin kehittämisen lähtökohdaksi valitsen luovan ongelmanratkaisun menetelmän. Luova ongelmanratkaisu motivoi ja sitouttaa oppijaa, jolloin vastuun ottaminen omasta oppimisesta sekä yhdessä oppiminen sekä tietojen ja taitojen jakaminen yhteisen päämäärän eteen lisääntyvät (Isaksen ym., 2011). Luovan ongelmanratkaisun lähtökohtana ovat oppija- ja oppilaskeskeisyys, kytkös jokapäiväiseen elämään ja ongelman aitous. Niin ikään kaikki muutkin luovan ongelmanratkaisun kaltaiset menetelmät, joissa on tunnistettavissa ja jotka sisältävät luovan prosessin elementtejä, tukevat ongelmanratkaisun kehittymistä. Tällaisten vaihe vaiheelta etenevien
menetelmien aikana oppija rakentaa uutta tietoa prosessin eri vaiheissa, ja opettajan tehtävä on auttaa häntä tulemaan tietoiseksi omasta oppimisestaan.
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Pedagogista mallia testaan ja kehitän opettajien peruskoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa, joten tutkimuksen konteksti on opettajankoulutus.
Tällä tavalla haluan saada tietoa siitä, antaako pedagoginen malli opettajaopiskelijoille ja opettajille mahdollisuuden reflektoida sitä, soveltuuko luovan ongelmanratkaisun menetelmä laajasti eri oppiaineisiin ja erilaisille oppilasryhmille.
Jokaisen opettajan tulisi olla tietoinen siitä, millaisen vuorovaikutussysteemin hän kussakin opetustilanteessa rakentaa (esim. Havik & Westergard,
2019; Solem & Skovholt, 2019). Tarvitaan tietoa siitä, millaisten kokemusten ja
koulutuksen kautta opettaja voisi tulla paremmin tietoiseksi omasta roolistaan luomissaan vuorovaikutustilanteissa ja omasta aktiivisuudestaan ohjaajana. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että opettaja muun muassa tunnistaa luovien ja rutiininomaisten tai perinteisten prosessien ominaispiirteitä ja ymmärtää, miten ne tukevat oppilaan oppimistavoitteiden saavuttamista. Tällaiset niin sanotut prosessiluonteiset opetusmenetelmät, luova ongelmanratkaisu niiden joukossa, ovatkin olleet tutkijoiden ja opettajien kiinnostuksen kohteena, koska niiden on nähty pystyvän vastaamaan oppimisympäristöihin, opetusmenetelmällisiin ja oppimisen arviointiin liittyviin haasteisiin (esim. Rubenstein ym., 2019; Cramond, 2015; Rosenfeld-Harverson & Sheridan, 2014; Scherer & Tiemann, 2012; Lipponen &
Kumpulainen, 2011; Perry ym., 2008; Park ym., 2006; Gijbels ym., 2005; Cohen
ym., 2003; Jonassen & Rohrer-Murphy, 1999; Boekaerts, 1997). Opettajan moniulotteista roolia prosessin eteenpäin viejänä ei ole tutkittu riittävästi (ks. esim.
Viilo, 2020; Salmivirta, 2020).
Kolmesta osatutkimuksesta rakennetun tutkimuksen avulla vastaan seuraaviin
päätutkimuskysymyksiin, jotka linkittyvät osatutkimuksiin alakysymysten avulla:
1. Millaisia muutoksia voidaan havaita opettajien käsityksissä liittyen luovaan ongelmanratkaisuun, sen käyttöön ja erikoispiirteisiin omakohtaisen
kokemuksen jälkeen?
a. Millaisia käsityksiä opettajaopiskelijoilla on luovasta ongelmanratkaisusta ennen valinnaista menetelmäkurssia ja sen jälkeen?
(Osatutkimus 1)
b. Miten luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset luovasta ongelmanratkaisusta muuttuivat biologian didaktiikan valinnaiselle
opintojaksolle osallistumisen jälkeen? (Osatutkimus 2)
c. Mitä työssä olevat opettajat ajattelevat luovan ongelmanratkaisun
menetelmien hyödyntämisestä reaaliaineiden opetuksessa täydennyskoulutuksen jälkeen? (Osatutkimus 3)
2. Millainen on vuorovaikutuksen moninaisuus uuden luomisen prosessissa,
ja etenkin millä tavalla ongelmanratkaisuprosessissa syntyvä vuorovaikutus ilmenee tutkittavien henkilökohtaisessa oppimiskokemuksessa?
a. Miten luokanopettajaopiskelijat kokivat biologian opetukseen integroidun luovan ongelmanratkaisun menetelmän vaikuttaneen
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heidän biologian oppimisen sekä ammatillisen kehittymisen kokemukseensa? (Osatutkimus 2)
b. Millaisena työssä olevat reaaliaineiden opettajat kokevat oman
roolinsa ohjaajana, ja miten he kokivat täydennyskoulutuksen
vaikuttaneen heidän käsityksiinsä prosessin ohjaamisesta? (Osatutkimus 3)
3. Miten pedagogisen mallin mukainen vaiheittainen opetuksen eteneminen
ilmenee opettajien käsityksissä itse prosessista opetuksen tukena sekä
opettajan ja oppilaan rooleista prosessin aikana?
a. Miten luovan ongelmanratkaisun prosessinomaisuus ja vaiheiden
sekä opettajan roolin tunnistaminen ilmeni opettajaopiskelijoiden
käsityksissä? (Osatutkimus 1)
b. Millaisena työssä olevat opettajat kokevat pedagogisen mallin
kokeilun vaikutuksen opettamiseen ja oppimisprosessiin? (Osatutkimus 3)
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Aloitan luvun avaamalla pedagogisen kehittämistutkimuksen viitekehystä, jolle
tutkimukseni on rakentunut. Tutkimuksen lähtökohtia ja rakennetta kuvaan osatutkimusten kontekstin kautta. Tässä luvussa kerron tarkemmin kehittämästäni pedagogisesta mallista ja sen tärkeimmistä kehittämisvaiheista. Niin ikään avaan tutkimusmenetelmät, jotka ovat keskeisiä kaikissa kolmessa osatutkimuksessani.
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Tutkimukseni lähtökohtana on ollut käytännöstä kumpuava ongelma, joka on haluttu ratkaista – monitahoisen ongelman ymmärtäminen ja valittujen toimintojen
seuraukset, eivät niinkään teoriat tai tutkimusmenetelmät. Tutkimuksella pyrin
tietoon, jota saadaan opetustilanteissa syntyvän vuorovaikutuksen tuloksena. Tällaisella pragmatistisella lähestymistavalla on tutkimuksessa pitkät perinteet (Juuti,
Lavonen & Meisalo, 2016; Juuti & Lavonen, 2013; Creswell, 2013). Pragmatismi
ohjaa tutkijaa kaikin keinoin selvittämään toimivia ratkaisuja, joten sillä voi olla
monia ilmenemismuotoja. Tällainen tutkimus on joustavaa ja käytäntöä palvelevaa, se ei etsi sillä hetkellä paikkaansa pitävää totuutta vaan parhaiten toimivaa
ratkaisua (Creswell, 2013). Samalla kuitenkin täytyy ymmärtää, että todelliset tilanteet sijoittuvat aina joihinkin raameihin (esim. poliittiseen päätöksentekoon,
kulttuuriin tai historiaan), jotka vaikuttavat myös ratkaisuihin ja tulevaisuuteen
(Juuti & Lavonen, 2013; Creswell, 2013).
Tämän tutkimuksen metodologisena lähtökohtana on ollut pedagoginen kehittämistutkimus (esim. McKenney & Reeves, 2019; Plomp & Nieveen, 2013; Pernaa, 2013). Karkeasti voidaan sanoa kehittämistutkimuksen pyrkivän yhdistämään teoriatiedon ja opetuskäytännön (Edelson, 2002). Kehittämistutkimus mahdollistaa joustavasti eri tahojen (esim. koulun ja opettajien, tutkijoiden, asiantuntijoiden) yhteistyön (McKenney & Brand-Gruwel, 2018; Juuti ym., 2016; Juuti &
Lavonen, 2013), joten kehittämistutkimusta myös käytetään melko laajasti (Pernaa, 2013). Yksi pedagogisen kehittämistutkimuksen tarkoituksista on ymmärtää
ja kehittää kasvatuskentän pedagogisia työkaluja tai menetelmiä, ja sitä kautta auttaa oppilasta oppimaan ja saamaan parempia oppimistuloksia (McKenney &
Brand-Gruwel, 2018). Samanaikaisesti tutkimus siis tähtää parempiin käytänteisiin ja lisäksi teoreettisen tiedon tuottamiseen, jolloin tämä synergia on samalla
sekä tutkimuksen rikkaus (monipuolisuus) että sen heikkous (resurssien jakautuminen epätasaisesti eri tuotosten välillä) (McKenny & Reeves, 2019; Plomp,
2013).
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Kehittämistutkimuksessa on tärkeää kuvata kehittämisprosessia, ja mihin tuotokseen se johtaa, sekä mitä mahdollisia teorioita ratkaisuihin tarvitaan (Sandoval,
2013; Edelson 2002). Näin ollen kehittämistutkimuksessa voidaan edetä syklisesti, ja syklissä itsessään voi olla suunnittelun, kehittämisen, testaamisen ja arvioinnin vaiheita (McKenney & Reeves, 2019; Plomp, 2013; Edelson 2002). Toinen, suoraviivaisempi tapa esittää ja kuvailla omaa tutkimusta on hyödyntää Sandovalin (2013) kuvaamaa sisällön kartoitusta (conjecture mapping), jossa tutkimuksessa ilmenevä tarve linkitetään käytännön prosessien kautta (embodiment,
mediating process) tuloksiin (intervention outcomes). Vaikka kehittämistutkimusta on kuvattu useilla eri malleilla, yhteistä niille on toiminnan suuntautuneisuus ja tarkastelu käytännössä sekä formatiivinen arviointi koko prosessin aikana
(McKenney & Reeves, 2019; Plomp & Nieveen, 2013; Juuti & Lavonen, 2013).
McKennyn ja Reevesin (2019) kuvaamassa pedagogisen kehittämistutkimuksen mallissa voidaan havaita yhtymäkohtia luovan ongelmanratkaisun menetelmän prosessiin, joten kyseessä oleva malli valikoitui myös tämän tutkimuksen
toistuvan ja joustavan rakenteen kuvaamiseen. Malli (kuvio 9) kuvaa yleisesti prosessin eri vaiheita ja niiden välistä vuorovaikutusta. Vaiheet voivat toistua tutkimuksessa sen mukaan, miten paljon syklejä tutkimus sisältää. Mallin tärkeä osa
on tutkimuksen vuorovaikutus käytännön kanssa (soveltaminen ja levittäminen)
aivan tutkimuksen alusta alkaen, minkä seurauksena myös soveltaminen itsessään
tuo tutkimukseen lisäarvoa. Näin lopullinen ratkaisu ongelmaan syntyy vaiheittain
koko ajan kehittyen testauksen kautta. (McKenny & Reeves, 2019.)
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Mallin mukaan tausta-analyysin ja -tutkimuksen (analysis, exploration) vaihe
käynnistyy ongelman tunnistamisella. Halutaan siis selvittää, mitä ongelmasta tiedetään, mihin kontekstiin ja teoreettiseen viitekehykseen se liittyy, sekä ketkä ovat
sen keskeiset toimijat. Vaiheen aikana tehdään sekä kirjallisuus- että käytäntöjen
katsaus. Asiantuntijoiden tapaamiset, verkostokyselyt ja vierailut ovat osa tutkimusprosessia. Saatuja tuloksia verrataan ongelmaan ja tehdään tarvittavat rajaukset, kartoitetaan olemassa olevat resurssit sekä asetetaan lyhyen ja pitkän aikavälin
tavoitteet. Tarvittaessa tehdään lisää taustatutkimusta. (McKenny & Reeves,
2019.)
Suunnitteluvaihe (design, construction) alkaa prototyypin tai pedagogisen
mallin ideoinnilla, kuten tässä tutkimuksessakin. Tällöin asiantuntijatiimi tuo
esille mahdollisimman monipuolisesti ajatuksiaan prototyypistä. Ideoita arvioidaan ja verrataan resursseihin sekä tarkoituksenmukaisuuteen. Intervention tavoitteena on olla alusta alkaen kohderyhmää palvelevaa, joten myös intervention aikana testattavan prototyypin tulee olla toteutuskelpoinen. Vaiheen aikana suunnitellaan aineiston keruu sekä prosessin arviointityökalut. Kun prototyypin suunnittelu on valmis, suunnitellaan intervention aikataulu ja paikka. Tarvittaessa palataan analyysiin ja tutkimusvaiheeseen keräämään lisää aineistoa tai tekemään
taustatutkimusta tahi kehitetään prototyyppiä arvioinnin ja reflektion perusteella.
(McKenny & Reeves, 2019.)
Arviointivaiheessa (evaluation, reflection) tärkein tehtävä on keskittyä tutkimuskysymyksiin, aineiston keruuseen ja analyysiin. Vaiheen toimet tähtäävät niin
formatiiviseen arviointiin kuin myös tutkimusprojektin loppuarviointiin. Reflektion kohteena ovat prosessi, prototyyppi ja prosessissa mukana olevat henkilöt.
Arvioinnin tuottamaa informaatiota hyödynnetään joustavasti prosessin eri vaiheissa ja tehdään päätöksiä siitä, mitä muutoksia tarvitaan. Tutkimuksen alkuvaiheessa eli intervention pilottivaiheessa arviointi keskittyy laajempaan kirjoon asioita kuin seuraavissa sykleissä, joissa arvioinnin kohteena voi olla hyvinkin rajattu
kohde. (McKenny & Reeves, 2019.)
Koko kehittämis- ja tutkimusprosessi tähtää sellaisen innovaation kehittämiseen, jolla on vahva teoreettinen ja evidenssiin perustuva viitekehys ja jota voidaan hyödyntää laajasti.

0+.#"#!&"'" 
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on menetelmien ja työtapojen yhdistäminen kokonaisuudeksi, jonka avulla tuetaan erityisesti ajatteluun, luovuuteen ja ongelmanratkaisuun liittyvien taitojen kehittymistä. Laajassa käyttömerkityksessä malliin liittyvien työtapojen keskiössä on oppilas, jonka oppimiseen ja kehittymiseen
opetustavoitteet kohdistuvat. Esimerkiksi perusopetuksessa näiden tavoitteiden
toteutuminen edellyttää opettajalta erityistä ammattitaitoa ja asiantuntemusta.
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Edellä kuvaamani opettajien ammatillisen oppimisen tukemiseksi tässä tutkimuksessa kehitettävää pedagogista mallia haluttiin testata nimenomaan opettajankoulutuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa. Kun pedagogista mallia hyödynnetään opettajaopiskelijoiden ja opettajien koulutuksessa, se suo heille omakohtaisen kokemuksen ja edistää heidän ymmärrystään luovuudesta ja ongelmanratkaisusta. Samalla se tarjoaa käytännön työkalun omassa luokkahuonetyöskentelyssä toimimiseen.
Osatutkimusten (1, 2, 3) tarkoituksena oli testata pedagogista mallia eri näkökulmista sekä empiirisen aineiston avulla saada tietoa siitä, miten mallin avulla
voidaan ohjata uuden luomisen prosesseja – erityisesti opettajankoulutuksessa ja
opettajien täydennyskoulutuksessa, mitä moninaista vuorovaikutusta (ks. kuvio 7)
ongelmanratkaisun prosessi sisältää (opettajaopiskelijoiden ja opettajien kokemana) ja mitä muutoksia opettajaopiskelijoiden ja opettajien käsityksissä voidaan
havaita ongelmanratkaisuprosessin jälkeen.
Tutkimuksen empiirinen vaihe toteutui vuosina 2012–2019. Tutkimukseen liittyy kolme osatutkimusta – kolme sykliä (kuvio 10). Pedagogisen mallin kehittämisen ja sen testaamisen opettajankoulutuksen opintojaksoissa sekä täydennyskoulutuksessa mahdollisti Kehittämiskeskus Opinkirjo ry1, jossa toimin tutkimuksen aikana erityisasiantuntijana. Opinkirjon asiantuntijaryhmä oli aktiivisesti mukana mallin kehittämisen alkuvaiheessa (osatutkimus 1), jonka jälkeen kehittämisen painopiste siirtyi Helsingin yliopistoon (osatutkimukset 2 ja 3). Kuviossa 10
esitetyt pedagogisen mallin kehittämisvaiheet kokonaisuudessaan avaan tarkemmin luvussa 4.3 Pedagogisen mallin kehittäminen ja luovan ongelmanratkaisun
viitekehyksen opintojaksojen yhteydessä luvussa 4.3.2 Suunnittelun ja luomisen
vaihe.
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Kuvaan luvussa pedagogisen mallin kehittämisen McKennyn ja Reevesin (2019)
kuvaaman kehittämistutkimuksen prosessin mallin vaiheiden mukaan (ks. myös
kuvio 9). Vaikka tässä tutkimuksessa hyödynnän mallia työkaluna opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa, avaan mallin tässä luvussa yleisellä tasolla.
Tämä tarkoittaa, että kuvaan mallin prosessiin osallistujat opettajina ja oppilaina.
Näin myös koulutuksiin osallistuva opettajaopiskelija ja opettaja pystyivät suoraan hahmottamaan mallin toimivuuden omassa työssään, eikä mallia tarvitse modifioida opettajankoulutuksesta perusopetukseen. Tavoitteena on siirtää koulutuksessa opittu tehokkaammin käytännön opetustyöhön koulussa.
0+/+-#!",%%!,"#"#!$
Syksyllä 2012 perusopetuksen opetussuunnitelman uudistus oli aktiivisessa vaiheessa ja oli tiedossa, että laaja-alaiset taidot, mukaan lukien ajattelutaidot, luovuus ja ongelmanratkaisu, tulevat olemaan opetussuunnitelman perusteissa vahvasti esillä. Kehittämiskeskus Opinkirjossa koolle kutsutussa asiantuntijaryhmässä katsottiin, että opettajat tulisivat tarvitsemaan menetelmällistä tukea näiden
taitojen opettamiseen. Asiantuntijaryhmään kuuluivat Opinkirjon asiantuntijat
(neljä henkilöä, joista kaksi oli myös Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoita,
minä itse mukaan lukien), opettajia (2 luokanopettajaa, 2 aineenopettajaa, 1 rehtori, 1 yliopisto-opettaja eri puolilta Suomea), Lappeenrannan yliopiston tutkijoita
sekä Opetushallituksen edustaja.
Asiantuntijaryhmän käsitys havaintoihin, kokemukseen ja taustakirjallisuuteen
perustuen oli, että yliopistossa välitetyn ajattelutaitoihin ja luovaan ongelmanratkaisuun liittyvän teorian ja käytännön opetustyön välillä on kuilu. Asiantuntijaryhmä katsoi, että käytännönläheisen menetelmäkurssin suunnittelu olisi paras
tapa yhdistää asiaan liittyvä teoria ja opetuskäytännöt. Taustatutkimuksen tekeminen, teoria-analyysi ja alustavan pedagogisen mallin kehittämisvastuu oli minulla.
Opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen menetelmäkurssi oli
tarkoitus rakentaa tämän mallin mukaan.
Asiantuntijaryhmälle raportoitiin pilotoidun opintojakson palautteista ja kehittämisideoista. Asiantuntijaryhmän täyden kokoonpanon rooli tausta-analyysin ja
-tutkimuksen vaiheen jälkeen oli vähäinen. Pilotin jälkeen asiantuntijaryhmän kokoonpano oli pienempi ja siihen kuuluivat Opinkirjon asiantuntijat ja niiden yliopistojen opettajakoulutuslaitosten (Turku/Rauma, Jyväskylä, Rovaniemi, Helsinki) edustajat, joissa pedagogista mallia hyödynnettiin opintojaksojen suunnittelussa. Opinkirjon ja asiantuntijaryhmän jäsenten välinen yhteistyö kuitenkin jatkui muiden hankkeiden parissa, joten asiantuntijaryhmä oli tietoinen myös menetelmäkurssien toteutumisesta ja mallin kehittymisestä.
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Minulla oli jo eri hankkeiden tiimoilta käytännön kokemusta luovan ongelmanratkaisun menetelmän käytöstä lasten ja nuorten kanssa, joten siitä muodostui
myös keskeinen työkalu pedagogisen mallin suunnittelussa. Luovan ongelmanratkaisun menetelmä sisältää itsessään monipuolisesti erilaisia työtapoja, joten se sopii käytännönläheisyyden tavoitteeseen. Lopulta pedagogisen mallin prototyyppi
(kuvio 11) rakentui Sahlbergin ja muiden (1993) kuvaamalle ja testaamalle kuusivaiheiselle luovan ongelmanratkaisun mallille (ks. luku 2.2.2 Luova ongelmanratkaisu). Pedagogisen mallin prototyyppi kuvaa niitä työtapoja, joita tarvitaan
ongelmanratkaisuprosessin edistämiseen. Pedagoginen malli etenee lineaarisesti
vaiheesta toiseen, mutta se ei sulje pois itse ongelmanratkaisun syklisyyttä.
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Malliin perustuva opintojakso suunniteltiin siten, että sen vaiheet sekä tarjosivat sisällön opetukseen että myös ohjasivat osallistujien (opettajaopiskelijoiden ja
opettajien) itsenäistä ongelmanratkaisua kouluttajan johdolla (ks. myös liite 1).
Tarkoituksena oli, että opintojakso voisi olla käytännössä yhtä kuin pedagoginen
malli, jota voisi sitten laajentaa opettajankoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen ja joka samanaikaisesti olisi työmenetelmämalli (perus)koulussa
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ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen. Opintojakso Luova ongelmanratkaisu käytännössä ja samalla pedagogisen mallin prototyyppi pilotoitiin
keväällä 2013 Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksessa (jatkossa
Rauma). Opinkirjo tekee tiivistä yhteistyötä monen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa, ja menetelmäkurssia tarjottiin niille kaikille. Rauma oli pilotoinnin kannalta paras vaihtoehto, koska Opinkirjolla oli samaan aikaan myös muuta
käytännön yhteistyötä paikan päällä.
Rinnakkain pedagogisen mallin suunnittelun kanssa asiantuntijaryhmässä
suunniteltiin opintojaksojen arviointityökaluja sekä tutkimuksessa hyödynnettävän aineiston keruuta ja siinä tarvittavia tutkimuslupalomakkeita. Arviointia varten suunniteltiin opintojakson viimeiselle lähitapaamiselle pyöreän pöydän palautekeskustelu, josta laadittiin muistio, sähköinen anonyymi palautelomake ja opintojaksolla opettajina toimivien asiantuntijoiden kenttämuistiinpanot. Kaikki mainitut lähteet toimivat asiantuntijaryhmälle pedagogisen mallin jatkokehittämisen
lähtökohtana.
Tämä tutkimus keskittyy kuitenkin sisältöön, joka liittyy pedagogisen mallin
taustalla olevaan teoreettiseen viitekehykseen, ja tekijöihin, joita voidaan havaita
osallistujien käsitemuutoksessa luovan ongelmanratkaisun suhteen. Näin pedagoginen malli tarjoaa kontekstin tälle tutkimukselle, muttei ole itse tutkimuksen
kohde. Muutoksen havaitsemista varten pyysin osallistujia tekemään opintojakson
alussa ja lopussa miellekartan. Lisäksi pyysin osallistujilta kirjallisen luvan käyttää tutkimusaineistona heidän portfolioitaan tai muita opintojakson aikana syntyneitä tuotoksiaan. Tarkemmat aineistokuvaukset on mainittu osatutkimusten yhteydessä.
0+/+/ $ "$
Pedagogisen mallin prototyypin testaamisen jälkeen asiantuntijaryhmässä havaittiin, ettei kuusivaiheinen malli ole riittävän joustava opettajaopiskelijoiden ongelmanratkaisun prosessien ohjaamiseen. Oli tarvetta muokata mallia siten, että painopiste siirtyisi vielä enemmän ongelmasta ongelmanratkaisijaan. Alkuperäiset
kuusi vaihetta säilyivät teoreettisessa viitekehyksessä, koska ne olivat tarpeellisia
ratkaistavan ongelman kannalta, mutta käytännön ohjausta varten malli tiivistyi
kolmeksi vaiheeksi (kuvio 12, ks. myös taulukko 3): valmisteluksi, työskentelyksi
ja arvioinniksi. Muutos pedagogisen mallin rakenteessa mahdollisti ongelmanratkaisun prosessin tarkastelua ohjaajan näkökulmasta siten, että opettajan ja oppilaan roolit kussakin vaiheessa pystyttiin selkeyttämään riittävän läpinäkyviksi.
Kuvion 12 mukaista mallia sovelsin ja testasin tutkimusten 1 ja 2 yhteydessä opettajankoulutuslaitosten opintojaksojen aikana.
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Rauman lisäksi Opinkirjon tarjoamasta Luova ongelmanratkaisu käytännössä
-menetelmäkurssista kiinnostuivat Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos
(jatkossa Jyväskylä) ja Rovaniemen yliopiston opettajakoulutuslaitos (jatkossa
Rovaniemi). Nämä opintojaksot muodostavat osatutkimuksen 1, joka sisältää
kuusi kehittämis-alasykliä, joiden aikana kokosin tietoa pedagogisen mallin toimivuudesta (taulukko 3). Koska kahden syklin jälkeen tulivat käyttöön uudistetut
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus, 2015), oli tarpeen
tarkastella tarkemmin myös opintojakson sisältöjen linkittymistä tähän opetussuunnitelmaan. Tämä oli osa mallin kehittämistyötä, muttei vaikuttanut tutkimusasetelmaan.
Osatutkimus 2 liittyy niin ikään kehittämissyklien arvioinnissa esillä nousseeseen tarpeeseen. Luova ongelmanratkaisu käytännössä -opintojakson kantava sanoma oli luovan ongelmanratkaisun ja luovuuden kaikkiallisuus erityisesti siitä
näkökulmasta, että menetelmä soveltuu kaikkiin oppiaineisiin ja monipuolisten
ongelmien ratkaisemiseen. Opintojakso itsessään ei siis keskittynyt mihinkään
tiettyyn oppiaineeseen. Asiantuntijaryhmässä koettiin tärkeäksi testata pedagogista mallia myös jonkin tietyn oppiaineen opetuksen yhteydessä. Minulle avautuikin mahdollisuus suunnitella Helsingin yliopistossa opettajakoulutuslaitoksella
biologian didaktiikan valinnainen opintojakso luokanopettajille, johon integroin
jo testatun pedagogisen mallin. Tulokset tästä syklistä on koottu osatutkimukseen
2.
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Pedagogisen mallin sisällöllinen kehittäminen liikkui koko ajan suuntaan,
jossa työtavoista ja itse prosessista siirryttiin pohtimaan opettajan roolia ohjaajana, moninaista vuorovaikutusta ja arviointia prosessin aikana. Osatutkimuksen
1 viimeisen alasyklin jälkeen päätin testata pedagogista mallia opettajien täydennyskoulutuksessa kokonaan ohjaukseen keskittyvästä näkökulmasta. Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus Opettajasta ohjaajaksi toteutui vuosina
2018–2019, ja tulokset tästä syklistä on koottu osatutkimukseen 3.
Pedagogisen mallin kehittäminen jatkui tutkimuksen kolmannessa syklissä.
Vaikka malli tarjosi selkeän edistymisen vaiheesta toiseen, se, miten siirtyminen
seuraavan vaiheeseen käytännössä tapahtuu, ei tullut mallissa esille. Kuvatakseni
näitä siirtymiä lisäsin malliin STOPit (kuvio 13). Perusopetuksen näkökulmasta
malliin lisätyt ”STOP-pysäkit” tarkoittavat, että niiden aikana ongelmanratkaisun
prosessi pysähtyy ja toteutetaan formatiivista arviointia. STOPin aikana opettaja
ja oppilas arvioivat prosessin edistymistä ja sitä, onko oppilas valmis siirtymään
seuraavaan vaiheeseen. Tämä tarkoittaa, että jos oppilas siirtyy seuraavaan vaiheeseen, hän ei enää palaa edelliseen vaiheeseen ilman pakottavaa syytä. Luovan
ongelmanratkaisun syklinen luonne toki säilyy, mutta ohjaamisen kannalta pedagoginen malli edistyy lineaarisesti. STOP tarkoittaa myös sitä, ettei oppilas voi
siirtyä ongelmanratkaisuprosessin vaiheesta toiseen itsenäisesti. Pedagogisessa
mallissa ei siis tässä vaiheessa keskitytä enää siihen, miten ongelma ratkaistaan
tehokkaasti, vaan siihen, mitä opettajan ja oppilaiden tulee tehdä, jotta ongelma
voidaan ratkaista tietyissä olosuhteissa kuten aikaraamissa tai annetussa sisällöllisessä kontekstissa.
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Pedagogiseen malliin liittyvä omakohtainen kokeilu ja siihen liittyvä keskustelu täydennyskoulutuksen aikana johti siihen, että moninainen vuorovaikutus sai
uuden merkityksen. Tämä vaikutti ongelmanratkaisuprosessista käytyyn keskusteluun ja puheeseen. Näin koulutukseen osallistuneiden opettajien oli helpompaa
seurata prosessin etenemistä ja ymmärtää koulutuksen työtapojen linkittyminen
ongelmanratkaisuprosessiin. STOP-vaiheiden lisääminen selkeytti formatiivista
arviointia ongelmanratkaisuprosessin aikana. Kerroin täydennyskoulutuksessa
opettajille myös, että malli keskittyy vain ongelmanratkaisuprosessin ohjaamiseen, eikä mallin avulla määritellä, mitä muuta opetusta ja toimintaa kussakin vaiheessa tapahtuu.
0+/+0 !&%""''""$""&
Opettajakoulutuksen opintojaksojen ja täydennyskoulutuksen lisäksi esittelin pedagogista mallia ja siihen liittyvää aineistoa muuallakin. Yksi tärkeä tuotos oli
tukimateriaalin tuottaminen ja vuonna 2015 ilmestyi kirja Ideasta ratkaisuun 2 –
virikkeitä luovaan ongelmanratkaisuun opetuksessa (Kesler, 2015). Kirja painettiin ja se oli maksuton. Kirja käännettiin myös englanniksi.
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Eri tapahtumien yhteyksissä tarjosin opettajille aiheeseen liittyen työpajoja ja
lisäksi kaksi kaksipäivästä täydennyskoulutusta. Aiheeseen liittyvää täydennyskoulutusta järjestettiin myös ulkomaalaisille opettajille Helsingissä (kaksi koulutusta), Virossa (viisi koulutusta) ja Kiinassa (kolme koulutusta). Toimin näissä
tilaisuuksissa kouluttajana.
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Kasvatustieteen tutkimuksen kenttä on monin tavoin monipuolinen ja laaja (Creswell, 2013; Heikkinen, Huttunen, Niglas & Tynjälä, 2005), näin myös siinä käytettävät menetelmät. Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt pääasiassa laadullisen
tutkimuksen menetelmiä (Tuomi & Sarajärvi, 2018), joihin olen soveltanut myös
määrällistä analyysia. Ensisijaisesti menetelmien valintaan vaikuttaa, voiko niiden
avulla vastata tutkimuskysymyksiin (Kohlbacher, 2006). Eri menetelmien yhdistämistä puoltaa ilmiön laajempi yksityiskohtainen tarkastelu ja se, että ilmiöstä
voidaan saada selville sellaista uutta tietoa, jota tutkimuksen alussa ei ole voitu
olettaa olevan olemassa (Heikkinen ym., 2005).
Eri menetelmien (mixed methods) käytölle samassa tutkimuksessa voi olla
useita syitä (Creswell, 2013; Jick, 1979). Esimerkiksi jos tutkimuksen aikana kerätään monipuolista ja luonteeltaan erilaista aineistoa, täytyy soveltaa eri menetelmiä (Binkhorst ym., 2015). Toisinaan tutkimusasetelma itsessään sisältää vaatimuksen monipuolisten menetelmien käytöstä (Creswell, 2013). Tutkimuksen alkuvaiheessa voidaan vaikkapa kerätä tietoa lomakkeella (Binkhorst ym., 2015) tai
jollakin muulla strukturoidulla kaavalla (Åhlberg & Ahornta, 2010), ja sen jälkeen
aineiston analyysia laajennetaan tai jatketaan laadullisin menetelmin. Tutkimus
voidaan myös aloittaa käsittelemällä aineistoa laadullisesta näkökulmasta (Falk
ym., 2015; Perry ym., 2008), ja sitä voidaan jatkaa soveltamalla määrällisiä menetelmiä.
Laadulliset menetelmät mahdollistavat hyvinkin rajallisen aineiston avulla
merkittävien ilmiöiden kuvaamisen (Kohlbacher, 2006; Mayring, 2000). Schreierin (2012) mukaan laadullinen analyysi on aina ”rikkaampi” ja “kertoo” enemmän ilmiöstä tarjoten tulkintoja ja merkityksiä, kun taas määrällisessä tutkimuksessa konteksti ei ole aina oleellinen tai sitä ei voida syystä tai toisesta huomioida.
Kun käytetään samassa tutkimuksessa eri menetelmiä, myös ilmiön tutkiminen eri
näkökulmista on mahdollista (Creswell, 2013; Jick, 1979). Ilmiön kokonaisvaltaisen tarkastelun mahdollistaa triangulaatio (Jick, 1979; Kohlbacher, 2006), joka on
myös tärkeä tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Eri menetelmillä voidaan tavallaan neutraloida yksittäisten menetelmien heikkouksia (Jick, 1979). Toisaalta
jos aineistoa katsotaan liikaa useasta näkökulmasta ja se pilkotaan, sen ”rikkaus”
saattaa hävitä (Elo & Kyngäs, 2008). Kaikki nämä periaatteet vaikuttivat tutkimusmenetelmän valintaan tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa käytetyn aineiston
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koonti ja siihen liittyvien analyysimenetelmien valinta on kuvattu taulukossa 4.
Aineistona olen käyttänyt tässä tutkimuksessa miellekarttoja, portfolioita ja haastatteluja.
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Haastatteluja hyödynnetään tutkimusaineistona laajasti (Ruusuvuori & Tiittula,
2015). Usein tutkimushaastattelu on nauhoitettua puhetta tai videokuvaa, joka
muutetaan kokonaan tai osittain kirjoitetuksi tekstiksi eli litteroidaan (Tiittula &
Ruusuvuori, 2015). Tutkija ohjaa enemmän tai vähemmän haastattelun aihepiiriä.
Portfolio on eräänlainen näyte- tai työkansio, johon henkilö kokoaa itsenäisesti tai
annetun ohjeen mukaan erilaisia näyttöjä. Näyttöjen muoto voi olla ääntä, kuvaa
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(myös videota) tai kirjoitettua tekstiä. Sekä haastattelujen että portfolioiden aineistojen analyysi perustuu siis lopulta kirjoitetun tekstin analyysiin (Binkhorst
ym., 2015; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010).
Alku- ja loppumittauksen käyttäminen on luonteva tapa, jos halutaan selvittää
opintojakson aikana oppijoiden ajattelussa tapahtunutta käsitemuutosta (Hargrove
& Nietfeld, 2015; Åhlberg & Ahoranta, 2010; Cohen, Manion & Morrison, 2007).
Alku- ja lopputestinä käytin tässä tutkimuksessa, sen kaikissa osatutkimuksissa,
miellekarttoja. Erilaiset kartat – käsite-, ajatus- ja miellekartat – ovat olleet melko
laajalti käytettyjä eri tutkimuksissa (esim. Åhlberg & Ahoranta, 2010; Schilling,
2006; Bloom, 1995; Markham & Mintzes, 1994). Miellekartta on vapaamuotoinen
sanoista tai kuvista koostuva, usein karttamainen ilmaisu, jossa henkilö kuvaa annettuun keskeiseen käsitteeseen liittyviä mielleyhtymiä (Buzan & Buzan, 2003).
Toisinaan karttakuvausten avulla tuotettua aineistoa syvennetään tai laajennetaan
muulla tavalla kootulla aineistolla, kuten esimerkiksi haastattelemalla (esim. Loukomies, 2013; Bloom, 1995). Myös tämän tutkimuksen kolmannessa osatutkimuksessa hyödynsin miellekarttoja haastattelujen strukturoinnissa.
Kun käsitekartoissa on tarkoitus kuvata käsitteitä, joilla mitataan tietämistä tai
muistamista (Åhlberg & Ahoranta, 2010; Markham & Mintzes, 1994), liittyy
miellekartassa oleva tieto pikemminkin henkilökohtaiseen kokemukseen, asenteisiin, semanttisuuteen ja muihin ymmärtämistä ilmentäviin asioihin (Bloom,
1995). Vaikka miellekarttojen laatimiseen on useita ohjeistuksia (Buzan & Buzan,
2003, Buzan, 2018), miellekarttaa ohjeistaessa ei välttämättä tarvita tarkkaa formaalia ohjetta toisin kuin esimerkiksi käsitekartoissa (Åhlberg & Ahoranta, 2010;
Bloom, 1995). Tämä vaikutti eniten siihen, miksi käytin miellekarttaa tässä tutkimuksessa muutoksen havaitsemiseen. Miellekartta on myös yksi luovan ongelmanratkaisun menetelmän työkaluista (Buzan & Buzan, 2003; Buzan, 2018), joten se sopii työtapana menetelmäkurssin ohjelmaan.
0+0+.  "!"""#%%!
Tässä tutkimuksessa käytän kirjoitetun tekstin analyysiin suoraviivaista aineistolähtöistä sisällönanalyysia (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Schreier, 2012; Elo & Kyngäs, 2008; Schilling, 2006; Kohlbacher, 2006; Mayring, 2000), jossa yksityiskohtien avulla lähden kokoamaan kuvaa ilmiöstä kokonaisuutena ja näin luomaan
uutta tietoa (Elo & Kyngäs, 2008). Portfolio- ja haastatteluaineiston kohdalla aloitin sisällön luokittelun merkityksellisten ilmaisujen etsimisellä aineistosta. Esimerkiksi haastatteluaineiston ensimmäisessä vaiheessa jaottelin haastatteluaineiston haastattelukysymyksittäin ja poimin puheesta kaikki merkitykselliset ilmaisut
(kuvio 14).
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Haastattelukysymyksistä muodostuivat teemat. Seuraavaksi luokittelin ilmaisut karkeasti siten, että ryhmitin samankaltaiset ilmaisut yhteen. Karkeasta luokituksesta siirryin perusluokkien muodostamiseen, ja ne tiivistin yläluokiksi (kuvio
15).

34(. A8<4@::8700AB0BB4;C8AB0=>CAA4834=8;<08AC94=B88D8ABI<8A4ABI?4@CA;C>:8:A8G;I;C>:8:A890
B44<>8:A8 

Esimerkki portfolioiden luokittelusta on tuotu kuviossa 16, jossa olen kuvannut merkityksellisten ilmaisujen tiivistämisen perusluokiksi ja perusluokkien tiivistämisen yläluokiksi.
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Tulosten esittelyn yhteydessä olen poiminut portfolioista ja haastatteluista esimerkkilainauksia. Portfolioiden kohdalla lainaukset ovat kokonaisia virkkeitä sellaisinaan, eikä niiden kirjoitusvirheitä ole korjattu. Ne ovat kursivoituja. Lainauksen perässä oleva kirjain-numeroyhdistelmä viittaa henkilökoodiin. Haastattelujen lainaukset ovat otteita puheesta, ja olen ne merkinnyt niin ikään kursiivilla.
Lainausten lopussa oleva kirjan-numeroyhdistelmä viittaa henkilökoodiin.
0+0+/  ""%%!
Miellekarttojen avulla tuotettua aineistoa voidaan analysoida laadullisesti tai määrällisesti (Mayring, 2000), joskin miellekartta-analyysi ei ole yhtä kehittynyt kuin
käsitekartta-analyysi (Markham & Mintzes, 1994; Åhlberg, 1990). Käsitekartoissa olevat aineistoyksiköt ovat jokseenkin aina hierarkkisissa suhteissa toisiinsa, jolloin ne voidaan esimerkiksi pisteyttää (Markham ja Mintzes, 1994). Tällöin käsitteet, niiden väliset yhteydet, haarautuminen, hierarkiat sekä esimerkit
saavat numeerisen arvon. Vaihtoehtoisesti voidaan yksinkertaisesti laskea käsitteiden määriä (Bloom, 1995).
Mikäli käsitekarttaa on käytetty alku- ja loppumittarina, merkitsevyyden tilastollinen osoittaminen on mahdollista (Åhlberg & Ahoranta, 2010). Miellekartassa
aineistoyksiköiden (esim. ilmaisujen tai sanojen) keskinäinen suhde ei ole aina
määriteltävissä. Tällöin aineiston systemaattinen lähestyminen on syytä suunnitella hyvin (Elo & Kyngäs, 2008; Schilling, 2006; Mayring, 2000), jottei aineistosta tulkita sellaista tietoa, jota siellä ei ole olemassakaan.
Miellekarttojen analyysin ensimmäisessä vaiheessa poimin miellekartoista
kaikki ilmaisut sanalistoiksi, joista muodostin ensimmäiset luokat.
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Seuraavassa vaiheessa tiivistin luokkia (kuvio 17), ja tässä yhteydessä luokittelua arvioitiin tutkimusryhmässä. Arvioinnin jälkeen tarkistin luokkien nimeämistä ja muodostin perusluokat siten, että samaa tarkoittavat ilmaisut sijoittuivat
omaan perusluokkaansa. Ilmaisujen määrä perusluokissa vaihtelee yhdestä ilmaisusta useampaan kymmeneen ilmaisuun (tarkemmat määrät osatutkimusten yhteydessä). Luokkien ja niissä olevien ilmaisujen määrät ovat määrällisen analyysiosuuden lähtökohtana.
0+0+0&!""%"!!"%!" !"#!"$!#,
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Miellekartoissa olevien ilmaisujen luokittelun jälkeen oli tarpeen pohtia, miten
voisin luokittelussa syntynyttä tietoa jatkojalostaa ja kuvata. Numeeriseen aineiston ilmaisemiseen soveltuvat diagrammit tai muut kuviot eivät välttämättä sovi
sanallisen aineiston analyysiin ja visualisointiin (Paranyushkin, 2011). Kuvia,
jossa informaatio sisältyy sanoihin, voidaan havaita esimerkiksi sanapilvissä (Kaser & Lemire, 2007). Sanapilvessä sanat muodostavat visuaalisen kuvion ja sanojen koko, sijainti pilvessä ja joskus myös väri kertovat lukijalle, mitä merkityksiä
kullakin sanalla on. Sanoista koostuvaan aineistoon voidaan soveltaa myös toisenlaista, verkostoanalyysiin – esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ja yhteyksien
analyysiin – perustuvaa visualisointia (Opik, Kirt & Liiv, 2018; Bastian, Heymann
& Jacomy, 2009; Johanson, Mattila & Uusikylä, 1995). Tällöin visuaalisena lopputuloksena on verkostomainen, helposti havaittava kuva, jossa informaation eri
yksiköt (esim. käsitteet) muodostavat toisiinsa linkittyneitä solmukohtia. Täydensin siis sisällönanalyysin prosessia visuaalisesti yhteisesiintymisten tarkastelulla
(kuvio 18).
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Miellekarttojen sisällönanalyysia jatkoin sosiaalisten verkostojen analyysiin
soveltuvassa verkostovisualisointiohjelmassa Gephi (Vers. 0.9.1) (Bastian ym.,
2009). Graafisen esityksen lisäksi Gephi mahdollistaa informaatioyksiköiden,
tässä tapauksessa miellekarttailmaisuista muodostettujen perusluokkien, keskinäisten yhteyksien eli yhteisesiintymisen (co-occurrance) tarkastelun. Siinä missä
esimerkiksi kvantitatiivinen korrelaatio kertoo meille käsitteiden välisen positiivisen tai negatiivisen suhteen, samanaikainen esiintyminen kertoo, miten nämä
käsitteet ovat yhteydessä henkilökohtaisella tasolla (Moeller, Ivcevic, Brackett &
White, 2018). Helppokäyttöisyyden ja hyvän visuaalisuuden vuoksi (Paranyushkin, 2011) ohjelmaa on käytetty monipuolisesti myös muissa kuin sosiaalisiin verkostoihin liittyvissä tutkimuksissa (esim. Sormunen, Juuti & Lavonen, 2019a;
Sormunen, Juuti & Lavonen, 2019b; Moeller ym., 2018; Ellis ym., 2016; Suominen & Toivanen, 2016; Teo & Roberts, 2016; del Valle, Salcedo & Ferreira, 2016;
Falk ym., 2015; Dawson, Gašević, Siemens & Joksimovic, 2014; Wright, White,
Hirst & Cann, 2014).
Yhteisesiintymisen analyysin toteutin voimaohjattujen algoritmien avulla
(Khokhar, 2015). Tällaisessa algoritmissa informaatioyksiköt eli solmut (nodes)
ja niiden väliset yhteydet eli linkit (edges) vuorovaikuttavat keskenään. Algoritmi
siis määrittää, millainen avaruudellinen projektio aineistosta piirtyy. Tässä tutkimuksessa valitsin analyysin algoritmiksi ForceAtlas2:n (Jacomy, Venturini, Heymann & Bastian, 2014). Myös Yifan Hu -algoritmi (Hu, 2006), olisi ollut varteenotettava vaihtoehto, mutta sen solmukohtainen tarkkuus ei ole yhtä hyvä kuin ForceAtlas2:ssa (Jacomy ym., 2014). ForceAtlas2 on käytännönläheinen, jatkuva lineaarinen algoritmi, joka on kehitetty sosiaalitieteiden analyysityökaluksi. Algoritmissa on selkeä visuaalisuus ja luettavuus, ja se sopii myös hyvin erilaisille,
pienillekin (aina viidestä solmukohdasta alkaville) verkostoille.
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Algoritmin muodostamassa projektiossa jokainen solmu (informaatioyksikkö,
node) asettuu suhteessa toisiin solmuihin solmujen välisten veto- (attraction) ja
poistovoimien (repulsion) mukaan ja muodostaa linkkejä (edge) (Jacomy ym.,
2014). Miellekarttojen perusteella syntyneistä peruskäsiteluokista muodostuu ohjelmassa käsiteverkosto, jossa jokainen solmu kuvaa yhtä perusluokkaa. Solmujen
väliset linkit muodostuvat sen perusteella, millaisia ja miten paljon perusluokissa
olevia ilmaisuja yksilöiden miellekartoista löytyy, mikä mahdollistaa yhteisesiintymisen tarkastelun. Algoritmin muodostamassa projektiossa solmut näkyvät palloina ja niiden väliset linkit viivoina (kuvio 19).
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Käsiteluokkia kuvaavat solmut, joissa on paljon ilmaisuja ja jotka esiintyvät
useammassa miellekartassa, sijoittuvat joko projektion keskelle tai oman paikallisen klusterinsa keskiöön. Jos jonkun henkilön miellekartassa on esimerkiksi ilmaisu, joka esiintyy vain kerran koko aineistossa muodostaen siis oman perusluokkansa, on se yhteydessä saman henkilön muihin ilmaisuihin sijoitettuina perusluokkiin, muttei muiden henkilöiden ilmaisuihin muissa perusluokissa. Mikäli
kyseisen henkilön miellekartan ilmaisut eivät ole keskeisiä, tämä yksittäinen ilmaisu perusluokassaan sijoittuu kauas verkoston visuaalista keskustasta.
Ilmaisujen yhteisesiintyminen (co-occurrance) (kuvio 20) voidaan havaita solmujen välisten linkkien, niiden pituuden ja vahvuuden avulla. Yhteisesiintymistä
kuvaavat dyadit (kahden perusluokan yhteys), triadit (kolmen perusluokan yhteys)
tai alaryhmät (useamman kuin kolmen perusluokan yhteys) (Paranyushkin, 2011;
Johanson ym., 1995). Yhteisesiintymisen vahvuutta tarkastellaan kuitenkin aina
kahden solmun välisenä.
78

   
   

34(./7B48A4A88=BG<8ABID>8300=B0@:0AB4;;0B@8038AA09>:0<C>3>ABCC:>;<4=A>;<C=DI;8;;490
;8=:8=?8BCCA90<C>B>0=B0D0BB84B>0A>;<C94=DI;8A4=AC7B44=;C>=B44AB0 

Visuaalinen yhteysesiintymisen tarkastelu on kuitenkin vain suuntaa antava,
koska algoritmi tekee projektiosta kolmiulotteisen, mutta projektiosta otettu kuva
on kaksiulotteinen. Siksi yhteisesiintymisen tulkinnassa on syytä tarkastella aina
myös tilastollisia tunnuslukuja, joista valitsin tähän tutkimukseen seuraavat:
• Solmun keskeisyysaste (node degree). Luku kertoo, kuinka paljon solmulla on yhteyksiä toisiin solmuihin. Mitä isompi solmu on, sitä yleisempi (ilmaisujen yleisyys miellekartoissa) perusluokka on kyseessä.
Mitä pienempi solmu on, sitä vähemmän sillä on yhteyksiä muihin solmuihin ja sitä harvinaisempi (harvoja mainintoja miellekartoissa) perusluokka on.
• Linkin voimakkuus (edge weight). Luku kertoo, miten usein kaksi solmua
esiintyy yhdessä (kahden ilmaisun yhteisesiintyminen miellekartassa eli
dyadin voimakkuus). Mitä isompi luku, sitä useampia yhteyksiä.
• Välillisyyskeskeisyys (betweenness centrality). Luku kuvaa solmusta A
solmuun B tarvittavaa nopeinta ja lyhyintä matkaa. Korkea luku kertoo
solmun keskeisyydestä sen omassa (paikallisessa) klusterissa, siis sitä,
miten muut solmut (ilmaisut) ovat linkittyneet solmuun.
• Modulaarisuus (modularity). Luku kertoo, miten paljon paikallisia klustereita eli moduuleita yhdessä projektiossa on. Mitä isompi luku on, sitä
enemmän eroja on miellekarttojen välillä (ilmaisut hajaantuvat useammaksi klusteriksi). Pieni luku taas ilmentää sitä, että miellekartat ovat ilmaisujen puolesta keskimäärin samanlaisia keskenään (ilmaisut ryhmittyvät harvoihin klustereihin).
0+0+1  """ !%%!
Tutkimuksen tarkoitus on lisäksi selvittää eri vuorovaikutusyksiköiden keskinäistä suhdetta ja sitä kautta opettajan roolia ohjaajana ja toimijana vuorovaikutussysteemeissä, jotka syntyvät uutta luovien opetusmenetelmien käytössä (ks.
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luku 2.6.1 Tutkimuksessa tarkasteltavien vuorovaikutusyksiköiden määrittely
uutta luovissa prosessissa; tarkemmin kuvio 7).
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Tässä teoriasidonnaisessa analyysivaiheessa (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Kohlbacher, 2006) luokittelin miellekarttojen ilmaisuista muodostuneet perusluokat
teoreettisesta viitekehyksestä johdatettuihin vuorovaikutusyksikköihin, josta esimerkki on kuviossa 21. Tämän jälkeen muodostin uudelleen syntyneistä luokista
Gephi-projektiot.

80

   
   

1#232*(,3*1%2)#23+.*1%2
Aloitan luvun kuvaamalla yleisesti kaikkia osatutkimuksia ja miten ne linkittyvät
asettamani tutkimuskysymyksiin.

1+- !"#"#!"%!"!#!%"%!"#"#!%!%,
%!
Ensimmäisessä osatutkimuksessa käsittelen kehittämistutkimuksen ensimmäisen
syklin yhteydessä saatua tietoa. Luova ongelmanratkaisu käytännössä -opintojaksot eri opettajakoulutuslaitoksilla muodostavat syklin alasyklit, joiden yhteydessä
kerättyjen miellekarttojen avulla haluan selvittää ensisijaisesti opettajaopiskelijoiden kuvaamaa muutosta, joka liittyy opintojakson keskeisiin teoreettisiin sisältöihin eli luovaan ongelmanratkaisuun ja sen prosessin erikoispiirteisiin. Tarkemmin
haluan tarkastella, mitä käsityksiä opettajaopiskelijoilla oli luovasta ongelmanratkaisusta ennen menetelmäkurssia ja sen jälkeen (tutkimuskysymys 1.a.) sekä miten opettajaopiskelijat hahmottavat ongelmanratkaisun prosessinomaisuuden (tutkimuskysymys 3.a.). Pedagogisen mallin avulla järjestetyt opintojaksot mahdollistavat niin ikään ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien elementtien tarkastelun ja sitä kautta yleisellä tasolla opettajan ja oppilaan roolien tunnistamisen
(tutkimuskysymys 3.a.). Osallistujien kokemuksia voin verrata opettajan ammatilliseen oppimiseen. Tulosten avulla saan tärkeää tietoa myös siitä, tarjoaako kehitettävän pedagogisen mallin avulla järjestetty opetus prosessiin osallistuville
opettajaopiskelijoille kokemuksia vuorovaikutuksen moninaisuudesta ja omakohtaisuudesta.
Toinen osatutkimus muodostaa tutkimuksen toisen syklin ja liittyy Helsingin
yliopiston opettajakoulutuslaitoksella luokanopettajaopiskelijoille järjestettyyn
valinnaiseen biologian didaktiikan opintojaksoon. Siinä integroin luovaan ongelmanratkaisuun perustuvan pedagogisen mallin biologian oppimiseen ja opettamiseen. Alku- ja loppumiellekarttojen avulla haluan selvittää, miten luokanopettajaopiskelijoiden käsitykset luovasta ongelmanratkaisusta muuttuvat tilanteessa,
jossa luovuus ja ongelmanratkaisu eivät ole opetuksen sisällöllisiä kärkitavoitteita, vaan luovan ongelmanratkaisun työtapoja ja prosessia hyödynnetään yhden
tietyn oppiaineen, tässä tapauksessa biologian kontekstissa (tutkimuskysymys
1.b.). Oppiminen ja konteksti ovat tässä tarkastelussa keskeisellä sijalla, ja haluan
lisäksi selvittää, miten opintojakson aikana mahdollistettu vuorovaikutus vaikuttaa luokanopettajaopiskelijoiden kokemukseen biologian oppimisesta sekä ammatillisesta kehittymisestä (tutkimuskysymys 2.a.). Kehitettävän pedagogisen mallin
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osalta tulokset antavat tärkeää tietoa siitä, miten joustava malli on etenkin sisällöllisen kontekstin osalta sekä miten hyvin malli sopii biologiaan liittyvän ongelmanratkaisuprosessin ohjaukseen ja miten sen avulla voidaan lisätä opettajaksi
opiskelevien tietoisuutta luovuudesta ja luovasta ongelmanratkaisusta ilman, että
nämä aiheet ovat opetuksen päätavoitteita.
Kolmannen osatutkimuksen eli tutkimuksen kolmannen syklin aineiston keräsin työssä olevien opettajien täydennyskoulutuksen yhteydessä. Kolmas osatutkimus liittyy pedagogisen mallin kehitysvaiheeseen, jossa halusin testata sitä vain
ja ainoastaan prosessin ohjaamisessa. Täydennyskoulutuksen suunnittelun tarkempana lähtökohtana oli luovan ongelmanratkaisun menetelmän ja siihen liittyvien työtapojen linkittäminen vaiheittain eteneviin opetusmenetelmiin kuten esimerkiksi projektien ja tutkielmien ohjaamiseen. Vaikka luova ongelmanratkaisu
ei ollut koulutuksen keskeinen teema, haluan kuitenkin tarkastella myös, mitä
työssä olevat opettajat ajattelevat menetelmän hyödyntämisestä opetuksessa (tutkimuskysymys 1.c.). Koska tavoitteenani oli tukea opettajia täydennyskoulutuksessa nimenomaan prosessin ohjaamistaitojen kehittymisessä, haluan tarkastella
käsityksiä, joita opettajilla oli omasta roolistaan ohjaajina ennen täydennyskoulutusta ja sen jälkeen (tutkimuskysymys 2.b.). Alku- ja loppumiellekarttojen avulla
halusin saada tietoa siitä muutoksesta, jota opettajat kokivat prosessin ohjaamiseen ja oman opetuksensa suunnitteluun liittyen (tutkimuskysymys 3.b.).

1+.!&!"#"#!*#$ "!#
"& !!!"%'"$""#!!!
1+.+- #$ "!#&%"&'!!&,"!""#"#!
Luova ongelmanratkaisu käytännössä -opintojaksoja järjestettiin yhteistyössä
opettajakoulutuslaitosten kanssa seitsemän. Ensimmäinen opintojakso oli pedagogisen mallin kuusivaiheisen prototyypin pilotti, jonka jälkeen toisesta menetelmäkurssista alkaen käytössä oli jo edellä kuvattu kolmivaiheinen malli. Pedagoginen
malli oli opintojakson tärkein työtapa, jolla minä itse yhdessä joidenkin asiantuntijaryhmän muiden jäsenten kanssa ohjasin osallistujien projekteja. Malli tarjosi
myös lähtökohdat teoreettiselle viitekehykselle. Opintojakson laajuudeksi suunniteltiin kolme ja viisi opintopistettä siten, että opintojakson lähiopetus ja siihen
liittyvät tehtävät muodostivat suppeamman kokonaisuuden eli kolme opintopistettä, ja mikäli opiskelijalla oli toive suorittaa opintojakso laajempana kokonaisuutena tutkinnonuudistusprosessin vuoksi, siihen liittyi kahden opintopisteen itsenäinen luovan ongelmanratkaisun testaukseen liittyvä tehtävä. Opintojaksoa tarjottiin opettajakoulutuslaitoksilla vapaavalintaisena, ja se oli avoin kaikille opettajaopiskelijoille opintosuunnasta tai opintovuodesta riippumatta.
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Opintojakson lähiopetuksen (kuvio 22) rakenne ja sisällöt valikoituivat siten,
että opettajaopiskelijalla oli mahdollisuus edistää omaa henkilökohtaista projektia
työpajatoiminnan aikana. Samalla hän sai luennoilla taustatietoa luovuudesta, luovasta prosessista, luovan ongelmanratkaisun teoreettisesta viitekehyksestä ja näiden kaikkien soveltamisesta opetuksessa (liite 1). Eri vuosien opintojaksojen sisällöt muokkautuivat edellisvuoden palautteen ja kouluttajien kenttämuistiinpanojen perusteella, kuten olen kuvannut luvussa 4 Tutkimuksen rakenne, metodologia ja menetelmät.
Opintojaksojen perusrakenne ja aiheet pysyivät samoina kaikkien opintojaksojen aikana. Erilaisten työtapojen omakohtainen kokeileminen, vertaisarviointi ja
reflektoivat keskustelut olivat lähiopetuksessa tärkeitä. Lisäksi opettajaopiskelijoilla oli käytössä sähköinen oppimisalusta (Basecamp), jota hyödynnettiin tehtävien tekemisessä. Yhden lähiopetuskerran kesto oli neljä akateemista tuntia ja
koko opintojakson itsenäisen työn osuudeksi oli laskettu 56–110 tuntia.
Jokainen opiskelija rakensi oman projektin, joka koostui tutkimuskysymyksen
määrittelystä, ratkaisujen etsimisestä, ratkaisujen esittämisestä posterin avulla ja
opintojakson lopuksi raportin kokoamisesta. Prosessi käynnistettiin seuraavalla
tehtävällä ensimmäisellä lähiopetuskerralla: ”Millaisen ongelman haluat ratkaista tämän opintojakson aikana? Voit muotoilla ongelman omista mielenkiinnonkohteista käsin. Ongelman on sijoituttava formaaliin oppimisympäristöön
(kouluun tai yliopistoon), sen kohteena tulee olla opettaja ja/tai oppilas tai opiskelija, ja ongelman ratkaisemiseen tulee käyttää yhtä tai useampaa luovan ongelmanratkaisun työtapaa.” Tätä opintojakson tehtävää tehtiin yksilötyönä. Kouluttajien, opiskelijoiden, ulkopuolisten tahojen edustajien tai muiden apua, palautetta
ja vertaisarviointia tuli hyödyntää oman ongelmanratkaisuprosessin aikana.
Posterin ja raportin muoto oli vapaa, mutta posteriin tuli kuitenkin sisällyttää
oman ongelman määrittely, ongelman viitekehys, ajatuksia mahdollisista ratkaisuista ja mahdolliset ratkaisut, ongelmanratkaisun prosessin kuvaus (palautteen ja
arvioinnin perusteella tehdyt ratkaisut), lisämateriaalit (lomakkeet, taulukot, tarinat tms.) ja listaus työn aikana hyödynnetystä kirjallisuudesta. Lisäksi posteri tuli
tehdä kouluttajan antamalle kartongille (A0-koko).
1+.+.!"#$#!%%!
Opettajaksi opiskeleville tarkoitettuja opintojaksoja järjestettiin vuosina 2013–
2016 eri opettajakoulutuslaitoksilla seitsemän. Kaikkia opintojaksoja tarkastelen
yhtenäisenä kokonaisuutena, eikä opintojaksoja tai opettajaopiskelijoita ole ollut
tarkoitus verrata keskenään. Aineistona käytän kaikkien (100 %) opettajaopiskelijoiden (n=100) alku- ja loppumiellekarttoja (yhteensä 200 miellekarttaa). Kaikilta opettajaopiskelijoilta pyysin kirjallisen luvan aineiston hyödyntämiseen tutkimuksessani.
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Pyysin opiskelijoita tekemään opintojakson alussa ja lopussa miellekartan luovasta ongelmanratkaisusta. Opettajaopiskelijat tekivät alkumiellekartan opintojakson ensimmäisellä lähiopetuskerralla ensimmäisenä tehtävänä ja tehtävänanto
oli seuraava: ”Tee miellekartta sanoille ’Luova ongelmanratkaisu’. Aikaa 5 min.
Kirjoita paperiin päivämäärä ja oma nimi ja palauta kouluttajalle.” Tehtävä toistui samanlaisena opintojakson viimeisellä lähitapaamiskerralla.
Opettajaopiskelijat saivat loppukartan tekemisen jälkeen oman alkukarttansa
takaisin, jotta he pystyivät vertailemaan ja reflektoimaan niiden sisältöjä ja sitä,
mitä he olivat opintojakson aikana oppineet nimenomaan luovasta ongelmanratkaisusta ja miten. Lopuksi keräsin kummatkin kartat pois jatkokäsittelyä varten.
Esimerkki erään opiskelijan alku- ja loppumiellekartasta kuviossa 23.
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Miellekarttojen sisällönanalyysin aloitin muodostamalla luokkia miellekarttojen alkuperäisistä ilmaisuista, minkä jälkeen tarkastelin luokkien yhteisesiintymistä. Tämän lisäksi sijoitin syntyneet perusluokat teoreettisen viitekehyksen
pohjalta rakennettuun vuorovaikutussysteemiin (ks. kuvio 7). Alkumiellekartoissa
olleista ilmaisuista (n=783) muodostin 96 perusluokkaa ja loppumiellekarttojen
ilmaisut (n=1050) kokosin 114 perusluokkaan (taulukko 5).
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Aloitan ensimmäisen osatutkimuksen tulosten tarkastelun opettajaksi opiskelevien luovaan ongelmanratkaisuun liittyvistä käsitemuutoksista. Alkumiellekarttojen ilmaisuista koottujen käsiteluokkien keskinäinen suhde on nähtävissä kuviossa
24.
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Kun tarkastelen tarkemmin kärkiluokkia eli luokkia, joissa olevia ilmaisuja
esiintyy useimmissa miellekartoissa (taulukko 6), ajatteluun liittyvät ilmaisut nousevat keskeisiksi. Monen keskeisen käsitteen, kuten esimerkiksi Luovuuden, Ongelman, Ongelmanratkaisutavat, voin tulkita liittyväksi luovaan ongelmanratkaisuun, joka oli miellekartan tekemistä ohjaava käsite. Rohkeus ja Yksilöllisyys voisivat liittyvä luoviin, omaperäisiin tuotoksiin, johonkin tavanomaisesta poikkeavaan. Myös Yhteistyö nousee käsitteiden kärkeen, minkä perusteella voin olettaa
opettajaopiskelijoiden kokevan yhteistyön tärkeäksi ongelmanratkaisussa.
#3+3**. #4A:48A8<?84= :4A:48AGGA0AB4G;8 ?4@CA:IA8B4;C>::84=4A88=BG<8=4=?@>94:B8>AA0
>?4BB090>?8A:4;89>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 
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Kärkikäsiteluokka Ajattelu muodostaa oman alaryhmänsä (kuvio 25), ja sillä
on useita voimakkaita linkkejä muihin käsiteluokkiin (ks. myös liite 2, taulukko
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2.1.). Yhteisesiintymiset eli dyadit solmujen Ei oikeaa vastausta, Luovuus, Työtavat, Kokeilut, Yhteistyö ja Ratkaisut kanssa kertovat, että näiden käsiteluokkien
ilmaisut ovat olleet useassa miellekartassa samanaikaisesti.

34(. *>;<C= $..&/<C>3>AB0<00;0@G7<I90A88=I4A88=BGDIB3G038B>?4BB090>?8A:4;89>834=0;
:C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 

Muodostunen alaryhmän perusteella voin päätellä, että luova ongelmanratkaisu koetaan ajattelua edellyttävänä toimintana. Ideoiminen ja ideat liittyvät niin
ikään luovaan ongelmanratkaisuun ja solmu Ideat (kuvio 26) muodostaakin oman
alaryhmänsä. Myös solmu Ideat linkittyy Ajatteluun, mutta dyadi ei ole yhtä
vahva kuin alaryhmän muut dyadit (Ratkaisut ja Luovuus).

34(. *>;<C=.<C>3>AB0<00;0@G7<I90A88=I4A88=BGDIB3G038B>?4BB090>?8A:4;89>834=0;
:C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 

Tarkasteltaessa peruskäsiteluokan Ratkaisut (kuvio 27) alaryhmää, voin havaita muun muassa dyadin solmujen Yksilöllisyys ja Luovuus kanssa. Tästä päättelen, että osa opiskelijoista ajattelee luovan ongelmanratkaisun tuotosten olevan
luovia ja yksilöllisiä. Ratkaisu ei kuitenkaan synny välttämättä yksin, vaan siihen
tarvitaan yhteistyötä.
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34(. #IA8B4;C>::0 .%#-/. BI@:48<<IB G7B48A4A88=BG<8A4B <C834= :IA8B4;C>::84= :0=AA0
>?4BB090>?8A:4;89>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 

Solmuun Rohkeus (kuvio 28) sisältyvät ilmaisut linkittyvät usein itseilmaisua
ja positiivista asennetta kuvaaviin ilmaisuihin.

34(.*>;<C94= )"%/-7.-#&'#-/7)-#.##0#((-(( <C>3>AB0<0 B@8038 >?4BB090>?8A:4;8
9>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 

Solmun Työtavat alaryhmässä on muiden dyadien lisäksi linkkejä kokeiluun,
soveltamiseen, luovuuteen ja mielikuvitukseen liittyviin käsiteluokkiin (kuvio 29).

34(.*>;<C=24.0.<C>3>AB0<00;0@G7<I>?4BB090>?8A:4;89>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=?4
@CAB44;;0 
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Loppumiellekarttojen ilmaisujen koonti on runsaampi käsitteiden osalta ja
siinä olevien käsiteluokkien keskeisyys ja suhde on nähtävissä kuviossa 30.

34(. $C>D0 >=64;<0=@0B:08AC :IGBI==JAAI >?8=B>90:A>94= ;>??C<84;;4:0@BB>94= 8;<08AC8AB0
=  <C>3>AB4BC8AB0?4@CA:IA8B4;C>:8AB0 ;C>BC?@>94:B8>*"#), .&-9>AA0A>;<C
:>7B84=BC<<4<?8DI@890:>:>:4@B>D0B=8834=:4A:48AGG34ABICA40<?8<08=8=B0CA40<<0=>?8A:4
;890=<84;;4:0@B0AA0 

Vaikka käsiteluokkia on loppukarttojen koonnissa enemmän, opiskelijoiden
miellekartat ovat keskimäärin samanlaisia keskenään, koska alkumiellekarttojen
perusteella luodun projektion modulaarisuus oli 5 ja loppukarttojen kohdalla 3.
Opintojakson aikana käytettyjen työtapojen runsaus näkyy myös tuloksissa (taulukko 7), ja käsiteluokka Työtavat onkin loppumiellekattojen käsiteluokista runsain. Samoin prosessi ja sen vaiheet sekä palaute mainitaan usein. Opintojaksolla
jokainen opiskelija edisti omaa henkilökohtaista projektiaan, mutta kuitenkin yhteistyön ja ryhmän tuen tärkeys näkyy niitä vastaavien käsiteluokkien yhteisesiintymisissä. Osallisuus ja yhdessä tekeminen voivat siis toteutua myös yksilöprojektissa. Tätä ajatusta tukee myös opiskelijoilta opintojaksojen jälkeen saatu palaute, jossa projektien toivottiin toteutuvan nimenomaan yksilötöinä.
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Kuten kuviosta 31 näkee, solmu Työtavat esiintyy projektiossa yhdessä monen
muun solmun kanssa ja muodostaa oman alaryhmänsä. Työtavat linkittyvät muihin käsiteluokkiin tavalla, joka heijastaa opintojakson sisällöllistä rakennetta (ks.
myös liite 2, taulukko 2.2.). Työtapojen avulla opettajaopiskelijat edistivät prosessia ja pohtivat, mitä eri työtapoja kussakin prosessin vaiheessa voi hyödyntää
ja miten ne linkittyvät eri tapoihin ratkaista ongelmia. Työtavat, joiden avulla kouluttajat edistivät keskusteluja, yhteistä pohdinta ja vertaispalautetta, olivat niin
ikään opintojaksolla keskeisessä asemassa. Loppumiellekarttojen koonnin perusteella voin siis olettaa, että opintojaksolla on opittu juuri sitä, mitä on ollut tarkoituskin – työtapojen linkittämistä käytäntöön.

34(. *>;<C=24.0.<C>3>AB0<00;0@G7<I>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;;4:0@BB>94=?4@CA
B44;;0 

Työtavat ovat siis keskeisiä ongelmien ratkaisemisessa ja Ratkaisut–Työtavatdyadin linkki onkin vahva (kuvio 32). Opettajaopiskelijoiden henkilökohtaisen
ongelman ratkaisemisessa kiinnitettiin opintojakson aikana huomiota ongelmantarkasteluun, luoviin työtapoihin ideoiden tuottamisessa, osallisuuteen ryhmätöissä ja ennen kaikkea prosessiin ja sen vaiheisiin. Ne näkyivät myös opettajaopiskelijoiden miellekartoissa.

34(. *>;<C=.%#-/.<C>3>AB0<00;0@G7<I>?8A:4;89>834=;>??C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 
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Tarkasteltaessa solmun Prosessi yhteyksiä muihin solmuihin (kuvio 33), voin
nähdä sekä ajattelua tukevia käsiteluokkia kuten Pohdinta ja Ideointi että tunteeseen ja asenteeseen liittyviä luokkia, kuten Positiivinen tunne ja Epävarmuuden
sietäminen.

34(.
B44;;0 

*>;<C=,)---#<C>3>AB0<00;0@G7<I>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;;4:0@BB>94=?4@CA

Arviointia ja siihen liittyviä työtapoja käytettiin opintojaksolla melko paljon,
mutta vain käsiteluokka Palaute on noussut käsiteluokkien kärkeen (kuvio 34).
Alaryhmän dyadeista Palaute–Työtavat-linkki on vahvin, mikä on luonnollista,
koska palautetyötapoja käytettiin opintojaksolla monia. Palaute linkittyy voimakkaasti myös ratkaisuihin, joten voin olettaa, että osallistujat ovat kokeneet palautteen prosessin aikana merkittävänä tekijänä ratkaisujen työstämisessä ja löytämisessä.

34(.
B44;;0 

*>;<C=&/.<C>3>AB0<00;0@G7<I>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;;4:0@BB>94=?4@CA

Alkumiellekarttojen ilmaisujen tavoin, myös loppukartoissa on ollut rohkeuteen liittyviä ilmaisuja (kuvio 35). Loppukarttojen rohkeuteen liittyvät ilmaisut
esiintyvät yhdessä työtapoja, prosessia ja epävarmuuden sietämistä kuvaavien ilmaisujen kanssa.
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34(. *>;<C=)"%/-<C>3>AB0<00;0@G7<I>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;;4:0@BB>94=?4
@CAB44;;0 

Jatkan tulosten tarkastelua näkökulmasta, joka liittyy opettajaopiskelijoiden
käsitysten yhteyteen luovan ongelmanratkaisun prosessinomaisuuden kanssa, erityisesti opettajan roolin ilmaisemiseen vuorovaikutuksen mahdollistajana. Tätä
varten tarkastelen alku- ja loppukarttojen koontien käsiteluokkia vuorovaikutussysteemin näkökulmasta. Teoreettisen viitekehyksen perusteella muodostetun
vuorovaikutussysteemin (ks. kuvio 7) yksiköt Oppilaan vuorovaikutukseen tuomat tulokulmat, Oppilaiden välisen vuorovaikutuksen tulokulmat, Opetuksen tavoitteet, Opettajan henkilökohtainen tulokulma, Ohjaamisen tulokulma, Ulkopuolelta vaikuttavat tekijät, Oppimisympäristön tekijät, Menetelmiin liittyvät vuorovaikutustekijät ja Kontekstiin liittyvät tekijät olivat tässä analyysissa yläluokat,
joiden sisällä on 32 alaluokkaa ja joihin miellekarttojen perusteella luodut perusluokat sijoitin.
Opettajaopiskelijoiden alkumiellekarttojen ilmaisuista luotu projektio uudesta,
vuorovaikutussysteemin näkökulmasta on kuviossa 36. Kuten perusluokkien kohdalla myös vuorovaikutusyksiköissä Ajattelutaidot (yläluokka Opetuksen tavoitteet) korostuvat opiskelijoiden käsityksissä ennen opintojaksoa (ks. myös liite 2,
taulukko 2.3.). Keskeiseksi ovat nousseet myös luokat Ongelmanratkaisun ohjaaminen (yläluokka Ohjaamisen tulokulma), Yhdessä oppiminen (yläluokka Oppilaiden välinen vuorovaikutus), Erilaiset työtavat (yläluokka Menetelmät), Luovuus (yläluokka Menetelmät), Kyvyt (yläluokka Oppilaan tulokulma) ja Taustatieto (yläluokka Konteksti).
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34(. '?4BB090>?8A:4;89>834= 0;:C<84;;4:0@BB>94= 8;<08AC94= ?4@CAB44;;0 <C>3>AB4BBC94= ;C>:
:84=:4A:8=I8A4BG7B4G34BDC>@>D08:CBCAAGAB44<8AAI*"#), .&- 

Opettajaopiskelijoiden loppumiellekartoista luodun vuorovaikutussysteemin
projektiosta (kuvio 37) voin havaita, että Ajattelutaidot on edelleen keskeinen,
mutta ohjaamiseen ja menetelmiin liittyvät maininnat nousevat määrältään ajattelutaitojen edelle (ks. myös liite 2, taulukko 2.4.). Ongelmanratkaisun monipuolisuus ja kaikkiallisuus on noussut opintojakson jälkeen myös tärkeäksi, mikä on
linjassa opintojakson sisältöjen kanssa. Tätä tukee myös opettajaopiskelijoiden
omien projektiaiheiden monipuolisuus. Vaikka opiskelijat paneutuivat itsenäisesti
omiin ongelmanratkaisunprojekteihinsa, he ovat ilmentäneet loppumiellekarttojen
ilmaisuissa omaa kokemustaan prosessin etenemisestä ja siihen liittyvästä ohjauksesta.
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34(. '?4BB090>?8A:4;89>834= ;>??C<84;;4:0@BB>94= 8;<08AC94= ?4@CAB44;;0 <C>3>AB4BBC94= 0;0
;C>::84=:4A:8=I8A4BG7B4G34BDC>@>D08:CBCAAGAB44<8AAI*"#), .&- 

Tulosten perusteella opettajaopiskelijoiden ilmaisuissa voin havaita monipuolisesti vuorovaikutuksen kannalta tärkeitä tekijöitä. Opiskelijat ovat olleet opintojakson aikana sekä oppijoita että tulevia opettajia. Ilmaisujen painotus ja monipuolisuus liittyivät erityisesti opintojakson jälkeisissä miellekartoissa oppimiseen,
ajatteluun ja ohjaamiseen. Voin siis olettaa, että prosessin aikana tapahtunut eri
osatekijöiden välinen vuorovaikutus on vahvistanut oppimiskokemusta, ja se on
ohjannut opiskelijoita ajattelemaan ratkaistavaan ongelmaan liittyviä asioita.
Myös tunteita ilmaistiin opintojakson lopussa enemmän: mukana oli niin positiivisia, kuten rohkeuteen liittyviä, kuin ahdistaviakin ilmaisuja, kuten epävarmuutta
ilmentäviä. Tämä on luontevaa uutta luovassa prosessissa. Oppijoiden välistä vuorovaikutusta ilmensi opintojakson jälkeen vertaistuki, joka liittyy myös vertaispalautteeseen ja -arviointiin.
Prosessin tavoitteiden ja tuotoksen osalta muutos liittyi opintojakson jälkeen
nimenomaan ratkaisuihin. Opettajaopiskelijat kokivat ilmaisemisen arvioiseksi
sen, että prosessi tuotti jotain. Opettajaopiskelijat hahmottivat prosessin opintojakson jälkeen monipuolisemmin, samoin siihen liittyvän arvioinnin. He mainitsivat palautteen opintojakson jälkeen usein. Havaitsen, että opettajaopiskelijoiden
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ilmaisut ovat opintojakson jälkeen tarkempia, mikä on tärkeä muutos, jos pohditaan opettajaa vuorovaikutussysteemin luojana ja ylläpitäjänä.
1+.+0!&!!"#"#!"#!"%"$"*""!,
&!"%!&#$!" "!#!"
Opettajaopiskelijoiden käsitykset luovasta ongelmanratkaisusta ennen valinnaista menetelmäkurssia ja sen jälkeen
Keskeisin muutos alku- ja loppumiellekarttojen koontien välillä on käsitteiden
painottuminen opintojakson jälkeen työtapoihin ja prosessiin. Alkumiellekarttojen perusteella luotujen kärkikäsiteluokkien aiheita on säilynyt loppukoonnissa,
kuten Ratkaisut, Luovuus ja Yhteistyö, mutta ne yhdistyvät muihin käsiteluokkiin
opintojakson jälkeen eri tavalla. Esimerkiksi alussa ratkaisut olivat eniten linkittyneet yhteistyöhön, oppimisympäristöihin, luovuuteen ja yksilöllisyyteen, lopussa taas ongelmaan ja sen tarkasteluun, prosessiin, pohdintaan ja ideointiin. Alkukarttojen peruskäsiteluokka Ajattelu jäi loppukarttojen perusteella tehdyssä
projektiossa kauas kärjestä, mikä ei kuitenkaan tarkoita, etteivät ajattelutaidot olisi
enää tärkeitä lopussa, koska loppukarttojen ilmaisujen koonnissa kärkeen nousivat Pohdinta ja Ideointi. Ajattelu oli siis saanut tarkemman, aiempaa kohdistetumman merkityksen.
Kokoavasti voisin sanoa, että opiskelijoiden käsitys siitä, mitä tärkeitä käsitteitä luovaan ongelmanratkaisuun liittyy, on muuttunut opintojakson jälkeen ymmärrykseksi, miten luovaa ongelmanratkaisua voi koulussa edistää. Ennen opintojaksoa opettajaopiskelijat näkivät luovuuden pikemminkin yksilön ominaisuutena. Luovan ongelmanratkaisun tuotos oli yksilöllinen. Tämä ilmeni muun muassa myös, kun tarkastelen käsiteluokkaa Rohkeus, johon aluksi linkittyvät käsiteluokat viittasivat yksilön ominaisuuksiin, kun taas lopussa enemmän prosessiin
ja sen ohjaamiseen.
Luovan ongelmanratkaisun prosessinomaisuuden ja vaiheiden sekä opettajan
roolin tunnistamisen ilmeneminen opettajaopiskelijoiden käsityksissä
Prosessin ohjaamiseen liittyy myös arviointi ja palaute. Palautteen nouseminen
opintojakson jälkeen kärkiluokaksi on pedagogisen mallin kehittämisen kannalta
keskeistä. Palautteeseen liittyvä kokemusta vahvistin pääasiassa työtapojen ja tehtävien avulla, eikä palautteeseen syvennetty teoreettisella tasolla opintojakson luento-osuuksissa.
Ongelmanratkaisun prosessia ja vaiheittain etenemistä sekä opettajan roolia
siinä tarkastelen vuorovaikutussysteemin luokkien avulla. Miellekarttojen ilmai-
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suja sijoittuu vuorovaikutussysteemin kaikkiin yhdeksään yläluokkaan ja 32 alaluokkaan. Opintojakson jälkeen vuorovaikutuksen osalta kärjessä ovat työtapoihin ja ohjaamiseen liittyvät käsiteluokat. Opintojaksolla keskiössä oli prosessi ja
sen ohjaaminen eri oppiaineiden yhteydessä, joten luonnollisesti siihen liittyvät
maininnat myös lisääntyivät loppumiellekartoissa. Jos tarkastelen opintojaksolla
olleita opiskelijoita oppilaina, alussa mainitut oppilaiden kyvyt ja asenne korvautuivat lopussa oppilaskeskeisyydellä eli oppilaan itsenäistä toimintaa kuvaavilla
ilmaisuilla.
Kaiken kaikkiaan voin olettaa, että opintojakson jälkeen opiskelijoiden ilmaisut miellekartoissa muuttuivat oppilaan ominaisuuksien ja taitojen kuvaamisesta
opettajan ohjauksen merkitykseen ja oppimisympäristön mahdollistamiseen.
Vaikka opettajaopiskelijat veivät eteenpäin kukin omaa henkilökohtaista projektiaan, yhteistyöhön, ryhmässä tekemisestä ja vuorovaikutuksesta löytyi useita ilmaisuja miellekartoista opintojakson jälkeen. Voin siis olettaa, että yksilötyö ei
estänyt osallistumista ja yhteistyötä.

1+/!"#"#!*#$ "!#,
"&"%'"$"""!!,
"!"!!
1+/+-"$!"!""#"#!
Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksen kolmen opintopisteen luokanopettajaopiskelijoille tarjotun biologian didaktiikan valinnaisen opintojakson (kurssin
virallinen nimi: Biologian didaktiikan valinnainen osa. Luentokurssi ja harjoitusryhmät) tavoitteet, tärkeimmät sisällöt ja aikataulu lukujärjestyksessä oli kirjattu
opinto-oppaaseen jo edellisenä lukuvuotena (2012–2013) (liite 3). Näitä jo sovittuja asioita en voinut muuttaa, kun suunnittelin lopullista opintojakson rakennetta
ja toteutusta. Integroin opintojakson luovan ongelmanratkaisun menetelmän työtavat pedagogisen mallin avulla biologian opettamista ja tiedonalaa koskevaan sisältöön siten, että luokanopettajaopiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua eheään
oppimisprosessiin. Opintojakso koostui kahdeksasta lähiopetuskerrasta (kuvio
38), joista osa oli koko ryhmän lähiopetusta (luento) ja osa pienryhmäopetusta
(ryhmät). Lisäksi tuli omatoimista työskentelyä kuten kotitehtäviä ja portfoliotyöskentelyä (ks. myös liite 4).

34(. $C>:0=>?4BB098;;4ACC==0BC=18>;>680=3830:B88:0=D0;8==08A:C@AA8=@0:4==49>AA018>;>680=
808744B90;C>D0=>=64;<0=@0B:08AC=$')08744B08744B>=8=B46@>8BC>?4BC:A44= 
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Pedagoginen malli ohjasi opintojakson etenemistä siten, että luokanopettajaopiskelijat saivat aina lähiopetuksen yhteydessä kotitehtäviä seuraavaa lähiopetuskertaa varten. Kotitehtävät vertaisarvioitiin aina lähiopetuksen yhteydessä. Jokainen luokanopettajaopiskelija eteni vaihe vaiheelta ongelmansa ratkaisemisessa
ja kuva lopullisesta tuotoksesta selkeni prosessin aikana. Näin opintojakson aikana jokainen luokanopettajaopiskelija rakensi strukturoidun ohjeistuksen avulla
oman henkilökohtaisen projektinsa, jonka aihe liittyi biologian tiedonalaan tai
biologian opetukseen. Toivon luokanopettajaopiskelijoiden ymmärtävän strukturoidun projektin ohjeistuksen avulla, mitä eroa on perinteisellä ja luovalla ongelmanratkaisulla ja miten luovaa ongelmanratkaisua voi hyödyntää biologian opetuksen yhteydessä sekä millaisia formatiivisen arvioinnin menetelmiä ongelmanratkaisun prosessiin voi ottaa mukaan. Lisäksi tavoitteenani oli, että luokanopettajaopiskelijat saavat aidon omakohtaisen kokemuksen luovan ongelmanratkaisun
prosessin eri vaiheista ja prosessiin osallistumisesta.
Luokanopettajaopiskelijan projekti koostui oman tutkimuskysymyksen määrittelystä, siihen ratkaisujen etsimisestä, ratkaisujen esittämisestä posterin avulla
ja opintojakson lopuksi portfolion kokoamisesta. Prosessi käynnistettiin seuraavalla tehtävällä: ”Millaisen ongelman haluat ratkaista tämän opintojakson aikana? Voit muotoilla ongelman omista mielenkiinnonkohteista käsin. Sinun on
huomioitava muotoilussa ongelman liittyminen biologian oppimiseen tai opettamiseen, monipuolisiin oppimisympäristöihin ja arviointiin.”
1+/+.!"#$#!%%!
Keräsin aineiston yhdeltä Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitoksella luokanopettajille järjestetyltä valinnaiselta biologian didaktiikan opintojaksolta kevättalvella (3. periodi) 2014. Opintojaksolle osallistui 31 luokanopettajaopiskelijaa, ja
26 opiskelijan tuotoksia (alku- ja loppumiellekarttoja ja portfolioita) olen hyödyntänyt tässä tutkimuksessa. En kerännyt osallistujien taustatietoja, koska tutkimuksessa ei ole ollut tarkoitus vertailla henkilöitä keskenään, vaan tarkastelen ilmiötä
osallistujaryhmän kokonaisuutena. Kaikilta luokanopettajaopiskelijoilta pyysin
kirjallisen suostumuksen heidän tuotostensa käyttämiseen tutkimusaineistona.
Vain tutkimukseen suostuneiden aineistoa olen käyttänyt.
Miellekarttojen osalta toimin aineiston keruussa samalla tavalla kuin osatutkimuksessa 1. Luokanopettajaopiskelijat tekivät alkumiellekartan opintojakson ensimmäisenä tehtävänä ja tehtävänanto oli seuraava: ”Tee miellekartta termistä
’Luova ongelmanratkaisu’. Aikaa 5 min. Kirjoita paperiin päivämäärä ja oma
nimi ja palauta opettajalle.” Tehtävä toistui samanlaisena opintojakson viimeisellä lähitapaamiskerralla. Luokanopettajaopiskelijat saivat loppukartan tekemi-
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sen jälkeen oman alkukarttansa takaisin, jotta he pystyivät vertailemaan ja reflektoimaan miellekarttojen sisältöjä ja sitä, mitä he olivat opintojakson aikana oppineet nimenomaan luovasta ongelmanratkaisusta ja miten.
Portfolion ohjeistin seuraavasti: ”Portfolio on yksi kokonainen tiedosto, johon
kootaan kaikki opintojakson aika tehdyt omaan ongelmaan liittyvät tehtävät (tehtävät ohjeistetaan luento- ja ryhmäkerroilla erikseen). Tehtävät sidotaan yhteen
välipohdinnoilla ja saatu palaute huomioiden.” Portfolion sivumäärää en määritellyt, ja luokanopettajaopiskelijat saivat vapaasti niin halutessaan hyödyntää tekstin kokoamisessa taustakirjallisuutta. Portfolion keskeinen tarkoitus oli esitellä
omaa ongelmaa ja siihen liittyviä ratkaisuja.
Miellekarttoja (n=26 alussa ja lopussa, yhteensä 52 miellekarttaa) analysoin
ensin aineistolähtöisesti ja sen jälkeen tarkastelin ilmaisujen yhteisesiintymistä.
Alkumiellekartoissa olleista ilmaisuista (n=289) muodostin 79 perusluokkaa ja
loppumiellekarttojen ilmaisuista (n=421) 80 perusluokkaa (taulukko 8).

#3+3**.-0;8==08A4= 18>;>680= 3830:B88:0= :C@AA8= >?8A:4;89>834= 0;:C 90 ;>??C<84;;4:0@BB>94= 8;
<08AC8AB0;C>3CB?4@CA;C>:0B90AC;C8AA08;<08AC94=<II@IBA4:I<CCB>A0;:C;>??C 
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Portfolioon luokanopettajaopiskelijoiden tuli koota omaan projektiinsa liittyvät tehtävät siten, että ne muodostivat eheän jatkumon. Kun he kuvasivat ongelmansa ratkaisua vaihe vaiheelta, he kertoivat samalla myös päiväkirjamaisesti,
mitkä asiat opintojakson aikana vaikuttivat ongelmanratkaisuun liittyviin valintoihin. Näin luokanopettajaopiskelijoiden portfoliot sisälsivät lisäksi informaatiota, joka ei liittynyt pelkästään biologian didaktiikkaan liittyvään projektiaiheeseen. Osa portfolioissa olevasta tiedosta liittyy oman oppimisprosessin tarkasteluun, ja sen lisäksi portfolioissa on informaatiota, jonka voi linkittää ilmaisujen
yhteisesiintymisen analyysin tuloksiin. Portfoliot (n=26) analysoin aineistolähtöisesti ja niistä poimitut merkitykselliset ilmaisut tiivistin perusluokiksi (13). Perusluokat kokosin viideksi yläluokaksi (taulukko 9). Tulososiossa olen poiminut
portfolioista lainauksia, opiskelijoiden kirjoittamia virkkeitä tai niiden osia, jotka
olen merkinnyt kursiivilla ja yksilöinut henkilökoodilla.
#3+3**.-0;8==08A4=18>;>680=3830:B88:0=>?8=B>90:A>=;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=?>@B5>;8>834=
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Kun tarkastelen alkumiellekarttojen perusteella luodussa projektiossa peruskäsiteluokkien keskeisyyttä ja suhteita (kuvio 39), taiteeseen, luovuuteen ja ajatteluun
liittyvät käsitteet ovat hallitsevia. Käsitteet ovat luonteeltaan henkilökohtaisia, yksilöön liittyviä.

34(. 8>;>680= 3830:B88:0= >?8=B>90:A>= ;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834= 0;:C<84;;4:0@BB>94= 8;<08
AC8AB0= <C>3>AB4BC8AB0:08:8AB0?4@CA:IA8B4;C>:8AB0;C>BC?@>94:B8>*"#), .&-
9>AA0A>;<C:>7B84=BC<<4<?8DI@890:>:>:4@B>D0B=8834=:4A:48AGG34ABICA40<?8<08=8=B0CA40<
<0=>?8A:4;890=<84;;4:0@B0AA0 

Kun tarkastelen keskeisimpiä solmuja (taulukko 10) myös käsiteluokkiin Yhteistyö ja Vuorovaikutus liittyvät ilmaisut ovat saaneet useita mainintoja opiskelijoiden miellekartoissa. Tästä voin päätellä, että luokanopettajaopiskelijat näkevät
luovan ongelmanratkaisun muun muassa yhteisöllisenä tapana ratkaista ongelmia.
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Käsiteluokka Odotukset kuvaa todennäköisesti luokanopettajaopiskelijoiden pohdintoja tulevasta opintojaksosta: luovan ongelmanratkaisun yhdistäminen biologian oppimiseen ja opettamiseen ei ole heidän mielestään ehkä tavanomaista, eikä
osata ajatella, mitä opintojakson aikana on tulossa. Sama merkitys lienee käsiteluokalla Ahdistava. Myös Taustatieto tärkeää on kiinnostava luokka, koska sen
voin liittää sekä biologiaan että luovan ongelmanratkaisun menetelmään nimenomaan opettajan ja ohjaajan näkökulmasta. Näin opettaja tarvitsee itse taustatietoa
(biologiasta tiedonalana, luovan ongelmanratkaisun menetelmästä) ja hänen on
myös varmistettava, että oppilailla on riittävästi taustatietoa ratkaistavasta ongelmasta.
#3+3**.#4A:48A8<?84=   :4A:48AGGA0AB4 ACC@4<?8 :C8=  ?4@CA:IA8B4;C>::84= 4A88=BG<8
=4=?@>94:B8>AA0;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 
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Miellekartoista nousevien keskeisten ilmaisujen lisäksi voin tarkastella projektiosta myös eri käsiteluokkien yhteisesiintymistä, dyadeja (ks. liite 5, taulukko
5.1.). Solmu Taide muodostaa runsaan alaryhmän (kuvio 40). Alaryhmän
dyadeissa Taide–Ongelma ja Taide–Kokemuksellisuus on voimakkaimmat linkit.
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Tämän perusteella voisin olettaa, että luova ongelmanratkaisu linkitetään ongelmiin, joita ratkaistaan taiteen keinoin, tai itse ratkaisu on taiteellinen. Kokemuksellisuus viittaa henkilökohtaiseen kokemukseen, johonkin, mitä ongelmanratkaisu tarjoaa, tai sitten ratkaisu itsessään on kokemuksellinen.

34(. *>;<C=#<C>3>AB0<00;0@G7<I;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=?4
@CAB44;;0 

Solmu Luovuus ja se, ettei ongelmaan ole yhtä oikeaa ratkaisua, liittyvät vahvasti taiteeseen (kuvio 41).

34(. $C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=?@>94:B8>=B@8038#7/)0//-7 #)#%
,.%#-/

Käsiteluokka Ei oikeaa ratkaisua on niin ikään keskeinen ilmaisujen koonnissa
ja muodostaa projektiossa oman alaryhmänsä (kuvio 42). Dyadien perusteella
voin päätellä, että opiskelijat ajattelevat ratkaisujen kirjon liittyvän toisaalta yksilöihin (luovuus, ajattelu) ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen (ryhmässä toimiminen) ja toisaalta siihen, miten prosessia ohjataan (ongelmanratkaisutavat, oppiminen).
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Solmun Ajattelu alaryhmää tarkasteltaessa voin havaita samanlaisen, jo edellä
kuvatun jaon (kuvio 43).

34(. *>;<C= $..&/ <C>3>AB0<0 0;0@G7<I ;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834= 0;:C<84;;4:0@BB>94=
?4@CAB44;;0;C>3CAA0?@>94:B8>AA0 

Käsiteluokka Ahdistava ei ole sijoittunut käsiteluokkien ylimpään kärkeen,
mutta silti monen opiskelijan miellekartassa on käsiteluokkaan liittyviä ilmaisuja.
Kun tarkastelen tämän solmun alaryhmän yhteisesiintymistä (kuvio 44), vahvimmat linkit muodostuvat kokeiluun, ratkaisuihin (Ei oikeaa ratkaisua), ryhmässä
tekemiseen ja taiteeseen. Mahdollisesti omakohtainen kokemus ryhmätöistä ja
omasta taiteellisuudesta saattaa herättää luokanopettajaopiskelijoissa ahdistavia
tunteita tulevaa ongelmanratkaisuprosessia kohtaan, kun ei ole tietoa siitä, mitä
luovan ongelmanratkaisun menetelmä sisältää.

34(. *>;<C= "#-.0<C>3>AB0<00;0@G7<I;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=
?4@CAB44;;0;C>3CAA0?@>94:B8>AA0 
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Loppumiellekarttojen projektio on monipuolisempi, koska ilmaisujen määrä
miellekartoissa on lisääntynyt (kuvio 45). Projektiossa on vähemmän paikallisia
klustereita (projektion modulaarisuuden muutos viidestä kolmeen), mikä tarkoittaa, että opiskelijoiden miellekarttojen ilmaisuissa on enemmän samankaltaisuutta
kuin alkumiellekartoissa. Vaikka kyseessä ei ole ollut luovan ongelmanratkaisun
menetelmäkurssi, luokanopettajaopiskelijat ovat kokeneet ongelmanratkaisun
työtavat tärkeiksi biologian opetuksen työtavoiksi. Tämä voi olla merkityksellinen
havainto opettajan näkökulmasta, koska nimenomaan opettaja on se, joka tekee
pääasiallisesti työtapoihin liittyvät valinnat luokkaopetuksessa.

34(. 8>;>680= 3830:B88:0= D0;8==08A4= >?8=B>90:A>= ;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834= ;>??C<84;;4
:0@BB>94=8;<08AC8AB0= <C>3>AB4BC8AB0:08:8AB0?4@CA:IA8B4;C>:8AB0 ;C>BC?@>94:B8>*"#
), .&- 9>AA0 A>;<C:>7B84= BC<<4<?8 DI@8 90 :>:> :4@B>D0B =8834= :4A:48AGG34ABI CA40<?8
<08=8=B0CA40<<0=>?8A:4;890=<84;;4:0@B0AA0 

Kun tarkastelen keskeisimpiä käsiteluokkia (taulukko 11), muun muassa Työtavat, Prosessi ja Ongelman tarkastelu ovat nousseet kärkeen. Luovan ongelmanratkaisun menetelmän näkökulmasta ne ovat keskeisiä, joten on luonnollista, että
luokanopettajaopiskelijat mainitsevat ne miellekartoissa opintojakson jälkeen.
Ratkaisujen keskeisyys liittynee nimenomaan luokanopettajaopiskelijoiden omiin
projekteihin, jotka kaikki tuottivat erilaisia ratkaisuja ja joissa ei tähdätty yhteen
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oikeaan vastaukseen. Myös biologian oppimisen ja opettamisen näkökulmasta tärkeä käsite Tutkiminen on noussut luokkien kärkeen. Käsiteluokat Taustatieto tärkeää ja Ajattelu ovat edelleen keskeisten luokkien joukossa. Yksilön oppimisen
kannalta oleellisina voin havaita luokkien Positiivinen tunne ja Motivaatio keskeisyyden.
#3+3**.#4A:48A8<?84= :4A:48AGGA0AB4DI78=BII=?4@CA:IA8B4;C>::84=4A88=BG<8=4=;C
>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 
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Kun tarkastelen lähemmin käsiteluokkien yhteisesiintymistä projektiossa (ks.
myös liite 5, taulukko 5.2.), muodostaa solmu Työtavat alaryhmän, jossa on runsaasti dyadeja (kuvio 46). Vahvoja linkkejä voin havaita sellaisten ilmaisujen
kanssa, jotka liittyvät ongelmaan, kuten Taustatieto tärkeää, Ongelman tarkastelu, Palaute ja Ei oikeaa ratkaisua. Myös prosessin eteneminen vaiheiden kautta
näkyy projektiossa. Dyadin Työtavat–Motivaatio perusteella voisin päätellä, että
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työtavat ovat olleet jollakin tavalla motivoivia. Niin ikään voin olettaa, että työtapojen valinnalla voidaan vaikuttaa motivaatioon. Tätä tukevat myös alaryhmään
kuuluvat solmut Oppilaslähtöinen ja Positiivinen tunne.

34(. *>;<C=24.0.<C>3>AB0<00;0@G7<I;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;;4:0@BB>94=
?4@CAB44;;0 

Tarkastellessani solmun Prosessin vaiheet alaryhmää (kuvio 47) voin havaita
sen linkittymisen opintojakson aikana hyödynnettyyn prosessin vaiheistukseen:
prosessin eri vaiheisiin liittyi monia työtapoja, joiden avulla luokanopettajaopiskelija pystyi edistämään omaa prosessiaan ja kokemaan tästä edistymisestä mielihyvää. Samalla prosessissa eteneminen toi ongelman ratkaisemiseen liittyvää ja
siihen tarvittavaa uutta tietoa.

34(. *>;<C=,)---#(0#".<C>3>AB0<00;0@G7<I;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;
;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 

Solmun Ongelmanratkaisutavat alaryhmän dyadit vahvistavat muiden alaryhmien rakennetta (kuvio 48).
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34(. *>;<C= (!&'(,.%#-/.0. <C>3>AB0<0 0;0@G7<I ;C>:0>?4BB090>?8A:4;89>834= ;>?
?C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 

Solmun Taustatieto tärkeää alaryhmän (kuvio 49) dyadit voisivat viitata siihen, että luokanopettajaopiskelijat hahmottavat taustatiedon tarpeellisuuden sekä
itse ongelmasta että myös menetelmästä.

34(. *>;<C=/-..#.).3,%33<C>3>AB0<00;0@G7<I;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<8
4;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 

Työtapojen lisäksi solmu Positiivinen tunne muodostaa monia dyadeja sisältävän alaryhmän (kuvio 50). Linkit Oppimiseen, Hyödyllisyyteen ja Tietoon voisin
tulkita liittyviksi sekä yksilön oppimiseen että tulevaan opettajuuteen. Linkit Työtapoihin, Palautteeseen ja Prosessin vaiheisiin liittyvät todennäköisemmin henkilökohtaiseen ongelmanratkaisuprosessiin ja sen edistymiseen.

34(. *>;<C=)-#.##0#((./((<C>3>AB0<00;0@G7<I;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;
;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 
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Jatkuva arviointi oli opintojakson aikana tärkeää, mutta Arviointi ei noussut
keskeiseksi luokaksi. Tosin solmu Palaute muodostaa oman alaryhmänsä ja on
linkittynyt niin Työtapoihin kuin Ongelmaan, mistä voisin päätellä, että palaute
on nimenomaan kohdistunut ongelmaan ja sen ratkaisemiseen (kuvio 51).

34(. *>;<C=&/.<C>3>AB0<00;0@G7<I;C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=;>??C<84;;4:0@BB>94=
?4@CAB44;;0 

Biologian didaktiikan opintojakson rakenne oli vuorovaikutteinen, ja tähän tutkimukseen liittyvän pedagogisen mallin kehittämisen kannalta minua kiinnostaa,
miten teoriasidonnaisen vuorovaikutussysteemin eri osa-alueet ilmenevät opintojakson miellekarttojen perusteella. Tämän takia sijoitin kaikki miellekarttojen ilmaisujen perusteella muodostetut perusluokat vuorovaikutussysteemin 32 alaluokkaan (ks. kuvio 7). Alaluokista Riskinotto ei saanut yhtään mainintaa alku- ja
loppumiellekartoissa. Alkukartoissa myös Palaute, Tehtävät ja Kysymykset sekä
loppukartoissa Oppimisympäristö jäivät ilman mainintoja.
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Luokanopettajaopiskelijoiden alkumiellekarttojen perusteella luotu vuorovaikutussysteemin alaluokkien projektio on kuvioissa 52.

34(. $C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834=0;:C<84;;4:0@BB>94=8;<08AC94=?4@CAB44;;0<C>3>AB4BBC94=
DC>@>D08:CBCAAGAB44<8=0;0;C>::84=?@>94:B8>*"#), .&- 

Ennen opintojaksoa opetuksen tavoitteisiin liittyneet Ajattelutaidot (yläluokka
Opetuksen tavoitteet) ja Tuotos (yläluokka Opetuksen tavoitteet) ovat edustettuina
luokanopettajaopiskelijoiden miellekarttojen ilmaisuissa hyvin (ks. myös liite 5,
taulukko 5.3.). Samoin Oppilaslähtöisyys (yläluokka Menetelmät) ja Luovuus
(yläluokka Menetelmät) ovat kärjessä.
Opintojakson jälkeen miellekarttojen ilmaisuissa korostuvat Prosessi ja vaiheet (yläluokka Ohjaamisen tulokulma) ja Tuotos (yläluokka Opetuksen tavoitteet) (kuvio 53; ks. myös liite 5, taulukko 5.4.).

114

   
   

34(. $C>:0=>?4BB090>?8A:4;89>834= ;>??C<84;;4:0@BB>94= 8;<08AC94= ?4@CAB44;;0 <C>3>AB4BBC94=
DC>@>D08:CBCAAGAB44<8=0;0;C>::84=?@>94:B8>*"#), .&- 

Lisäksi kärjessä ovat sellaiset luokat kuten Ongelman aitous (yläluokka Konteksti), Ajattelutaidot (yläluokka Opetuksen tavoitteet), Ongelmanratkaisun kaikkiallisuus (yläluokka Oppimisympäristö) ja Erilaiset työtavat (yläluokka Menetelmät). Opettajan henkilökohtaisesta tulokulmasta erottuu opintojakson jälkeen
Epävarmuuden sietäminen, mutta luokka ei ole tulosten perusteella keskeinen.
1+/+0  "%%!"#!"
Ensimmäisenä otan tarkastelun kohteeksi luokanopettajaopiskelijoiden ilmaisut,
jotka liittyvät luovan ongelmanratkaisun menetelmän soveltamiseen reaaliaineiden didaktiikan opetuksessa. Tämä liittyy opetuksen suunnitteluun ja antaa tietoa
myös pedagogisen mallin kehittämistä varten. Portfoliopohdintojen perusteella ilmeni, että luokanopettajaopiskelijat kokivat opintojakson eheänä kokonaisuutena.
Luovan ongelmanratkaisun menetelmä tarjosi viitekehyksen omassa projektissa
etenemiselle ja mahdollisti prosessin jatkuvan arvioinnin. Opiskelijat vertasivat
opintojaksoa ja sen rakennetta muuhun yliopisto-opetukseen, johon he olivat osallistuneet: ” […] oppii varmasti sellaisia asioita, joita ei olisi oppinut tai tullut
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ajatelleeksi, jos kurssi olisi järjestetty ’perinteisellä’ tavalla.”(2HyP). Ongelmanratkaisua ja siihen liittyviä käsitteitä ei ollut aina helppo ymmärtää biologian opetukseen liittyviksi: ”Ongelmanratkaisua hankaloittaa se, että aihetta ei ole käsitelty lainkaan biologian didaktiikassa.”(4HyP).
Opintojakson aikana oppimisen kohteena oli sekä biologian didaktiikka (minun suunnittelemani opetussisältö) että luova ongelmanratkaisu (luokanopettajaopiskelijoiden suunnittelema sisältö), mikä nähtiin hyvänä: ” […] oli hyvä, että
kurssilla käsiteltiin myös sellaisia asioita, jotka eivät suoraan liittyneet omiin ongelmanratkaisutehtäviimme, se lisäsi mielestäni kurssin monipuolisuutta ja kiinnostavuutta.” (2HyP) ”Lisäksi luennoilla ja ryhmäkerroilla käytetyt monipuoliset
työtavat auttoivat itseäni myös oman tutkimusongelmani kanssa työskentelyssä”
(10HyP). Tämän perusteella voin todeta opintojakson tavoitteiden ja rakenteen
olleen luokanopettajaopiskelijoille läpinäkyviä ja tarkoituksenmukaisia. Luokanopettajaopiskelijat kokivat opintojakson monipuolisuuden hyödylliseksi tulevan
opettajan työn kannalta: ”Myös työssäni tulen varmasti käyttämään kurssilta saatuja ansioita pedagogisissa menetelmissäni” (25HyP). ”Nyt minulla on valmiiksi
mietittyjä ideoita ja tahoja, joita voin käyttää avuksi omassa biologian opetuksessani” (3HyP).
Portfolioanalyysin tuloksia biologian ja biologian didaktiikan oppimisen näkökulmasta tarkastelen seuraavien portfolioanalyysissa muodostettujen yläluokkien tasolla: Epävarmuus, Biologian opetuksen monipuolisuus, Kiinnostus tai motivaatio, Oppimisprosessi ja Rakenne.
Portfolion yläluokka: Epävarmuus
Luokanopettajaopiskelijoiden epävarmuustekijät liittyivät siihen, kokevatko muut
opiskelijat jonkun toisen opiskelijan henkilökohtaisen aiheen mielekkääksi: ”En
ollut varma, onko aiheeni mielenkiintoinen ja kannattava […]” (8HyP). Tähän
saattoi vaikuttaa aikaisempi kokemus vertaisoppimisen tärkeydestä. Valitun ongelman avulla haluttiin myös haastaa itseä ja tarkastella esimerkiksi omia asenteita: ”Aluksi olin skeptinen sen suhteen onnistuisinko saamaan itseni motivoiduksi […]” (23HyP). ” […] vaan nimenomaan kannustaa myös kokeilemaan
oman mielikuvituksen rajoissa erilaisia tapoja opettaa” (21HyP). ”Tutkimukseni
aikana tajusin, että tarvitsen itsekin motivointia […]” (23HyP).
Oman projektin lähtökohtana olleisiin ongelmiin liittyvän biologian tiedonalan
teoreettisen viitekehyksen välittäminen alakoulun oppilaille ja toisaalta opetukseen liittyvä toiminnallisuus mietitytti: ”Pohdin, mitä haluan työssäni nostaa
esille – koenko tärkeäksi tiedon rakentamisen vai taidon, eli sen, mitä opettaja voi
luokassa tehdä oppilaiden kanssa” (8HyP). ”Millainen toiminnallinen opetus tukisi aidosti teoreettisen oppiaineksen ymmärtämistä?” (7HyP). Biologian aihesisällöt liittyvät alakoulussakin usein monitahoisiin biologisiin prosesseihin,
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joita ei ole mahdollista käsitellä suunnitellun opetuksen puitteissa kokonaisuudessaan. Tulevat luokanopettajat pohtivatkin todennäköisesti, kuinka paljon biologian tiedonalaa kuvaavaa teoriaa eli käsitteitä alakoululaisten opetukseen tulisi sisällyttää. Tasapainon löytäminen teorian ja tutkimuksellisuuden välillä on luonnontieteiden opetuksessa tärkeää.
Portfolion yläluokka: Biologian opetuksen monipuolisuus
Opintojakso tarjosi luokanopettajaopiskelijoille mahdollisuuden pohtia aiheita,
jotka koetaan tärkeiksi mutta joista ei ole kerrottu muiden opintojaksojen tai opintojen aikana. Yksi tällaisista aiheista oli lapsen ja myös aikuisten hyvinvointi ja
terveys. Muun muassa seksuaalikasvatus, mielenterveys ja ruokailutottumukset
olivat esillä: ”Kuinka rohkaista oppilaita puhumaan avoimesti seksuaalisuudesta
ja murrosiän fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista muutoksista, sekä arvostamaan omaa kehoaan?” (4HyP). ”Miten opettaa oppilaille terveellisen ruoan vaikutuksista hyvinvoinnille biologian näkökulmasta” (6HyP). ”Miten opettaa mielenterveyden merkitystä osana koululaisen hyvinvointia” (17HyP). Biologian
opettaminen nähdään siis keskeisenä ihmiseksi kasvamisessa.
Biologian didaktiikan käsitteet kumpuavat biologian tiedonalasta, mutta opetussuunnitelmassa biologian opettamiseen liittyy myös paljon asennekasvatusta ja
lasten luontosuhteen vahvistamista: ”Miten saada lapset innostumaan luonnossa
liikkumisesta” (23HyP). ”Lähdin pohtimaan, millainen suhde luontoon lapsilla
on nykyään” (22HyP). Luonnon monimuotoisuus, lajiopetus ja ilmastonmuutos
olivat aiheita, jotka opiskelijat linkittivät keskeisesti biologian oppiaineeseen: ”
[…] havainnollistaa ihmisen riippuvaisuussuhdetta luontoon” (5HyP). ”Miten
opettaa ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia luontoon […]”(16HyP). ”Miten
opettaa/oppia tunnistamaan lajeja merkityksellisellä tavalla […]” (19HyP).
”Kuinka kestävän kehityksen käsittelemisestä saisi mielekästä ja lapsia/nuoria innostavaa?” (24HyP).
Biologian didaktiikan valinnainen opintojakso tarjosi mahdollisuuden keskustella luokanopettajaopiskelijoita askarruttavista asioita. Koettiin myös tärkeäksi
käsitellä aiheita, jotka eivät ole suoraan osa alakoulun opetussisältöä: ”Mitä alakoulun lapset tietävät ja ajattelevat evoluutiosta [...]” (10HyP). ”Miten opettaa
biologian vaikeita yksityiskohtaisia asioita […] kiinnostavasti ja konkreettisesti?” (21HyP).
Didaktiikan opintojakson aikana menetelmäopetus oli keskeisellä sijalla. Erilaisia työtapoja olisi hyvä myös kokeilla käytännössä, mikä tuo didaktiikan opintojakson suunnitteluun oman haasteensa. Tämän ratkaisin opintojaksolla demonstraatioiden, pienimuotoisten työpajojen ja vertaisoppimisen avulla. Moni
koki saavansa niistä vinkkejä sekä omaan projektiinsa että tulevaan opetustyöhön:
”Solujen opettamista voi integroida esimerkiksi liikuntaleikkeihin, draamaan, ku-
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vikseen, käsityöhön” (21HyP). ”Innostuin myös kovasti geokätköilyn hyödyntämisestä […]” (26HyP). ”Erilaiset leikit ja pelit sekä tavoitteet ja kilpailut ovat
oppilaista varmasti mielenkiintoisia […]” (8HyP).
Portfolion yläluokka: Kiinnostus tai motivaatio
Vuorovaikutus kanssaopiskelijoiden kanssa ja myös ongelman linkittyminen laajemmin yhteiskunnallisen keskusteluun lisäsi kiinnostusta ja motivaatiota: ”Muiden kurssilaisten innostus aihettani kohtaan rohkaisi minua […]” (23HyP). ”Tutkimusaihettani kehuttiin kiinnostavaksi […]” (26HyP). ”Olin kuitenkin mielissäni,
etten ollut yksin huolissani aiheesta” (1HyP). ”Halusin myös linkittää ongelmani
ajankohtaiseen keskusteluun” (3HyP). Omaan ongelmaan liittyvät kotitehtävät ja
ongelmanratkaisun prosessinomaisuus koettiin motivaatiota tukevana: ”Ongelmani alkoi kiinnostaa minua koko ajan enemmän prosessin edetessä, joten olin
motivoitunut sen parissa työskentelyyn” (5HyP). ”Autonomisuus innosti lukemaan ja tutkimaan […] motivaatio työskentelyä kohtaan oli korkealla” (10HyP.)
”Koin oman ongelmani pohtimisen tärkeäksi ja kiinnostavaksi, minkä ansiosta
olinkin motivoitunut työstämään sitä kurssin ajan” (6HyP).
Luokanopettajaopiskelijat kokivat tärkeäksi oivalluksen opettajan oman innostuksen välittymisetä oppilaille ja sen vaikutuksesta oppilaiden motivaatioon: ”
[…] olen ymmärtänyt, että omalla innostuksellani on suuri merkitys lasten motivoinnin kannalta” (23HyP). ” […] herätin motivaation itselleni [...] on hyvä lähteä koululuokassa liikkeelle” (8HyP). ”En itse oppinut lajeja koulussa oman mielenkiinnon puuttumisen takia […] yksi saattoi olla koulussa annettu biologian
opetus” (19HyP).
Portfolion yläluokka: Oppimisprosessi
Motivaatio ja kiinnostus johtivat luokanopettajaopiskelijoiden monipuoliseen oppimisprosessiin, jossa korostui palautteen merkitys omalle oppimiselle, tiedon
vaihtaminen ja vertaisoppiminen sekä oman oppimisen tunnistaminen jatkumona.
Se, että oma innostus sai vertaisilta tukea, auttoi sitoutumaan: ”Vertaispalautteessa korostui kannustus […]” (7HyP). ”Paras palaute oli, että opiskelutoverini
pitivät aihetta mielenkiintoisena ja sen selvittämistä merkityksellisenä” (14HyP).
Tehdyn työn arvostus ja työn hyöty vertaisille kannusti: ”Mieluisimpia palautteita
olivat kuitenkin ehkä ne, joissa todettiin, että olen hyvin perehtynyt aiheeseen
[…]” (2HyP). ”Moni sanoi saaneensa vinkkejä työstäni [...]” (3HyP). ”Palautteessa kehuttiin aiheeni olevan mielenkiintoinen ja hyödyllinen opettajuuden kannalta” (23HyP).
Vertaisoppiminen koettiin monessa portfoliossa opintojakson tärkeimpänä antina: ”Yksi mukavimmista asioista kurssilla oli päästä tutustumaan kanssaopiskelijoiden tutkimusaiheisiin” (2HyP). ” […] jotkut olivat kirjoittaneet myös todella
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hyviä kommentteja ja kehitysehdotuksia” (15HyP). ” […] palautteet auttoivat todella paljon ongelman ratkaisun pohdintaa” (21HyP). ”Kun joutui hakea tietoa
ongelmaan liittyen ja sai muilta opiskelijoilta palautteita, sai rakennettua omaakin tietotaitoa paremmaksi” (21HyP). Kuitenkin, jos oman kiinnostuksen kohde
erosi täysin muiden opiskelijoiden aiheista, saattoi kokea myös turhautumista:
”Saamani palaute oli kannustavaa, mutta muutamaa hyödyllistä huomiota lukuun
ottamatta, en saanut hirveästi apua ongelmaani” (15HyP).
Luokanopettajaopiskelijat pohtivat omaa biologian oppimistaan monipuolisesti: ” […] opin myös omasta aiheestani paljon uutta” (2HyP). ”Aloin pohtia
näiden teemojen pohjalta laajempaa kokonaisuutta” (8HyP). ”Eräs virhekäsitys
oikeni” (14HyP). ”Lisäksi minulle alkoi muodostua näkemys siitä, että lajien oppimisen täytyy muodostaa kokonaisuus” (19HyP).
Portfolion yläluokka: Rakenne
Biologian didaktiikan valinnaisen opintojakson rakenne on tarjonnut oppimisympäristön, jossa luokanopettajaopiskelijat ovat vieneet omaa projektiaan eteenpäin,
ja samalla rakenne on tukenut oppimista: ”Aluksi ongelman tutkiminen vaikutti
kaukaiselta ja jopa pelottavalta, mutta siihen saatiin kurssin kuluessa apukeinoja,
jotka auttoivat sen hahmottamisessa” (9HyP). ”Biologian valinnaisen oppituntien
sisältö auttoi pala kerrallaan oman ongelman ratkaisemisessa” (21HyP). Luokanopettajaopiskelijat kokivat, että opintojakson aikana aloitettu projekti ja oma
oppimisprosessi voisivat jatkua vielä opintojakson jälkeenkin: ”Päätin jatkaa tutkimustani […]” (26HyP). ” […] oma pohdintani aiheesta on vasta toukkavaiheessa ja vaatii vielä työstämistä […]” (7HyP).
Biologian tiedonalan laajuuden vuoksi yhdellä biologian didaktiikan valinnaisella opintojaksolla aiheita voidaan käsitellä vain rajallisesti ja usein melko
yleisellä tasolla. Luokkahuoneessa opettajan on kuitenkin käsiteltävä aiheita monipuolisesti. Luovan ongelmanratkaisun menetelmän käyttö opetuksen tukena
voisi mahdollistaa biologian aiheiden käsittelemisen monipuolisesti myös luokkahuoneessa.
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Luokanopettajaopiskelijoiden käsitysten muuttuminen luovasta ongelmanratkaisusta biologian didaktiikan valinnaiselle opintojaksolle osallistumisen jälkeen
Luovan ongelmanratkaisun menetelmän työtapojen avulla ohjasin luokanopettajaopiskelijoiden omaa biologian didaktiikkaan liittyvää projektia, ja sillä voitaneen selittää suurimmat muutokset alku- ja loppumiellekarttojen perusteella muodostetuissa käsiteluokissa. Ennen opintojaksoa luokanopettajaopiskelijat ovat
pohtineet, millaisiin asioihin luova ongelmanratkaisu liittyy tai mitä luovalla ongelmanratkaisulla tarkoitetaan. Luovan ongelmanratkaisun linkittäminen biologian didaktiikkaan herätti heissä kysymyksiä, pohdintoja ja ihmettelyä, jotka näkyvät alkumiellekartoissa. Luovuus ja ongelmanratkaisu liittyivät ennen opintojaksoa vahvasti taiteeseen. Myös yhteistyö ja ryhmässä työskentely nousivat alkumiellekartoissa keskeisiksi, mikä voisi mahdollisesti liittyä kokemuksiin, joita
luokanopettajaopiskelijat olivat saaneet muissa opinnoissa ongelmia ryhmätyön
avulla ratkaistessaan.
Taustatieto tärkeää -käsiteluokka on keskeinen niin ennen opintojaksoa, kuin
myös sen jälkeen. Samoin ajatteluun liittyvät ilmaisut pysyvät keskeisinä. Oikeaan ratkaisuun tai oikeastaan sen puutteeseen viittaava käsiteluokka esiintyi samoin ennen opintojaksoa ja opintojakson jälkeen sillä erolla, että alussa se muodosti muun muassa dyadin ahdistukseen ja lopussa positiiviseen tunteeseen.
Loppumiellekartoissa näkyi, että prosessi ja sen tuloksena syntyneet ratkaisut
olivat tuottaneet positiivisia tunteita, mikä on yhteydessä motivaatioon. Tuloksista
ilmenee selkeästi prosessin vaiheiden tunnistaminen ja niiden merkitys oman ongelman ratkaisemisessa. Kun luokanopettajaopiskelija sai ratkaista ongelmaa
omista mielenkiinnonkohdistaan käsin, prosessiin sitouduttiin. Tulevan opettajan
työn näkökulmasta tämä on tärkeä oivallus.
Luokanopettajaopiskelijoiden biologian oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvien kokemusten yhteys biologian opetukseen integroidun luovan ongelmanratkaisun menetelmään
Biologian oppimisen näkökulmasta opintojakso oli runsas. Luokanopettajaopiskelijat ilmaisivat opintojakson olevan monipuolinen niin biologian aiheiden kuin
myös työtapojen ja materiaalien osalta. Jokainen opiskelija rikastutti opintojakson
aiheita omalla projektillaan, joka eteni läpi koko opintojakson. Biologian tiedonalan teorian ja luokassa toteutettavan kokeellisuuden tasapaino mietitytti heitä,
mutta sitä ei koettu ahdistavana. Kannustavan palautteen ja vertaisoppimisen
vuoksi myös omasta oppimisprosessista tuli aiempaa läpinäkyvämpi. Jatkuva
120

   
   
omaan aiheen reflektointi tarjosi mahdollisuuden havaita epäkohtia omissa tiedoissa, ja kun asioista otettiin selvää, tilanne korjaantui. Keskustelemalla omasta
aiheesta hahmottui myös biologian kontekstin laajempi kokonaisuus, ymmärrys
siitä, mihin biologian ilmiöön oma aihe tarkalleen ottaen sijoittui.
Kun tarkastelen biologian didaktiikan valinnaista opintojaksoa kokonaisuutena
portfolioiden perusteella, luokanopettajaopiskelijat kokivat luovan ongelmanratkaisun perinteistä poikkeavana. Luokanopettajaopiskelijoilla on siis mielikuva
yliopisto-opetuksen perinteisyydestä.
Kun luokanopettajaopiskelijat saivat vaikuttaa opintojakson sisältöön oman
projektiaiheensa kautta, myös epävarmuus lisääntyi. Epävarmuus liittyy vuorovaikutukseen kanssaopiskelijoiden kanssa, omiin asenteisiin ja tuleviin haasteisiin. Toisaalta luokanopettajaopiskelijat pohtivat valitsemiensa aiheiden kiinnostavuutta ja sitä, halusivatko muut opiskelijat lisätietoa samasta aiheesta – olisiko
minun projektini muillekin kiinnostava? Eräänä etenemistapana omassa projektissaan jotkut luokanopettajaopiskelijoista valitsivat aiheen, josta he eivät olleet
kiinnostuneet ennen opintojaksoa. Oma projekti liittyikin tämän kiinnostamattomuuden selvittämiseen. Aiheeseen syventyminen osoittautui motivoivaksi. Prosessi tuki innostusta ja innostuksen välittymistä kanssaopiskelijoille. Opintojakso
tarjosi luokanopettajaopiskelijoille riittävästi aikaa oman aiheen parissa, jolloin
syntyi halu jatkaa prosessin parissa vielä opintojakson jälkeenkin.
Käytännönläheisyyden vuoksi luokanopettajaopiskelijat kokivat opintojakson
annin hyödylliseksi tulevan opettajan työn kannalta. Omakohtaisuus ja kokemuksellisuus lisäsivät opintojakson kiinnostavuutta ja siihen sitoutumista, minkä seurauksena syntyi myös kokemus oman opettajuuden kehittymisestä. Vuorovaikutussysteemin tekijöitä tarkastellessani huomasin painotuksen siirtyvän opintojakson jälkeen ohjaamisen ja menetelmien tulokulmiin. Opettajan henkilökohtaiset
tekijät heijastuvat tässä tutkimusjoukossa heikosti. Tunteet ja tunteisiin liittyvät
ilmaisut tulevat esille vahvemmin opintojakson jälkeen. Kun prosessi oli henkilökohtainen ja siihen sitouduttiin, tunteet ilmenivät vahvemmin. Tuotos ilmentää
oppimisprosessin tavoitteellisuutta, jolloin on luonnollista, että se näkyy myös
luokanopettajaopiskelijoiden loppumiellekartoissa.
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Täydennyskoulutus järjestettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa kokonaisuutta. Koulutuksen taustaorganisaationa toimii Kehittämiskeskus Opinkirjo,
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jossa toimin asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä, ja minulla oli vastuu koulutuksen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä kouluttamisesta.
Koulutus oli avoin kaikille peruskoulun ja lukion aineenopettajille, ja se järjestettiin kolmella eri paikkakunnalla (Espoossa, Tampereella ja Oulussa). Koulutuksen kokonaislaajuus oli 2,5 opintopistettä, ja sen tavoitteena oli tarjota menetelmiä ja välineitä peruskoulun tai lukion tutkimuskurssin (teemaopintojen tai
laajempien projektien) rakentamiseen tai jo olemassa olevan kehittämiseen sekä
tutkielmien ohjaamiseen. Tavoitteena oli niin ikään perehdyttää opettajat monipuolisiin arviointimenetelmiin ja tutkielmien arviointityökalujen kehittämiseen.
Opettajille haluttiin tarjota mahdollisuus harjoittaa yhteisopettajuutta ja lisäksi
haluttiin eri palvelumallien avulla kehittää koulujen ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Koulutuksen (kuvio 54) toteutuksessa pääpaino oli lähiopetuksessa (4
lähiopetuspäivää, kukin 6 tuntia), itsenäisessä työskentelyssä ja oppilaskokeiluissa omassa koulussa, vertaistyöskentelyssä verkkoympäristössä sekä korkeakouluvierailuissa. Koulutus järjestettiin elokuusta 2018 huhtikuun 2019 loppuun.
Pedagoginen malli oli sekä täydennyskoulutuksen suunnittelun taustalla että myös
yksi koulutuksen aihesisällöistä.
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Kunkin lähiopetuskerran aikana keskityin kouluttajana prosessin ohjaamisen
kannalta tärkeisiin aiheisiin, ja samalla opettajat edistivät omaa henkilökohtaista
projektiaan. Projektin tehtävänanto oli seuraava: ”Jokainen koulutukseen osallistuja (tai osallistujapari) edistää koulutuksen aikana omaa projektia. Projekti alkaa aiheen määrittelyllä. On suositeltavaa, että projekti liittyy ohjaamiseen (oma
toiminta, oppilaan toiminta, arviointi tms.), mutta se voi liittyä myös muuhun aiheeseen. Projektien tuotokset esitellään koulutuksen lopussa.” Projekti täsmentyi
kotitehtävien ja keskustelujen avulla koko koulutuksen ajan luovan ongelmanratkaisun prosessin mukaisesti. Opettajien verkkotyöskentely liittyi omaa projektia
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edistäviin tehtäviin, vertaisarviointiin ja palautteeseen. Kullakin opettajalla (tai
opettajaparilla) oli työpari jostakin toisesta koulusta, ja pari pysyi samana koulutuksen loppuun saakka. Lisäksi minä itse kouluttajana toimin mentorina ja annoin
niin ikään palautetta kaikista tehtävistä sekä ohjasin opettajien työskentelyä verkossa.
1+0+.!"#$#!%%!
Kolmella eri paikkakunnalla järjestettyyn koulutukseen osallistui yhteensä 37
henkilöä, joista 15 henkilöä antoi kirjallisen luvan käyttää omia koulutustuotoksiaan (alku- ja loppumiellekarttoja, tehtäviä) tutkimusaineistona. Kolmannen osatutkimuksen tutkimusaineiston kokosin huhtikuusta 2019 marraskuun 2019 loppuun.
Käytin yhtenä tutkimusaineistona opettajien koulutuksen alussa ja lopussa
tuottamia miellekarttoja prosessin ohjaamisesta. Opettajat tekivät alkumiellekartan koulutuksen ensimmäisenä tehtävänä ja tehtävänanto oli seuraava: ”Tee miellekartta ’Tutkimusprosessin ohjaaminen’ sanoihin liittyen. Aikaa 5 min. Kirjoita
karttaan päivämäärä ja oma nimi ja palauta kouluttajalle.” Tehtävä toistui samanlaisena koulutuksen viimeisellä lähitapaamiskerralla. Opettajat saivat loppukartan tekemisen jälkeen oman alkukarttansa takaisin, jotta he pystyivät vertailemaan ja reflektoimaan niiden sisältöjä ja sitä, mitä he olivat täydennyskoulutuksen
aikana oppineet prosessin ohjaamisesta ja miten. Syvensin myöhemmin opettajien
miellekarttojen reflektiota haastatteluin. Miellekarttojen yhteydessä en kerännyt
opettajien taustatietoja, koska opettajia ei ollut tarkoitus vertailla keskenään yksilöinä, vaan halusin selvittää ilmiöön yleisesti liittyviä käsitteitä.
Haastatteluun osallistui 12 opettajaa, joista kuusi oli peruskoulun ja kuusi lukion opettajaa (liite 6). Suurin osa opettajista opettaa jotakin luonnontiedettä ja
jotkut lisäksi matematiikkaa. Opettajista kaksi on kielten opettajia. Opettajien työkokemus vaihtelee 10 työvuodesta lähes 30 työvuoteen. Neljää opettajaa haastattelin kasvokkain ja kahdeksan kanssa tein puhelinhaastattelun. Haastatteluja kertyi yhteensä noin 12 tuntia, ja kaikki haastattelut litteroitiin Spoken-nimisessä yrityksessä. Perustason litterointi tarkoittaa, että haastattelu litteroidaan puhekielellä,
eikä siihen merkitä taukoja, täytesanoja, äännähdyksiä tai muuta. Haastattelu oli
puolistrukturoitu haastattelu (Ruusuvuori ym., 2010), jossa kaikki haastattelut etenivät samassa kysymysjärjestyksessä (liite 7), joskin opettajat saattoivat palata
haastattelun aikana aikaisempiin kysymyksiin, jos he muistivat joitakin niihin liittyviä asioita. He saattoivat myös linkittää eri kysymyksiä yhdeksi kokonaisuudeksi. Lisäaineistona haastatteluissa käytin opettajien tuottamia miellekarttoja ja
luomiani Gephi-projektioita opettajien miellekartoista. Lähetin haastateltaville
etukäteen kaiken aineiston, haastattelukysymykset mukaan lukien. Ohjeena opet-
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tajille kuitenkin oli, ettei kysymyksiin ole tarpeen valmistautua tai aineistoon perehtyä ennen haastattelua. Haastattelut tein loka-marraskuussa 2019. Tulososioon
olen tuonut haastatteluista lainauksia, jotka olen merkinnyt kursiivilla ja yksilöinyt henkilökoodilla.
Edellisten osatutkimusten tavoin analysoin miellekarttoja (n=15 alussa ja lopussa, yhteensä 30 miellekarttaa) ensin aineistolähtöisesti ja sen jälkeen tarkastelin käsiteluokkien yhteisesiintymistä Gephi-ohjelmassa. Käsiteluokkien nimeämisessä pyrin muiden osatutkimusten kanssa yhtenäiseen nimeämiseen niiltä osin,
kuin ilmaisut olivat samanlaiset. Alkumiellekartoissa olleista ilmaisuista (187)
muodostin 50 ja loppumiellekarttojen ilmaisuista (239) 48 perusluokkaa (taulukko
12).
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Haastattelujen aineistonlähtöisen analyysin tuloksena syntyi seitsemän pääteemaa: Luovan ongelmanratkaisun työtavat opetuksessa, Opettajan ja ohjaajan roolit, Prosessin vaiheistus ja strukturoiminen, Oman osaamisen reflektointi, Miten
motivaatioon liittyvä ajattelu muuttui täydennyskoulutuksen jälkeen, Tuotoksen
merkitys uutta luovassa prosessissa ja Oma oppiminen täydennyskoulutuksessa.
Tarkastelin pääteemoja alaluokkien (25) avulla ja niiden yhteyteen muodostettujen perusluokkien (61) avulla (liite 8). Taulukossa 13 on esimerkki haastattelun
analyysin perusteella syntyneestä teemasta ja siihen liittyvistä yläluokista ja perusluokista.
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Aineenopettajien alkumiellekartat eroavat toisistaan melko paljon, minkä osoittaa
myös projektion modulaarisuus (kuvio 55). Kuitenkin esimerkiksi lähes kaikki
opettajat mainitsevat aikatauluun, arviointiin ja motivaatioon liittyviä ilmaisuja.
Samoin opettajat ovat pohtineet miellekartoissansa ohjeistusta ja ohjaamista,
mikä on myös luonnollista koulutuksen aihepiirin vuoksi. Se, työskentelevätkö
oppilaat koulussa yksin vai ryhmissä projektien aikana, ja mikä on kulloinkin projektin konteksti, näkyy niin ikään miellekartta-analyysissa.
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Jo mainitsemieni keskeisten käsiteluokkien aiheiden lisäksi myös tuotokseen,
tiedonhakuun ja toteutukseen liittyvät ilmaisut korostuivat alkumiellekarttojen
analyysissa (taulukko 14). Alkumiellekarttojen kolme keskeistä käsiteluokkaa Aikataulu, Arviointi ja Motivaatio linkittyivät tiiviisti keskenään. Käsiteluokka Arviointi ei kuitenkaan muodosta omaa alaryhmäänsä, vaan käsiteluokkaan liittyvät
ilmaisut ovat linkittyneet lähes kaikkiin muihin käsiteluokkiin. Tästä voisin olettaa, että opettajat ajattelevat ennen koulutusta arvioinnin olevan läsnä kaikessa,
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eikä se kohdistu vain tiettyihin asioihin tai (prosessin)vaiheisiin. Työssä olevien
opettajien työhön vaikuttaa muun muassa lukujärjestys, joten aikaan ja aikatauluihin liittyviä ilmaisua esiintyi alkumiellekartoissa usein (ks. myös liite 9, taulukko 9.1.).
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Käsiteluokan Aikataulu alaryhmän (kuvio 56) vahvimmat linkit muodostuvat
solmujen Arviointi, Tuotos, Konteksti, Ohjaaminen ja Motivaatio kanssa.
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Suoraan oppilaisiin liittyvistä ilmaisuista alkukartoissa korostuivat motivaatioon liittyvät ilmaisut. Solmun Motivaatio alaryhmän dyadeista (kuvio 57) vahvin
linkki oli Motivaation–Ohjaamisen välillä. Linkin perusteella ei kuitenkaan voi
sanoa, onko motivaatiolla vaikutusta ohjaamiseen tai ohjaamisella motivaatioon.
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Oppimisella sen sijaan oli vain heikko yhteys Motivaatioon (kuvio 58), mutta
vahva Arviointiin ja Aikatauluun.

34(. ;:C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0;C>3CAB0?@>94:B8>AB0?>8<8BBC ,0#)#(.#7**#'#((7 #
%./&/B@8038 

Opettajan roolin ja kehittämäni pedagogisen mallin kannalta on kiinnostavaa
tarkastella myös käsiteluokkia Ohjaaminen ja Opettajan suunnittelu (kuvio 59).
Kumpikin solmu muodosti runsaan alaryhmän. Tämän voisin tulkita siten, että
opettaja kokee tärkeäksi hallita prosessin kaikkia osapuolia, pitää niin sanotusti
kaikkia ”lankoja” käsissänsä.
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Seuraavaksi tarkastelen loppumiellekarttojen analyysin ja yhteisesiintymisen
tuloksia. Ilmaisujen määrä lisääntyi loppumiellekartoissa (kuvio 60).
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Aikataulusta ja arvioinnista oli edelleen ilmaisuja lähes kaikkien opettajien
miellekartoissa. Ohjaaminen näkyi keskeisenä, koska se oli myös täydennyskoulutuksen keskeinen aihe. Vaikka käsiteluokka Tuotos oli keskeinen myös ennen
koulutusta, se nousi koulutuksen jälkeen käsiteluokkien kärkeen (taulukko 15).
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Käsiteluokkien kärkeen sijoittuivat myös käsiteluokat Tavoitteet, Menetelmät
ja Prosessin vaiheet. Opettajien miellekartoissa voin siis havaita prosessiin ja sen
strukturoimiseen liittyviä ilmaisuja. Ilmaisut ovat tarkempia ja kuvaavat enemmän
opettajan toimintaa kuin oppilaan. Myös käsiteluokkien yhteisesiintymisestä (liite
9, taulukko 9.2.) havaitsen, että opettajat miettivät ohjaamista strukturoidusti.
Esimerkiksi käsiteluokan Aikataulu alaryhmässä (kuvio 61) vahvimmat linkit
muodostuvat solmuihin Tuotos, Arviointi ja Menetelmät. Koulutuksessa opettajat
olivat todennäköisesti saaneet työkaluja aikataulun hallintaan ohjaamisprosessin
aikana.
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Käsiteluokka Arviointi muodostaa runsaan alaryhmän ja linkittyy Prosessiin,
sen vaiheisiin ja Ohjaamiseen (kuvio 62). Tästä voisin päätellä, että opettajat näkivät arvioinnin jatkuvana, formatiivisena, strukturoituna, eikä se ollut enää epämääräinen käsite, jonka he ajattelevat linkittyvään kaikkeen ohjaamisprosessin aikana.

34(. *>;<C= ,0#)#(.#<C>3>AB0<00;0@G7<I08=44=>?4BB0984=;>??C<84;;4:0@BB>94=?4@CAB44;;0 

Arviointiin keskeisesti linkittyvä käsiteluokka Palaute nousi tärkeäksi koulutuksen jälkeen, mikä vahvistaa minun olettamustani formatiivisen arvioinnin tärkeyden korostumisesta (kuvio 63).
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Tässä osatutkimuksessa halusin testata luovaan ongelmanratkaisuun perustuvaa pedagogista mallia nimenomaan ohjaamisen apuna, joten käsiteluokan Prosessin vaiheet nouseminen keskeiseksi on merkittävää (kuvio 64). Käsiteluokan
alaryhmää tarkastellessani voin havaita useita vahvoja linkkejä ohjaamisen kannalta tärkeisiin käsiteluokkiin kuten Motivaatioon.
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Tuotokseen liittyvät ilmaisut nousivat miellekartoissa keskeisiksi koulutuksen
jälkeen. Käsiteluokan Tuotos alaryhmässä (kuvio 65) on useita vahvoja linkkejä,
vahvin niistä linkittyy Arviointiin.
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Koulutuksen jälkeen tehdyissä miellekartoissa on myös ilmaisuja, jotka voisin
tulkita oppilaskeskeisyyteen ja itseohjautuvuuteen liittyviksi. Näistä ilmaisuista
muodostin käsiteluokan Oppilaan suunnittelu (kuvio 66). Tämän luokan syntymisestä voin päätellä, että opettajat huomasivat oppilaiden osallistamisen tärkeyden
prosessin eri vaiheissa ja ettei opettajan yksin tarvitse hallita prosessin kaikkia
vaiheita. Vahva linkki arviointiin viittaa mahdollisesti oppilaiden itsearvioinnin
merkityksen kasvamiseen opettajien pohdinnoissa.
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Tämän tutkimuksen kontekstissa haluan tarkastella myös, miten teoreettisesta
viitekehyksestä johdetun vuorovaikutuksen moninainen verkosto ilmenee opettajien miellekartoissa. Siksi sijoitin miellekarttojen ilmaisujen perusteella muodostamani perusluokat vuorovaikutussysteemin 32 alaluokkaan (ks. kuvio 7). Vuorovaikutusyksikköön Opettajan tulokulma ei sijoittunut yhtään ilmaisua.
Alkumiellekarttojen perusteella muodostettu vuorovaikutussysteemin projektio on kuviossa 67.
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Käsiteluokkien perusteella voin havaita, että opettajilla on odotuksia oppilaista
prosessin aikana: oppilaalta odotetaan sitoutumista (työn tekemistä omalla ajalla)
ja positiivista asennoitumista (motivaatiota, uteliaisuutta) (ks. myös liite 9, taulukko 9.3.). Oppilaiden välinen vuorovaikutus näkyy lähinnä ryhmätöitä kuvaavissa miellekarttojen ilmaisuissa. Tavoitteet ilmenevät opettajien ilmaisuissa lähinnä tietotasolla, eivät niinkään taitotasolla. Aika ja siihen liittyvät ehdot näyttävät olevan opettajille keskeisiä.
Loppumiellekarttojen perusteella muodostetussa projektiossa (kuvio 68) opettajat kuvaavat prosessin etenemisen selkeämmin vaiheiden kautta, jolloin myös
vuorovaikutus näissä vaiheissa tiedostettiin paremmin (ks. myös liite 9, taulukko
9.4.).
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Palaute ja kannustaminen nousevat tärkeiksi arvioinnin yhteydessä. Jo mainitsemani oppilaan suunnittelu nousee ilmaisuissa esille koulutuksen jälkeen ja sijoittuu myös vuorovaikutussysteemiin. Oppimisympäristötekijät ovat jääneet ilmaisujen perusteella vähemmälle koulutuksen jälkeen. Koulutuksessa opettajat
kokeilivat monipuolisia menetelmiä ja työtapoja, ja ne nousevatkin koulutuksen
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jälkeen tärkeäksi. Aiheen valinta ja rajaus saavat koulutuksen jälkeen uuden merkityksen opettajien miellekartoissa ja tässä ilmenee selkeimmin koulutuksessa
hyödynnettyjen luovan ongelmanratkaisun työtapojen vaikutus.
1+0+0!"""#%%!"#!"
Jatkan tulosten tarkastelua aineenopettajien haastatteluaineiston perusteella syntyneiden teemojen avulla.
Haastattelun teema: Oma oppiminen täydennyskoulutuksessa
Täydennyskoulutukseen ja alku- ja loppumiellekarttoihin palasimme vielä haastatteluissa. Koulutuksen tavoitteena oli tarjota opettajille työkaluja prosessin ohjaamiseen. Täydennyskoulutuksen jälkeen opettajat kokivat hahmottaneensa prosessin rakenteen paljon aiempaa selkeämmin. Prosessilla on vaiheistus, ja sillä on
suunta: ” […] struktuuri, välitsekkaukset […]” (2OphO19). ” […] prosessin vaiheet […]” (15OphT19). He kokivat myös, että prosessia voi hallita vaiheiden ja
paremman aikataulusuunnittelun avulla: ” […] prosessi lopussa tasapainoisempi
[...]” (11OphT19). ” […] selvät sävelet koko ajan […]” (4OphO19). Prosessin
läpinäkyvyys ja selkeys olivat tärkeä oivallus haastatteluun osallistuneille opettajille. Läpinäkyvyys syntyi prosessin vaiheista, ja selkeys ilmeni prosessia vaiheesta toiseen ohjanneiden luovan ongelmanratkaisun tehtävien avulla.
Opettajat näkivät projektia eteenpäin vievän prosessin ja oppimisprosessin yhtenäisenä jatkumona, ja heille syntyi oivallus siitä, että koulussa oppiminen jatkuu, vaikka projekti päättyy. Opettajat kokivat, että prosessityöskentelyä itsessään
täytyy harjoitella, mutta prosessin avulla voidaan myös harjoitella eri taitoja: ”
[…] oivallus että prosessia harjoitellaan […]” (11OphT19). Myös se, mitä monipuolinen arviointi tarkoittaa, tuli opettajille täydennyskoulutuksen jälkeen selkeämmäksi. Arvioinnin painotus vain tuotoksen arvioinnista siirtyi muun muassa
prosessin eri vaiheiden arviointiin. Arvioinnin ohjaava vaikutus konkretisoitui: ”
[…] ei osata ajatella, että arvioinnilla on ohjaava vaikutus […]” (3OphO19).
Myöskään opettajat eivät ajatelleet enää, että juuri arviointi motivoi oppilaan saamaan tuotoksensa valmiiksi: ” […] alussa ajattelin, että tuotoksen arvosana motivoi oppilaan tekemään työn loppuun […]” (11OphT19). Oppilaiden itsearviointi
ja vertaisarviointi oli selkiytynyt ja löytänyt paikkansa täydennyskoulutuksen aikana opettajien ilmaisuissa: ” […] vertaisarviointia koko prosessin aikana […]”
(11OphT19).
Opettajat kokivat täydennyskoulutusta edeltäneen ahdistuksen lieventyneen,
koska sekä prosessista että sen ohjaamisesta oli tullut selkeämpää ja konkreettisempaa: ” […] mitä se ohjaaminen konkreettisesti olisi [...]” (8OphH19). ” […]
alussa irrallisia ajatuksia […]” (14OphT19). Opettajat pystyivät heti testaamaan
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täydennyskoulutuksessa käsiteltyjä asioita omassa opetuksessaan, joten saatujen
ideoiden toimivuus oli konkretisoitunut: ” […] koulutus tuli oikeaan kohtaan
[…]” (12OphT19). ” […] sain heti kokeilla käytännössä […]”(12OphT19). Täydennyskoulutuksen tarjoama mahdollisuus vertaistukeen oli niin ikään opettajille
tärkeää: ” […] on auttanut puhuminen ja ajatteleminen muiden kanssa […]”
(12OphT19). Opettajat kokivat kuitenkin, ettei opetussuunnitelma ole riittävän
joustava etenkään työtapojen osalta: ” […] OPS-tavoitteiden täytyy näkyä ohjeistuksessa ja raameissa […]” (7OphH19). Opettajat eivät aina siis näe oppiaineen
sisältötavoitteiden toteutuvan projektityöskentelyssä.
Haastattelun teema: Miten motivaatioon liittyvä ajattelu muuttui täydennyskoulutuksen jälkeen?
Yksi suurimmista alku- ja loppumiellekarttojen eroista oli motivaatioon liittyvien
ilmaisujen väheneminen täydennyskoulutuksen jälkeen. Halusinkin haastatteluissa kysyä opettajilta, mikä voisi olla tämän muutoksen taustalla. Motivaatiosta,
sen prosessinomaisuudesta ja eri ilmenemismuodoista keskustelin opettajien
kanssa täydennyskoulutuksessa jonkin verran. Motivaation ymmärtäminen moninaisena ilmiönä näyttää selkiytyvän opettajille: ” […] motivoitua voi monella tapaa […]” (14OphT19). ” […] alussa ajateltiin, että oppilaan täytyy viedä prosessia […]” (1OphO19). Opettajien puheesta havaitsen, että projekteissa, jotka ovat
hyvin itseohjautuvia ja joihin ei ole tarjottu selkeää vaiheittaista etenemistä, oppilaiden sisäisellä motivaatiolla on merkitystä: ” […] hyvin itseohjautuvassa täytyy
olla motivaatiota viedä työ loppuun […]” (11OphT19). ” […] alussa [ennen koulutusta] ehkä hyvin oppilasjohtoinen ajattelu korostui […]” (15OphT19).
Kun opettajien oma rooli ohjaajana alkoi täydennyskoulutuksen aikana muotoutua ja käsitys prosessin rakentamisesta vahvistui, sen merkitys oppilaan ulkoiseen motivaatioon selkiytyi: ” […] prosessi tarjoaa oivaltamisen […]”
(5OphH19). ” […] motivaatio sisältyy prosessiin ja tavoitteisiin […]”
(15OphT19). Opettajat havaitsivat, että ongelmanratkaisuprosessissa pääsee vaiheiden ja työtapojen kautta eteenpäin, vaikkei oppilas olisikaan aluksi motivoitunut: ” […] pääsee eteenpäin myös ilman motivaatiota […]” (11OphT19). Opettajien mielestä motivaation tulisi antaa myös kehittyä: ” […] struktuuri tarjoaa ulkoisen motivaation […]” (14OphT19). Tavallaan ei haittaa, vaikka kaikki oppilaat
eivät motivoidu jonkin tietyn prosessin aikana: ” […] ei tarvitse kiinnittää motivaatioon niin paljon huomiota […]” (11OphT19).
Tästä seurasi opettajien ymmärrys siitä, että jos prosessilla ja sen struktuurilla
on vaikutusta motivaatioon, on opettajalla mahdollisuus vaikuttaa siihen. Esimerkiksi prosessinaikainen palaute ja kannustus sopivin väliajoin olisi kaikkien opettajien toteutettavissa: ” […] tsemppaus prosessin aikana […]” (8OphH19). ” […]
ohjaaja motivoi rakentamalla hyvän prosessin […]” (1OphO19). Opettaja voi
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myös vaikuttaa oppilaiden työskentelyilmapiiriin: ” […] ilmapiirin luominen prosessin aikana […]” (2OphO19). Samoin monipuoliset, prosessia edistävät työtavat, arviointi mukaan lukien, ovat opettajan ulottuvilla: ” […] motivaatio liittyy
menetelmiin ja tuotokseen […]” (8OphH19). ” […] arviointi ohjaa työskentelyä
ja motivoi […]” (4OphO19). Opettajat eivät korostaneet enää pelkästään tuotoksen arviointia vaan myös arviointia prosessin aikana: ” […] hyvin ohjatussa projektissa pääsevät nekin eteenpäin, jotka eivät ole motivoituneita […]”
(14OphT19).
Haastattelun teema: Luovan ongelmanratkaisun työtavat opetuksessa
Seuraavaksi haluan tarkastella tuloksia, jotka liittyvät luovan ongelmanratkaisun
menetelmien hyödyntämiseen reaaliaineiden opetuksessa. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, siirtyivätkö täydennyskoulutuksessa käytetyt työtavat tai osa niistä välittömästi opettajan omaan opetukseen. Luovan ongelmanratkaisun menetelmää en
käsitellyt täydennyskoulutuksessa tarkemmin, mutta esitelin sen yhdessä muiden
vaiheittain etenevien opetusmenetelmien esimerkkien joukossa. Luovaan ongelmanratkaisuun liittyviä työtapoja hyödynsin kuitenkin opettajien oman prosessin
edistämiseen, ja annoin niitä opettajille työkaluiksi luokassa käytettäväksi ohjausprosessin eri vaiheissa. Erityisesti keskityin prosessinaikaisen monipuolisen arvioinnin työtapoihin.
Haastattelussa opettajilla oli työtavoista positiivinen mielikuva, ja he ajattelivat, että tällaisten työtapojen avulla voisi rikastuttaa omaa opetusta: ” […] hyödynnän paljon […]” (5OphH19). ” […] sovellan myös opetukseen […]”
(11OphT19). Opettajat näkivät työtapojen monipuolisuuden rikkautena, ja joitakin työtapoja, kuten miellekarttoja, käytetään säännöllisesti myös omassa opetuksessa: ” […] hyvä, että on erilaisia työtapoja […]” (4OphO19). Opettajat kertoivat myös oppikirjojen tehtävissä olevan samanlaisia työtapoja, joten oppimateriaalitkin ohjaavat käyttämään niitä opetuksessa: ” […] myös oppikirjoissa saattaa
olla tämänkaltaisia tehtäviä […]” (11OphT19). Opettajien mielestä työtavat sopivat moneen tarkoitukseen: ” […] uuden kehittämisessä ja keksimisessä […]”
(3OphO19). Visuaaliset työtavat auttavat esimerkiksi hahmottamaan kokonaisuuksia ja suunnittelemaan työtä: ” […] minun täytyy joskus piirtää asioita paperille […]” (12OphT19). Ne myös vahvistavat opettajien mielestä luovaa ajattelua,
mielikuvituksen käyttöä ja keksimistä: ” […] auttaa hahmottamaan kokonaisuutta
[…]” (12OphT19). Opettajat kokivat, että kun joku työtapa auttoi itseä koulutuksen aikana oivaltamaan jotain, se voisi auttaa myös oppilaita: ” […] omasta mielestä ei-luova henkilö koki luovuutta […]” (14OphT19). ” […] opiskelijatkin voisivat hyötyä […]” (12OphT19).
Jatkossa opettajat voisivat kertomansa mukaan käyttää luovan ongelmanratkaisun työtapoja enemmänkin, esimerkiksi syventävillä kursseilla, projektien yhteydessä tai jossakin tietyssä projektin vaiheessa, esimerkiksi aiheen rajaamisessa
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tai oppilaiden ryhmäyttämisessä: ” […] sopii kurssin alussa ryhmäytymiseen
[…]” (2OphO19). ” […] aiheen rajaamisessa voisi toimia […]” (8OphH19). ”
[…] syventävillä tai yhdistelmäkursseilla […]” (8OphH19). Erityisesti lukion
opettajat toivat esille, että luovan ongelmanratkaisun työtapoja voi hyödyntää tulevaisuustaitojen vahvistamisessa ja uuden tuottamisessa: ” […] nämä auttavat
harjoittelemaan myös elämäntaitoja […]” (11OphT19). ” […] sopeutumista yhteiskuntaan […]” (11OphT19).
Yhdeksi tärkeäksi analyysiluokaksi opettajien haastatteluissa nousi, mitä ja kenen oppimista luovan ongelmanratkaisun työtavat edistävät. Opettajilla oli selkeä
mielikuva siitä, että kaikki työtavat eivät sovi kaikille ja että joitakuita nämä työtavat saattaisivat jopa ahdistaa: ” […] toisille sopivat toiset, toisille toiset […]”
(4OphO19). ” […] kympin opiskelijoita saattaa ahdistaa […]” (2OphO19). Kuitenkin opettajat olivat yksimielisiä siitä, että erilaiset oppijat voisivat hyötyä näistä
työtavoista: ” […] vähän erilaiset oppilaat pääsevät loistamaan […]”
(2OphO19). Yhtäältä opettajat ajattelivat, että edistyneet oppilaat eivät välttämättä pidä näistä työtavoista, toisaalta tällaiset oppilaat saattaisivat kuitenkin ymmärtää, mitä menetelmillä tavoitellaan paremmin kuin keskitason oppilaat: ” […]
avautuu lahjakkaalle paremmin kuin keskiverto-oppilaalle […]” (4OphO19).
Eniten opettajia kuitenkin pohditutti, edistävätkö nämä työtavat oppimista laajassa merkityksessä ollenkaan: ” […] syntyykö oppimisen kokemus […]”
(5OphH19). Opettajien mielestä oppilaat saattavat kokea työtavat puuhasteluna
tai liian vaikeina, jolloin työtavalla ei olisi toivottua esimerkiksi oppimista edistävää vaikutusta: ” […] suurelle osalle ihan liian vaikeaa […]” (6OphH19). ” […]
kokevat, etteivät opi ryhmätöistä mitään […]” (7OphH19). Oppilaat saattavat
opettajien mielestä kokea kuilun tunneilla tehdyn ja kokeissa kysytyn välillä liian
suurena: ” […] mutta ei opittu ehkä asioita, joita kysyttiin kokeessa [...]”
(7OphH19). Opettajien yhteinen näkemys luovan ongelmanratkaisun työtavoista
oli, etteivät opettajat yleisesti ottaen käytä niitä töissään juuri lainkaan. Suurimmaksi esteeksi niiden käytölle he mainitsivat haastatteluissa ajan riittämättömyyden: ” […] kiire koko ajan […]” (2OphO19). ” […] aikaa vievempää […]”
(5OphH19). Opettajat kokivat, että työtavat vaativat sinällään aikaa ja lisäksi aikaa kuluu reflektioon niiden käytön jälkeen: ” […] uuden tavan käyttöönottaminen vaatii aikaa […]” (4OphO19). Toisaalta opettajan työkiireiden keskellä eivät
kaikki työtavat muistu mieleen tai uusia työtapoja ei ole aikaa harjoitella: ” […]
kiireessä ei muistu mieleen hyvät jutut […]” (14OphT19).
Vaikka opettajien kertoman mukaan jotkut oppilaat saattaisivat työtavoista
motivoitua, yhtenä isona esteenä luovan ongelmanratkaisun työtapojen käytölle
nähtiin oppilaiden asenteet: ” […] opiskelijat toivovat: opettaja opettaa […]”
(6OphH19). ” […] opettajalta muistiinpanot, oppilaat kirjoittavat […]”
(6OphH19). Jos oppilailla ei ole kokemusta työtavoista, he saattavat opettajien
mukaan kokea, etteivät opi mitään. Myös opettaja saattaa jättää työtavan kokeilematta, koska hän epäilee, lähtevätkö oppilaat kokeiluun mukaan: ” […] lähteekö
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oppilaat mukaan […]” (14OphT19). ” […] oppilaat tottuneet tiettyihin tapoihin
[…]” (3OphO19).
Toisinaan opettajat kertoivat kokevansa työtavan yhden käytön jälkeen, ettei
tulos ollut odotusten mukainen, ja luopuvansa sen jälkeen työtavan opetuskäytöstä. He näkivät työtavat taaskin paremmin sopiviksi tietyille oppilaille, eivät
koko luokalle: ” […] toiset itseohjautuvia, toiset tarvitsevat raamit […]”
(8OphH19). Ongelmaksi opettajat mainitsivat myös ryhmäkoon tai sen, ettei kaikkea voi tehdä kaikkien ryhmien kanssa: ” […] riippuu ryhmästä [...]” (5OphH19).
Toisinaan opettajat ajattelivat, että tietyt työtavat sopivat tietynikäisille: ” […] oppilaiden ikätaso vaikuttaa […]” (15OphT19). Kaikki lukion opettajat mainitsivat
syyksi joidenkin tiettyjen opetusmenetelmien käytölle ylioppilaskirjoitukset. Mikäli kirjoituksissa itsessään olisi enemmän luovan ongelmanratkaisun tehtäviä,
niihin panostettaisiin myös opetuksessa: ” […] itse kirjoituksiin enemmän soveltavia tehtäviä […]” (11OphT19). Samoin lukion opettajat kokivat, että projektit
ja tutkielmat tahtovat kasautua vain tiettyjen opettajien ohjattaviksi: ” […] tutkielmat tahtovat tulla vain bi-ma kursseille […]” (6OphH19).
Työtapojen osalta kouluissa ei ole opettajien kertoman mukaan riittävästi kollegiaalisuutta ja vertaisoppimista: ” […] keskustelu kollegojen kanssa […]”
(15OphT19). Niin ikään tärkeänä esteenä opettajat mainitsivat pohdinnoissaan
opettajien oman asenteen. Uusien tapojen myötä opettaja voi joutua pois tutusta
ja turvallisesta toimintatavasta: ” […] joutuu pois omalta mukavuusalueelta […]”
(2OphO19). ” […] helppo valita tuttu ja turvallinen […]” (4OphO19). Tai sitten
työtavat eivät vain tunnu omilta tai niihin ei jaksa perehtyä muun kouluarjen
ohessa: ” […] ei jaksa […]” (7OphH19). ” […] ei ole mun tapa toimia […]”
(1OphO19). Opettajien mielestä muutos vaatisi ajattelua, uskallusta ja luottamista
siihen, että prosessi onnistuu, vaikkei tietäisi, mikä on lopullinen tulos: ” […] täytyy uskaltaa […]” (12OphT19). ” […] vaatii heittäytymistä […]” (4OphO19). ”
[…] haavoittuvainen, kun ei tiedä mitä tulee […]”(12OphT19).
Täydennyskoulutuksen jälkeen opettajat pohtivat työtapoihin liittyen sitäkin,
että niitä pitäisi oikeasti harjoitella maltilla, niin oppilaiden kuin opettajienkin: ”
[…] tarvitaan harjoittelua […]” (8OphH19). Opettajat kertoivat, että monesti
työtavan käyttö ei ole auennut jossakin koulutuksessa tai opetusmateriaalissa esitettynä heti, eikä sitä ole osattu yksinkertaisesti käyttää tarkoituksenmukaisella
tavalla: ” […] ei ehkä tiedetä missä ja miten käyttäisi […]” (6OphH19). Opettajien mielestä työtapojen monipuolisuutta voitaisiin lisätä myös oppimateriaalien
avulla: ” […] pitäisi olla oppimateriaaleissa valmiita ratkaisuja […]”
(7OphH19). Tällöin niiden käyttö olisi turvallisempaa, eikä asiaa tarvitsisi perustella oppilaille sen paremmin.
Opetusta ohjaavat opettajien mukaan myös perinteisyys, opettajakeskeisyys ja
opettajan tarjoama kontrolli: ” […] paljon perinteistä, opettajajohtoista edelleen
[…]” (11OphT19). ” […] hyvin opettajajohtoiset perinteet […]” (3OphO19).
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Niin sanottuja perinteisiä ja luovan ongelmanratkaisun työtapoja ei kuitenkaan tulisi asettaa vastakkain vaan tarvittaisiin monipuolista opetusta.
Haastattelun teemat: Opettajan ja ohjaajan roolit ja Oman osaamisen reflektointi
Jatkan tulosten tarkastelua siitä, millaiseksi opettajat kokivat oman roolinsa ohjaajina prosessiluonteisen menetelmän aikana. Opettajat näkivät ohjaajan suhteen
oppilaisiin tavanomaista tasavertaisempana, kannustavampana ja tukea antavampana: ” […] ohjaajalla side opiskelijoihin erilainen […]” (2OphO19). ” […] ohjaaja on rinnalla kulkija […]” (2OphO19). He näkivät ohjaajan kykenevän kohtaamaan oppilaat yksilöinä paremmin. Ohjaaja loi oppimisen ilmapiirin: ” […]
ohjaaja saa oppilaan innostumaan […]” (4OphO19). Opettajat kertoivat, että ohjaajuussuhteessa oppilas on aktiivinen, oman polkunsa kulkija, kuitenkin niin, että
ohjaaja on tarvittaessa saavutettavissa. Myöskään ohjaajan työ ei ole niin vahvasti
sidottu aikaraameihin, ja aikaa reflektiolle ja palautteelle on enemmän: ” […] voi
edetä opiskelijan tahdissa […]” (8OphH19). Opettajat kokivat, että koulumenestykseltään keskinkertaiset ja sitä heikommat oppilaat hyötyvät ohjaamisesta
enemmän kuin hyvät oppilaat: ” […] heikkoja täytyy ohjata […]” (1OphO19).
Ohjaaja ei haastattelujen perusteella ole kuitenkaan vierestä katsoja, vaan hän on
aktiivisesti työssä mukana.
Opettajuuden opettajat näkivät hyvin vahvasti ammattina, ja sitä ohjaa vastuu
oppilaan oppimisesta: ” […] opettaja on virka […]” (8OphH19). Opettajan työnkuvaan kuuluu myös paljon sellaista, mitä ei kuuluisi ohjaajalle: ” […] opettaja
on sidottu tuntikiertokaavioon […]” (8OphH19). ” […] opettajalla vastuu oppilaan oppimisesta […]” (4OphO19). Opettajat kertoivat, että ohjaajia voi olla kouluprojektissa monta, mutta vain yksi opettaja antaa arvosanan: ” […] opettaja antaa kurssimerkinnän […]” (8OphH19). ” […] ohjaajia voi olla monta yhdellä
oppilaalla […]” (8OphH19). Opettajat näkivät nimenomaan arvioinnin ensisijaisesti opettajuuteen liittyvänä.
Kuitenkin täydennyskoulutuksen jälkeen opettajat havaitsivat, että arviointivastuuta on mahdollista jakaa, eikä sen tarvitse olla yksin opettajan vastuulla: ”
[…] koulutuksen jälkeen ymmärsin, miten voin vähentää arviointiin kuluvaa aikaa
lopussa […]” (1OphO19). Opettajat näkivät opettajan suhteen oppilaaseen hierarkkisena: ” […] opettajan ehkä vaikea luottaa siihen, että opiskelijat pystyvät
ottamaan vastuuta (ope häärii liikaa taustalla) […]” (2OphO19). Näin opettaja
opettaa passiivista oppilasta ja tarjoaa tietoa, jonka oppilas ottaa vastaan: ” […]
oppilaat sanovat, että sinä olet opettaja […]” (3OphO19). ” […] opettaja kaataa
opin niskaan […]” (2OphO19). Opettaja myös toimii asetettujen tavoitteiden mukaan kohti tiedossa olevaa päämäärää: ” […] opettajalla on ajatus päämäärästä,
mihin pitäisi päästä […]” (3OphO19). ” […] ope kertoo faktoja, ohjaaja esittää
kysymyksiä […]” (14OphT19). ” […] pureskelee asiat valmiiksi […]”
(4OphO19).
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Useimmiten opettajat kuitenkin kokivat olevansa ohjaajan ja opettajan rooleissa samanaikaisesti. He kokivat ohjaamisen mielekkäänä mutta tavallaan myös
raskaampana: ” […] ohjaaminen vie paljon aikaa […]” (2OphO19). Opettajien
mukaan yhteisopettajuudessa voi esiintyä ongelmia, jos asioita ei sovita ääneen
eikä otettuja ohjaajan tai opettajan rooleja pystytä vaihtamaan: ” […] tiimissä voisi
jakaa rooleja […]” (4OphO19). ” […] tiimiopettajuudessa toinen voi ottaa ohjaajan roolin […]” (3OphO19). Opettajien mielestä ohjaaja ei myöskään saa samalla tavalla kannustavaa palautetta ja tukea kuin opettaja: ” […] kuka tsemppaa
ohjaajaa […]” (2OphO19).
Opettajat reflektoivat omaa osaamistaan prosessin ohjaajana eri näkökulmista.
Prosessin ohjaamiseen liittyy heidän mukaansa monia haasteita, esimerkiksi halu
varmistaa prosessin onnistuminen heti alussa, mikä saattaa vaikuttaa siihen, ettei
opettaja osallista oppilaita riittävästi: ” […] en osa ohjata valmisteluvaihetta –
teen sen liian valmiiksi […]” (15OphT19). ” […] suunnitteluvaihe vaikeaa […]”
(2OphO19). Silloin oppilaat pääsevät mukaan jo pitkälle suunniteltuun prosessiin,
jolloin heiltä vie aikaa ymmärtää, mistä prosessissa on kyse – opettaja kuitenkin
jo odottaa, että oppilaat aloittaisivat heti työn: ” […] sysään oppilaat suoraan työvaiheeseen […]” (15OphT19). Tällä tavalla opettajat haluavat tavallaan säästää
aikaa, mutta tosiasiassa aikaa kuluukin paljon enemmän oppilaiden ohjeistamiseen. Opettajat kokivat ajankäytön suunnittelun haastavana: ” […] ajankäyttö –
ajankäytön suunnittelu, paljonko oppilaat tarvitsevat aikaa mihinkin […]”
(2OphO19). Opettaja haluaisi antaa oppilaille tarkan aikaraamin, mutta se vähentää oppilaan omaa vastuuta edistymisestään: ” […] aikataulussa pysyminen ym.
[…]” (11OphT19).
Opettajat näkivät myös arvioinnin prosessin aikana edelleen haastavana: ” […]
arviointia pitäisi kehittää […]” (2OphO19). Opettajat pohtivat, että etenkin itseja vertaisarvioinnin tuottamaa informaatiota ei välttämättä osata hyödyntää: ” […]
en usko, että vertaisarviointi toimisi, opiskelijat ovat niin eritasoisia arviointitaidoiltaan, ei ne saisi toisiltaan mitään […]” (6OphH19). Palautteen antaminen ei
ole opettajien mukaan helppoa: ” […] toiset hyödyntävät palautetta ja toiset tyytyvät mikä on […]” (3OphO19). ” […] palautetta enemmän prosessin aikana
[…]” (3OphO19). Myös valmisteluvaiheen jälkeen, työvaiheessa, opettajat saattavat kokea neuvottomuutta. Opettajat pohtivat, miten paljon tulisi olla mukana
muuten oppilaskeskeisessä prosessissa ja mitä opettajalta odotetaan: ” […] opiskelijat tekevät eri tahtiin […]” (6OphH19).
Ohjaamisensa vahvuutena opettajat mainitsivat oppilaille tarjottavan tuen ja
kannustamisen harjoitteluun ja pitkäjänteisyyteen: ” […] olen hyvä motivoinnissa
[…]” (2OphO19). Opettajat kertoivat perustelevansa oppilaille menetelmien valintaa ja niiden hyötyä tulevaisuudessa: ” […] kerron, mitä hyötyä tästä on jatkossa, elämässä […]” (2OphO19). ” […] haastan ajattelemaan […]”
(6OphH19). Opettajat haluavat kuitenkin tehdä asioita useamman kerran, kokeilla
ja muokata: ” […] eri asioita kun kokeilee, ei vielä yhden kerran jälkeen pitäisi
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luovuttaa […]” (15OphT19). ” […] kaikkia vaiheita pitäisi harjoitella […]”
(14OphT19).
Myös ohjaamisen kytkös opetussuunnitelmaan mietitytti erityisesti lukion
opettajia: ” […] onko tarkoitus oppia asiasisältöä […]” (7OphH19). Heitä askarrutti, miten projektien ja tutkielmien tekeminen tarkalleen liittyy oppiaineisiin, ja
olisiko niiden avulla tarkoitus oppia tietoja vai harjoitella taitoja: ” […] miten ohjata tutkielman tekemisen prosessia muillakin kursseilla […]” (6OphH19). ” […]
miten yhdistellä oppiaineita ja tutkielman prosesseja […]” (6OphH19).
Haastattelun teema: Prosessin vaiheistus ja strukturoiminen
Seuraava tarkasteluni kohde liittyy siihen, miten opettajat kokivat kolmivaiheisen
pedagogisen mallin tarjoaman vaiheittaisen etenemisen vaikutuksen ohjaamiseen,
opettamiseen ja oppimisprosessiin. Opettajan toimia prosessissa tarkastelimme
haastattelussa mallin vaiheiden kautta. Opettajat kokivat selkeän rakenteen auttavan hahmottamaan omaa ohjaamista: ” […] kolmen vaiheen jako selkeä […]”
(2OphO19). ” […] jako kolmeen vaiheeseen auttoi itseäni valtavasti […]”
(12OphT19). Myös opettajien oma rooli eri vaiheissa selkiytyi prosessissa nimenomaan oppimisprosessin tukemisen kannalta: ” […] ennen valmistelu tarkoitti,
että minä valmistelen […]” (14OphT19). ” […] valmistelu nyt paljon merkityksellisempää […]” (14OphT19). Opettajat havahtuivat prosessissa oppilaiden osallistamiseen ja sitouttamiseen: ” […] annan oppilaiden ’sulatella’ aihetta jo ennen
aloittamista […]” (14OphT19). ” […] oppilaat mukana kaikissa vaiheissa, ei
vaan työvaiheessa […]” (14OphT19). Opettajat kokivat prosessin selkiytyneen
täydennyskoulutuksen jälkeen, mikä lisäsi hallinnan tunnetta ja toisaalta helpotti
suunnittelua: ” […] hyvä struktuuri auttaa […]” (2OphO19). ” […] alussa miettii
ehkä enemmän aloittamista ja lopettamista, koulutuksen jälkeen vaiheita […]”
(4OphO19). Prosessin voisikin rakentaa palasista, eikä tarvitsisi tehdä heti kokonaisuutta. Opettajat kokivat myös, että kolmivaiheista mallia on helppo soveltaa
ja muokata omaan opetukseen sopivaksi: ” […] sopii moneen paikkaan […]”
(12OphT19). ” […] haluaisin kehittää toimivan mallin […]” (3OphO19). ” […]
sopii kaikkiin aineisiin […]” (12OphT19). Selkeä vaiheistus lisäisi myös opettajien mielestä prosessin läpinäkyvyyttä: ” […] tarkka rakenne, jossa mukana lisäkysymyksiä, jotka edistävät oivallusta […]” (3OphO19).
Läpinäkyvyys tarkoitti opettajien puheissa selkeää etenemistä, rajaamista, ohjeistusta, turvallisuudentunnetta: ” […] luo turvaa, kun tietää miten edetään […]”
(2OphO19). ” […] on tasa-arvioista, että raamitus on selvä kaikille […]”
(5OphH19). Kun oppilaiden ei tarvitse miettiä, miten prosessissa täytyy edetä,
heillä jää enemmän aikaa ja resursseja itse prosessin sisältöön, kuten opettajat
pohtivat: ” […] oppilaallekin on tärkeää oppia, miten prosessia viedään eteenpäin
[…]” (12OphT19). ” […] oppilas tietää, mitä häneltä odotetaan […]”
(4OphO19). Opettajat kokivat, että oppilaille olisi hyvästä selkeästä ohjaamisesta
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monipuolista hyötyä: ” […] auttaa pohtimaan systemaattisesti ajallista rakennetta […]” (7OphH19). ” […] hyvät ohjeet täytyy olla […]” (6OphH19). Opettajat pohtivat, että vaiheiden kautta eteneminen auttaisi oppilaita etenemään prosessissa, jolloin töitä ei jäisi kesken, mikä taas säästäisi opettajan aikaa projektin jälkeen: ” […] tärkeää että saadaan valmiiksi, ettei jää roikkumaan […]”
(8OphH19). Prosessin aikana syntyvät ongelmat pystyttäisiin opettajien mukaan
havaitsemaan aikaisemmassa vaiheessa: ” […] jatkuva tuen ja ohjauksen mahdollisuus […]” (8OphH19). ” […] pystyy myös rajaamaan niiden töitä, jotka innostuu […]” (14OphT19). Opettajat kertoivat, että oppilailla saattaa olla samanaikaisesti monia kouluprojekteja meneillään, joten selkeä rakenne helpottaisi myös oppilaiden aikatauluhaasteita ja edistäisi jaksamista: ” […] kaikki saa tuotettua jotakin […]” (14OphT19). ” […] vaikka olisikin tiukka struktuuri, siinä on mukana
paljon vapautta […]” (4OphO19).
Isoina haasteina ohjauksessa lukion opettajat nostivat esille harhan oppilaiden
itseohjautuvuudesta ja peruskoulun opettajat oppilaiden asenteet: ” […] ei lukion
ykköset ole vielä kovin itseohjautuvia […]” (2OphO19). Opettajien kertoman mukaan ajatellaan, että lukiolaiset ovat paljon itseohjautuvampia, kuin he todellisuudessa ovat: ” […] usein ajattelemme, että oppilas on itseohjautuvampi kuin onkaan […]” (11OphT19). Opettajien mukaan peruskoulussa taas oppilaat haluaisivat tehdä heti lopputuotosta eivätkä ole tottuneet etenemään vaiheiden kautta: ”
[…] jotkut oppilaat haluavat tehdä lopputuotetta heti […]” (2OphO19). ” […]
oppilaat eivät ole tottuneet vaiheisiin […]” (1OphO19). Opettajat kokivat oppilaiden kyvyt asettaa tavoitteita heikoiksi: ” […] oppilaiden täytyy harjoitella tavoitteiden asettamista […]” (3OphO19).
Arviointiin ja palautteeseen kiinnitin täydennyskoulutuksessa erityisesti huomiota. Pohdimme opettajien kanssa esimerkiksi sitä, miten arviointi ohjaa prosessia, miten eri tehtäviä arvioidaan, ja missä vaiheessa oppilaille kerrotaan arviointikriteerit. Näin prosessin aikaisten väliarviointien merkitys korostui, ja opettajat
näkivät arvioinnin joustavuuden tärkeänä kuin myös kumuloituvana prosessina: ”
[…] arvioinnin täytyy olla myös joustavaa […]” (8OphH19). ” […] arviointia voi
tehdä koko prosessin aikana […]” (1OphO19). ” […] läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus […]” (8OphH19). Prosessin aikaisen palautteen merkitys ilmeni opettajien mainitessa, että oppilaalla olisi mahdollisuus parantaa omaa työtään jo sen
tekemisen aikana: ” […] saa parantaa omaa työtä jo prosessin aikana […]”
(4OphO19). ” […] arvioinnin jakaminen prosessille helpottaa ehkä lopussa tuota
kuormaa […]” (14OphT19). Tässäkin opettajat huomauttivat oppilaiden asenteista ja siitä, etteivät kaikki oppilaat halua palautetta tai käydä keskustelua keskeneräisestä työstä: ” […] eivät halua väliarviointeja […]” (1OphO19). ” […]
eivät halua näyttä keskeneräistä […]” (1OphO19).
Opettajat nostivat esille myös, ettei heillä ole riittävästi esimerkiksi sähköisiä
työkaluja, jotka tukisivat formatiivista arviointia: ” […] pitäisi olla myös digiympäristöjä, jotka tukevat tällaista prosessityöskentelyä […]” (15OphT19). Koulu,
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sen toimintakulttuuri ja opetussuunnitelma eivät aina tue opettajien halua käyttää
ohjaamista aiempaa enemmän opetuksessa: ” […] täytyy pystyä huomaamaan,
mikä on oppimisen kohteena […]” (5OphH19). ” […] OPS antaa aina raamit
[…]” (8OphH19). ” […] vaikka koulussa tehdään paljon referaatteja ja tutkielmia, niin käydäänkö prosessia läpi […]” (12OphT19).
Haastattelun teema: Tuotoksen merkitys uutta luovassa prosessissa
Miellekarttojen perusteella ja myös haastatteluissa tuotoksen merkitys nousee tärkeäksi. Tuotokseen liittyvät tärkeimmät ilmaisut liittyvät opettajien puheessa valmiiksi saamisen kokemukseen: ” […] tuotos tarkoittaa, että jotain konkreettista
on saatu aikaiseksi […]” (7OphH19). ” […] paljon aloitetaan asioita, mutta ei
viedä loppuun […]” (7OphH19). Opettajien mukaan tämä kokemus tuottaa mielihyvää ja lisää motivaatiota: ” […] rakentaa oppilaan itsetuntoa […]”
(7OphH19). ” […] onnistumisen ilo […]” (7OphH19).
Tuotokseen voisi opettajien mielestä verrata omaa osaamista ja pohtia, missä
asioissa tulevaisuudessa tulisi tehdä paremmin. Samoin tuotoksen avulla voisi puhua myös prosessista, ja jokaisen prosessin tulisikin johtaa tuotokseen: ” […] tuotos tulee ikään kuin itsestään, kun on strukturoitu malli […]” (11OphT19). Opettajat pohtivat, että ilman tuotosta prosessiakaan ei olisi mielekästä arvioida: ” […]
prosessi ja tuotos sama asia […]” (15OphT19). Tuotos kytkeytyy suoraan arviointiin, ja opettajankin työ helpottuu, kun on jotain arvioitavana prosessin päätteeksi: ” […] tuotos on arvioinnin kohde […]” (7OphH19). ” […] arviointia ei
voi tehdä, jos ei ole tuotosta […]” (8OphH19). Toisaalta opettajien mielestä arvioinnin kohteena voisi olla myös itse prosessi: ” […] myös prosessi on arvioinnin
kohde […]” (7OphH19). Opettajien mukaan ongelmana voi olla, että erityisesti
uutta luovissa prosesseissa tuotokset ovat keskenään hyvin erilaisia, jolloin arviointikriteereiden täytyy olla selkeitä ja läpinäkyviä: ” […] miten erilaisia tuotoksia arvioidaan […]” (3OphO19).
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Työssä olevien opettajien ajatuksia luovan ongelmanratkaisun menetelmien hyödyntämisestä reaaliaineiden opetuksessa täydennyskoulutuksen jälkeen
Opettajien täydennyskoulutuksen ohjelmaan ei kuulunut luovan ongelmanratkaisun teoreettiseen viitekehykseen perehtyminen: sen sijaan opettajat saivat käyttää
menetelmään liittyviä työtapoja. Opettajien suhtautuminen luovan ongelmanratkaisun työtapoihin oli positiivinen, mutta vain harva opettaja kertoi käyttävänsä
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niitä omassa opetuksessa. Yleinen mielikuva opettajilla oli, että työtavat sopivat
vain tietyille oppilaille, eivät kaikille. Työtapojen käytön esteenä he näkivät aikaresurssien riittämättömyyden, oman asenteensa, oppilaiden asenteen ja liian vähäisen tiedon menetelmästä ja työtavoista. Opettajat kokivat myös, että uudet työtavat edellyttävät pitkäjänteistä harjoittelua.
Työssä olevien reaaliaineiden opettajien kokemukset omasta roolista ohjaajana,
ja siitä miten he kokivat täydennyskoulutuksen vaikuttaneen heidän käsityksiinsä
prosessin ohjaamisesta
Hyödynsin opettajien täydennyskoulutuksessa luovan ongelmanratkaisun menetelmän tarjoamaa vaiheittain etenevää pedagogista mallia siten, että opettajat voisivat sitä käyttää oppilaistöiden ohjaamisen strukturoimisessa. Täydennyskoulutukseen tulleilla opettajilla oli erityinen ohjaamiseen liittyvä tarve, johon he toivoivat koulutukseen tuovan apukeinoja. Tämä tarve ohjasi etenkin koulutuksen
alussa opettajien miellekarttojen tekemistä. Miellekartta-analyysin kärkikäsiteluokissa – Aikataulussa, Arvioinnissa, Ohjaamisessa – ei ollut otsikkotasolla
muutosta täydennyskoulutuksen jälkeen. Suuri muutos oli kylläkin siinä, miten
nämä käsiteluokat esiintyivät yhdessä muiden käsiteluokkien kanssa ennen koulutusta ja sen jälkeen. Koulutuksen jälkeen miellekarttojen ilmaisut tarkentuivat,
ja näin käsiteluokat linkittyivät selkeämmin ohjaamista koskevaan kokonaisuuteen. Kun ennen koulutusta kaikki liittyi epämäärisesti kaikkeen, lopussa yhteisesiintyminen oli hallitumpaa ja rajatumpaa.
Täydennyskoulutuksen jälkeen korostui prosessin selkeytyminen vaiheiden
kautta. Palaute ja formatiivinen arviointi liittyivät selkeämmin arviointiin. Oppilaaseen liittyvä motivaatio oli aluksi keskeinen käsiteluokka ohjaamisen näkökulmasta, täydennyskoulutuksen jälkeen motivaatio näytti korvautuvan oppilaaseen
liittyvällä toisenlaisella toiminnalla kuten tavoitteilla ja oppilaan omalla suunnittelulla.
Haastattelussa tein opettajille kysymyksiä henkilökohtaisesta oppimiskokemuksesta täydennyskoulutuksen aikana. Opettajien tärkeimmät oivallukset olivat
ohjaamisprosessin strukturoiminen ja ohjaamiseen liittyvien haasteiden tunnistaminen. Niistä opettajat kokivat saaneensa työkaluja oman työnsä hallitsemiseen.
Opettajat ymmärsivät myös, millaista tukea ja toisaalta milloin ja miten oppilaille
tulisi tarjota. Erityisesti lukion opettajat korostivat, että lukiolaisten oletetaan olevan paljon itseohjautuvampia, kuin he ovatkaan. Opettajat mainitsivat täydennyskoulutuksen jälkeen, että kuten prosessissa myös arvioinnissa on suunta. Motivaation prosessiluonteisuus selkeni täydennyskoulutuksen aikana, ja opettajat huomasivat, että oppilas voi osallistua prosessiin myös ilman motivaatiota ja silti menestyä prosessissa. Opettaja voi vaikuttaa motivaatioon työtapojen valinnalla ja
ilmapiirin luomisella.
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Työssä olevien opettajien kokemukset pedagogisen mallin kokeilun vaikutuksesta
opettamiseen ja oppimisprosessiin
Täydennyskoulutus mahdollisti opettajien vertaisoppimisen ja koulutuksessa käytettyjen tehtävien testaamisen omassa luokassa. Se, että jaoin ohjaamisprosessin
täydennyskoulutuksessa pedagogisen mallin mukaisiin vaiheisiin ja siinä edettiin
prosessissa vaihe vaiheelta, sai opettajilta hyvää palautetta. Moni otti prosessin
vaiheistuksen heti opetuskäyttöön. Opettajat kokivat vaiheistuksen paitsi selkiyttävän prosessia myös lisäävän prosessin läpinäkyvyyttä. Läpinäkyvyyden opettajat kokivat taas lisäävän turvallisuudentunnetta. He kokivat vaiheistetun prosessin
tuottavan aina lopputuloksen, jolloin ei tule keskeytyksiä. Tuotoksen merkitys
nousikin koulutuksen jälkeen opettajien miellekartoissa etualalle. Uutta luovien
prosessien ohjaamisen yhteydessä tuotoksella on tärkeä merkitys kuten myös arvioinnilla. Vaiheistus auttaisi niin ikään suunnittelemaan ohjausta ja ottamaan oppilaat paremmin suunnitteluun mukaan.
Vuorovaikutuksen näkökulmasta ennen täydennyskoulutusta opettajien toive
oppilaan itseohjautuvuudesta korostui. Täydennyskoulutuksen jälkeen ohjaaminen, opetuksen tavoitteet ja konteksti nousivat opettajien miellekartoissa tärkeämmiksi. Opettajat eivät sen sijaan kirjanneet ollenkaan miellekarttoihin ilmaisuja,
jotka liittyivät heidän omiin tulokulmiinsa – he eivät siis olleet miettineet rohkeaa
kokeilua taikka toimimista epävarmoissa tilanteissa. Tämä oli suurin ero vuorovaikutusyksiköiden tarkastelussa muihin osatutkimuksiin verrattuna.
Opettajuuden ja ohjaajuuden suhdetta pohdimme opettajien kanssa erityisesti
haastatteluissa. Haastattelujen perusteella opettaja nähtiin ammattina, jolla on iso
vastuu oppilaiden oppimisesta. Kuvaillessaan perinteistä opetustilannetta opettajat totesivat kärjistäen oppilaan olevan siinä passiivinen tiedon vastaanottaja. Ohjaajan he näkivät taas olevan aktiivisen oppilaan rinnalla kulkijan, joka kannustaa
ja antaa palautetta muttei arvioi. Haastatteluissa ilmeni, että opettajat tarjoavat
usein oppilaille jo liian valmiiksi suunniteltuja prosesseja, joihin oppilaan on vaikea päästä mukaan. Kun opettajat ottivat ohjaajan näkökulman, he kuvasivat oppilaat hyvinkin itseohjautuvina. Koulutuksen jälkeen opettajat pohtivatkin enemmän tasapainoa opettamisen ja ohjaamisen välillä ja kokivat, että oppilaat hyötyvät kummastakin, sekä opettamisesta että ohjaamisesta.
Eräs seikka nousi esille lähes kaikkien haastatteluteemojen yhteydessä, nimittäin opetussuunnitelma ja koulukulttuuri. Opettajat tiedostivat hyvin vahvasti opetussuunnitelman asettamat puitteet. He näkivät opetussuunnitelmassa usein esteitä
sisältöjen osalta, kun tavoitteet painottuvat tietoon eivätkä taitoon. Opettajien koulukulttuurimaininnat liittyivät kollegiaalisuuteen ja vertaisoppimiseen sekä yhteisopettajuuteen. Opettajien mielestä työaikaa keskusteluihin ja reflektioihin olisi
löydettävää lisää, ja kollegojen sekä koulun johdon tulisi arvostaa ohjaamista ja
siihen käytettyä työaikaa yhtä paljon kuin opettamista.
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Pohdintaluvussani kokoan yhteen kaikkien kolmen osatutkimusten päätulokset ja
tarkastelen niiden suhdetta taustakirjallisuuteen. Aloitan pohdinnan kuvaamalla
niitä syitä, jotka johtivat pedagogisen mallin kehittämiseen, sekä miten malli toimi
uutta luovien prosessien ohjaamisen välineenä kaikissa kolmessa osatutkimuksessa. Olen tässä yhteydessä nähnyt tarpeelliseksi pohtia myös, miten kehittämäni
pedagoginen malli soveltuu opettajien peruskoulutukseen ja täydennyskoulutukseen samoin kuin koulutuksien suunnitteluun. Tarkastelen myös pedagogisen mallin käytännönläheisyyttä itse koulutuksien aikana. Seuraavaksi pohdin laajemmin
tutkimuskysymyksissä esille nostamiani teemoja läpi kaikkien osatutkimusteni.
Tällä pohdinnalla haluan korostaa niitä mielestäni tärkeimpiä löydöksiä, jotka
sekä antavat vastauksia tutkimuskysymyksiini että antavat aihetta jatkotutkimuksiin. Pohdintaosuuden viimeisessä luvussa kerronkin niistä ideoista, joihin haluaisin perehtyä tulvaisuudessa.

2+- #$ "!#"&& #!"#$,
!&%"' $"
Yksinkertainen ja joustava pedagoginen malli edistää uuden luomista ja uuden
luomisen prosessin ohjaamista
Pedagogisen mallin kehittämisen lähtökohdaksi valikoitui luovan ongelmanratkaisun menetelmä (ks. Sahlberg ym., 1993). Menetelmä antoi mallille rakenteen
ja teoreettiselle viitekehykselle sisällön, ja niitä hyödynsin opettajakoulutuksen ja
opettajien täydennyskoulutuksen opintojaksoilla. Kehitin mallia sykleissä; sen
joustavuutta ja soveltuvuutta testasin kolmessa eri osatutkimuksessa. Pedagogiseen malliin perustuvilla opintojaksoilla opettajaksi opiskelevilla ja opettajilla oli
toisaalta mahdollisuus osallistua uutta luovaan prosessiin ja toisaalta reflektoida
prosessin merkitystä opetuksessa, jossa uuden luominen olisi keskiössä.
Mallin kehittämiseen vaikutti laajasti ajankohtainen koulutuspoliittinen keskustelu. Erilaiset asiakirjat, muun muassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, ohjaavat koulutusta suuntaan, jonka mukaan oppilaille tulisi antaa mahdollisuuksia harjoitella niin sanottuja tulevaisuustaitoja, joiden uskotaan olevaan
yksilölle hyödyllisiä tulevaisuudessa (työ)elämän kannalta. Tosin siitä, millaisia
nämä taidot tarkalleen ottaen voisivat olla, ei ole yksimielistä näkemystä. Luovuus
ja luovan ongelmanratkaisun taito nähdään kuitenkin poikkeuksetta tärkeinä
(esim. Lee & Tan, 2018). Tähän kytkeytyvät myös ajattelun ja oppimaan oppimi-
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sen taidot, jotka tarjoavat yhtymäkohtia lähes kaikkien muidenkin tulvaisuustaitoina mainittujen taitojen kanssa. Tämän tutkimuksen kimmokkeena oli myös uuden luomisen prosesseja tukevien ja luovaa ongelmanratkaisua vaativien opetusmenetelmien tarkastelu (mm. Isaksen ym., 2011; Sahlberg ym., 1993).
Näissä uuden luomisen prosesseissa keskeisiksi nousevat muun muassa sellaiset tekijät kuten uteliaisuus, kyky kysyä prosessin kannalta tärkeitä kysymyksiä,
tehdä yhteistyötä, soveltaa ja ennakkoluulottomuus. Nämä asiat ovat tärkeitä oppilaan oppimisprosessin kannalta. Mutta mitä sitten opettajalta vaaditaan? Tämän
tutkimuksen tarkoitus on ollut testata sellaista pedagogista mallia, jonka avulla
opettajat voivat tukea oppilaiden luovan ongelmanratkaisun taitojen kehittymistä,
mutta jonka avulla he voivat ennen kaikkea tulla itse tietoisiksi omasta roolistaan
uutta luovissa prosesseissa. Opettajan tulisi ymmärtää, miten hänen käyttämänsä
opetusmenetelmät tukevat ajattelutaitojen kehittymistä osana luovaa ongelmanratkaisua ja miten hän voi näiden taitojen kehittymistä oppilaassa havainnoida.
Mallin kehittämisen lähtökohtana oli käytännönläheisyys ja se, että se tarjoaa
opettajille riittävästi tietoa luovuuteen, luovaan ongelmanratkaisuun ja ongelmanratkaisuprosessin ohjaamiseen liittyvästä teoreettisesta viitekehyksestä. Lisäksi
mallin tulisi tukea pitkäjänteisesti opettajan ammatillista oppimista. Forzani
(2014) puhuu käytännönläheisyydestä opettajakoulutuksessa yhtenä keskeisenä
toimintatapana. Hänen mukaansa juuri käytännönläheisyyden myötä opettajaopiskelijat ymmärtävät, mitä heidän tulisi oppia, jotta he voivat toimia opettajina. Niin
ikään Forzani korostaa aktivoivien opetusmenetelmien ja työtapojen käyttöä opettajakoulutuksessa. Tulisi harjoitella keskustelua, kysymysten esittämistä, ohjeiden antamista ja laatimista sekä vuorovaikutusta laajemminkin. Tosin käytännönläheisyyteen perustuvan opintojakson sijoittamista kurssitarjontaan voidaan myös
kyseenalaistaa ja ajatella, että käytänteet voi oppia yhtä hyvin myös opetusharjoittelun aikana (esim. Grossman ym., 2009b). Tutkimuksissa on tosin osoitettu, että
opetusharjoittelussa opettajaopiskelijat tuskin pystyvät oppimaan oman opetuksensa strategioiden suunnittelua ja hyödyntämään erilaisia työkaluja yhtä monipuolisesti kuin menetelmäkurssien aikana (Wang ym., 2013; Grossman ym.,
2009a).
Myös tämän tutkimuksen tulokset osoittavat käytännönläheisyyden tärkeyden.
Opettajaopiskelijoiden ja opettajien käsitykset työtapojen ja menetelmien tärkeydestä eli käytännön työkaluista korostuvat koulutuksien jälkeen. Pedagogisessa
mallissa prosessia edistetään erilaisten työtapojen avulla, ja se tarjosi opettajaopiskelijoille ja opettajille omakohtaisen kokeilemisen mahdollisuuden. Voin siis olettaa, että tämä kokemus on saanut abstraktin mielikuvan luovasta ongelmanratkaisun menetelmästä näkyväksi, konkreettiseksi (ks. Grossman ym., 2009a). Myös
Lavonen ja muut (2006) raportoivat samansuuntaisista tuloksista tutkimuksessaan.
Käytännönläheisyyden lisäksi pedagogisen mallin tavoitteena oli selkeyttää
uuden luomisen prosessia eri vaiheiden avulla. Opettajat hahmottavat prosessin
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jatkumona, mutta he eivät välttämättä näe siinä selkeitä vaiheita (ks. Pehkonen,
2001). Tässä tutkimuksessa esitetyn pedagogisen mallin kehitys alkoi kuusivaiheisesta luovan ongelmanratkaisun mallista ja tiivistyi kolmeksi vaiheeksi – valmistelu-, työ- ja arviointivaiheeksi. Mallin kolme vaihetta mukailevat muun muassa Pehkosen (2001) esittämiä projektityöskentelyn neljää vaiheita, jotka ovat
alku-, orientaatio-, työskentely- ja lopettamisvaihe.
Lopullisessa pedagogisessa mallissa en pelkästään tiivistänyt vaiheita kuudesta kolmeen, vaan lisäsin malliin ongelmanratkaisun näkökulman lisäksi myös
ohjaamisen näkökulman. Juuri tämä muutos mahdollisti koulutuksiin osallistuneiden opettajaopiskelijoiden ja opettajien ongelmanratkaisuprosessin tehokkaan ohjaamisen. Ohjaaminen tuki opettajaopiskelijoita ja opettajia prosessin vaiheiden
hahmottamisessa. Prosessin tunnistaminen juuri vaiheiden kautta eteneväksi nousi
merkittäväksi tulokseksi kaikissa osatutkimuksissa opintojaksoille osallistumisen
jälkeen. Myös Salmivirta (2020) raportoi väitöskirjassaan prosessin vaiheistuksen
merkityksestä ja siitä, että prosessin pilkkominen pienempiin osiin hyödyntää oppijaa.
Uuden luomisen prosessissa osallistuminen haastaa perinteet ja opetussuunnitelman tulkinnat
Luovan ongelmanratkaisun menetelmän rakenne oli osittain lähtökohtana myös
sille, kuinka laaja pedagogiseen malliin perustuvasta opintojaksosta tulisi. Toisaalta opintojaksolla tulisi olla riittävästi aikaa opettajaopiskelijoiden ja opettajien
omalle uutta luovalle prosessille, toisaalta aikaa tarvittiin erilaisten työtapojen
harjoitteluun ja teoreettisen viitekehyksen avaamiseen. Toteutettua lyhyemmällä
koulutuskokonaisuudella en olisi todennäköisesti saavuttanut toivottua tulosta
(vrt. Osborne ym., 2013). Osbornen ja muiden mukaan (2013) on tärkeää, että
koulutus tarjoaa turvallisen ympäristön kokeiluille ja myös aikaa asioiden reflektoinnille, jotta sitä kautta muutos omassa ajattelussa voisi käynnistyä. Myös
muissa tutkimuksissa todetaan, että jos oppimisprosessille on riittävästi aikaa,
opintojakson sisältöihin voi linkittää merkityksiä ja opintojaksosta tulee oppijalle
mielekäs (Brouwer & Korthagen, 2005; Mayer, 2004). Halusin rakentaa tavoitteiden osalta mallin niin läpinäkyväksi, että se tukisi koulutettavan omakohtaista kokemusta uutta luovasta prosessista, ja samalla se tarjoaisi opettajaopiskelijoille ja
opettajille mallin oman opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen (ks. myös Wang
ym., 2013).
Etenkin tarkastellessani portfolio- ja haastatteluanalyysien tuloksia voin havaita, miten vahva mielikuva tulevilla ja työssä olevilla opettajilla on kouluun liittyvistä perinteistä ja perinteisistä opetustavoista. Etenkin opettajaopiskelijat näkivät toteutettujen opintojaksojen rakenteen ja toteutuksen ei-perinteisenä ja asettivat sen vastakkain perinteisen opetuksen kanssa. Perinteisyys liittyy esimerkiksi
opettajajohtoiseen ja -keskeiseen opetukseen sekä toisinaan ryhmäopetukseen.
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Mahdollistava (fasilitoiva) opetus voi siis olla osa sekä perinteistä että ei-perinteistä opetusta, mutta aktivoivat työtavat liittyvät tämän tutkimuksen valossa eiperinteiseen opetukseen. Toteutetut opintojaksot ovat tarjonneet opettajaopiskelijoille ja opettajille näin ollen mahdollisuuden reflektoida opintojakson sisältöjä
omaan aikaisempaan tietoonsa (ks. myös Buczynski & Hansen, 2010; Blank,
2000). Tämän tutkimuksen tuloksilla on myös merkitystä siihen, miten esimerkiksi työssä olevat opettajat hahmottavat ongelmanratkaisuprosessin aikana syntyviä vuorovaikutustilanteita omassa opetuksessaan (ks. luku 2.6 Opettajasta moninaisten vuorovaikutustilanteiden ohjaajaksi).
Tutkimusten mukaan opettajien uskomusten vaikutuksilla voi olla ratkaiseva
merkitys, jos tavoitteena on muutoksen aikaansaaminen opetuksessa (Kulgemeyer
& Riese, 2018; Beghetto, 2010). Toteutettujen opintojaksojen ohjelmaan sisältyi
esimerkiksi työtapana väittely, jossa opettajaopiskelijoiden uskomuksia haastettiin väittelytilanteiden avulla. Jos ja kun opettajaopiskelijalla tai opettajalla on
vahvoja mielikuvia perinteisistä opetustavoista, olisi syytä miettiä, miten nämä
perinteet näkyvät ja miten niitä käsitellään opettajakoulutuksessa. Muutos vaatii
aikaa, eikä se ole helppoa (Son & Simon, 2012; Virkkunen, 2006). Tämä ilmeni
selkeästi myös tuloksissa: opintojakson päätyttyä moni opettajaopiskelija ja opettaja oli maininnut miellekartassaan, että tarvitaan aikaa. Samoin työssä olevat
opettajat nostivat esille uusien työtapojen käyttöönoton esteeksi ajan riittämättömyyden ja opettajien asenteet. Opettaja jos kuka on elinikäisen oppimisen ammattilainen, mutta kuitenkin, ainakin tämän tutkimuksen tulosten valossa, on opettajia, jotka eivät hyödynnä elinikäisen oppimisen tekijöitä omassa ammatillisessa
kehittymisessään. Vaikka opettaja ymmärtäisi uusien tapojen tehostavan sekä hänen omaa työtään että oppilaiden oppimista, vanhoista käytänteistä on vaikea luopua. Myös Buczynski & Hansen (2010) mainitsevat, että uuden opetteluun tarvittavan ajan löytäminen tuntuu olevan opettajille ylitsepääsemätön este. Minut yllätti se, että jo useita vuosikymmeniä kehitettyä ja käytössä ollutta luovan ongelmanratkaisun menetelmää pidetään edelleen uutena ja ei-perinteisenä.
Toteutettujen opintojaksojen yhteydessä opettajaopiskelijat ja opettajat tarkastelivat opintojakson opetussisältöä usein opetussuunnitelman perusteiden valossa.
Kuitenkaan osatutkimusten miellekartoissa opetussuunnitelmaa ei juuri mainita.
Sen sijaan kolmannen osatutkimuksen haastatteluissa opettajat mainitsivat opetussuunnitelman määräävän melko paljon, mitä luokkahuoneessa käytännössä tapahtuu. Toisaalta opetussuunnitelmasta nousevat edellytykset ovat myös syy,
miksi esimerkiksi täydennyskoulutukseen hakeudutaan. Muiden tutkimusten perusteella tiedetään, että täydennyskoulutukset, joissa sisältö linkittyy opetussuunnitelmaan ja suoraan omaan työhön, on koettu parhaiksi (Hautamäki ym., 2019;
Taajamo & Puhakka, 2019; Darling-Hammond ym., 2017; Capps ym., 2012; Buczynski & Hansen, 2010; Garet ym., 2001; Shulman, 1998). Luovan ongelmanratkaisun menetelmän työtapojen kohdalla etenkin lukion opettajia pohditutti, viekö
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menetelmän käyttö liiaksi huomiota ja aikaa opetussuunnitelmien sisällöiltä, jolloin tärkeät asiat jäävät opettamatta. Tulos on samansuuntainen muiden tutkimusten kanssa (esim. Buczynski & Hansen, 2010).
Opetussuunnitelman ohjaava vaikutus tulisikin huomioida tulevaisuudessa
opetussuunnitelman perusteita laatiessa paremmin. Kyse ei ole siitä, etteivätkö
opettajat osaisi tai haluaisi käyttää monipuolisia ja uusia opetusmenetelmiä ilman
opetussuunnitelman ohjeistusta, vaan siitä, että opettajat turvautuvat kiireisessä
arjessa niihin menetelmiin, jotka he osaavat parhaiten ja jotka vievät heidän kokemuksensa mukaan opetuksessa vähiten aikaa. Mielestäni nimenomaan opetussuunnitelma korostuu uutta luovien prosessien näkökulmasta sekä siinä, millaisia
tavoitteita opetukselle ja oppimiselle asetetaan ja miten ne vaikuttavat vuorovaikutussysteemissä.

2+. "!#!!##"!
Uuden luomisen prosessi liittyy muihinkin kuin taide- ja taitoaineisiin
Tarkastelen havaitsemaani muutosta ja ammatillista oppimista ennen kaikkea luovan ongelmanratkaisun, prosessin ja ohjaamisen konteksteissa. Lähtökohtaisesti
kiinnostukseni kohdistui siihen, mitä yleisesti ottaen opettajaopiskelijat ja opettajat aiheesta tietävät, ja miten nämä käsitykset muuttuvat sellaisessa koulutuksessa,
johon sisältyy paljon keskusteluja, reflektointia ja omakohtaista työtapojen kokeilemista. Tuloksia tarkastellessa täytyy muistuttaa, että tässä yhteydessä muutoksen tarkastelu ei kohdistu yksilöön vaan ryhmään. On siis enemmän kuin mahdollista, että kaikissa opettajaopiskelijoissa ja opettajissa ei ole muutos ollut koulutuksen jälkeen samansuuntainen, eivätkä kaikki osallistujat ole ilmentäneet muutosta samalla tavalla (vrt. Gunstone & Northfield, 1994).
Selkein muutos liittyy siihen, että opintojakson alussa etenkin opettajaopiskelijoiden käsitykset luovasta ongelmanratkaisusta ja luovuudesta olivat kytköksissä
taide- ja taitoaineisiin sekä yksilön tapaan ratkoa ongelmia, kun taas opintojakson
jälkeen ilmeni käsitteissä ongelmanratkaisun kaikkiallisuus (esim. Krokfors ym.,
2015). He näkevät siis luovuuden alussa yksilön ominaisuutena mutta lopussa prosessina (ks. myös Vedenpää & Lonka, 2014) eivätkä pelkästään luovana prosessina vaan prosessina, jota voidaan soveltaa erilaisten ongelmien ratkaisemiseen.
Ennen opintojaksoa opettajaopiskelijoiden mielikuva heistä itsestään luovina tai
ei-luovina henkilöinä ilmeni yhdessä sellaisien ilmaisujen kanssa, jotka kertoivat
ahdistuksesta ja epäilyistä. Opintojakson jälkeen ilmaisut kuvasivat positiivisia
tunteita, ja muutos liittyi oivallukseen, ettei henkilön tarvitse olla luova hyödyntääkseen luovaa ongelmanratkaisumenetelmää. Myös Kandemir ja Gür (2007) raportoivat samansuuntaisista tuloksista opintojaksolla, jossa luovan ongelmanrat-
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kaisun työtapoja käytettiin matematiikan menetelmäkurssilla opettajakoulutuksessa. He raportoivat myös siitä, että opettajaopiskelijan kokemus työtavoista
opintojakson jälkeen liittyi hänen asenteeseensa. Mitä avoimempi opettajaopiskelija uusille ajatuksille oli, sitä mielekkäämpänä hän myös koki uusien työtapojen
kokeilun. Tämä tukee myös näkemystä, jonka mukaan henkilön tuomat tulokulmat luovaan ongelmanratkaisun prosessiin ovat tärkeitä opettajan, oppilaan, tavoitteiden, työtapojen ja kontekstin välistä vuorovaikutusta tarkasteltaessa (ks.
Treffinger ym., 2008).
Uutta luovat prosessit vaativat opettajalta uusia tietoja ja taitoja sekä asennemuutosta
Tässä tutkimuksessa en voi raportoida opettajaopiskelijoiden asennetta menetelmää kohtaan alku- ja loppumiellekarttojen analyysin perusteella, koska se ei ilmennyt miellekarttojen ilmaisuissa. Kyseessä oli valinnainen opintojakso, joten
lähtökohtaisesti opettajaopiskelijat valitsivat opintojakson omasta kiinnostuksestaan. Kiinnostus ja uteliaisuus ovat oppimiselle hyviä lähtökohtia, eivätkä opettajaopiskelijat miellekarttaa tehdessään välttämättä pohtineet omia asenteitaan. Halusin varmistaa ammatillisen oppimisen opintojaksojen aikana siten, että jokainen
opintojaksolle osallistuja teki omakohtaisen projektin. Kun jokainen opettajaopiskelija ja opettaja sai suunnitella projektin omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan
käsin, omat asenteet työtä kohtaan pystyi ottamaan huomioon. Myös tutkimusten
perusteella omakohtaisella kokeilulla on suuri vaikutus siihen, miten opittua hyödynnetään myöhemmin työssä tai opinnoissa (Korthagen, 2010; Ball & ja Forzani,
2009; Lavonen ym., 2004; Clarke & Hollongsworth, 2002). Omakohtaisuus liittyy
myös vahvasti siihen, miten opettaja tulee tietoiseksi omasta osaamisestaan (esim.
Hautamäki ym., 2019). Hautamäki ja muut (2019) kertovat opettajien pystyvyyskokemuksen olevan yhteydessä onnistumisiin, malleihin, sosiaaliseen tukeen ja
fysiologisiin tekijöihin. Mikäli täydennyskoulutus pystyy tarjoamaan näitä tekijöitä, opettaja hyödyntää todennäköisesti myös rohkeammin opittua omassa opetustyössään. Opettajakoulutuksessa toteutuvat siis samat prosessit kuin peruskoulussakin (ks. luku 2.4.1 Opettajien peruskoulutuksen haasteita). Tämän tutkimuksen tuloksissa pystyvyyden aspekti ilmenee muun muassa rohkeutena ja epävarmuuden sietämisenä. Niin ikään tuloksissa ilmenee varmuuden kokemus: käsitys
siitä, että tiedän mitä juuri nyt teen, ja tiedän, miten tätä opittua asiaa voin soveltaa
tulevassa työssäni.
Jo aikaisemmin mainitsemani tasapainon löytäminen episteemisen taustan ja
menetelmän yhteydessä käytettävien työtapojen välillä koetaan kirjallisuuden perusteella tärkeäksi (esim. Lavonen ym., 2004). Toteutuneilla opintojaksoilla tämä
tuli selkeästi esille. Opettajaopiskelijat mainitsivat taustatiedon tärkeyden etenkin
opintojakson jälkeisissä miellekartoissa. Tämän mainitun taustatiedon voin linkit-
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tää sekä menetelmiin ja työtapoihin kuin myös ongelmiin, joita luovan ongelmanratkaisun menetelmän avulla halutaan ratkaista. Menetelmä ei siis sovi käytettäväksi sellaisenaan, vaan siihen sisältyviä työtapoja täytyy aina muokata sen mukaan, millaisessa ryhmässä tai millaisten oppilaiden kanssa sitä aiotaan käyttää.
Suurimman muutoksen opintojaksojen alkuun ja loppuun verrattuna voin havaita ilmaisuissa, jotka ilmentävät ongelmanratkaisun prosessia. Kiinnostavia
ovat ilmaisut, jotka liittyvät ja ovat tärkeitä prosessin itsensä kannalta, ja toisaalta
ilmaisut, jotka ovat tärkeitä oivalluksia opettamisen ja ohjaamisen kannalta. Prosessissa tärkeitä ovat sen vaiheet ja työtavat, koska juuri ne vievät prosessia eteenpäin. Ne dominoivat opintojakson lopussa opettajaopiskelijoiden ja opettajien tekemissä miellekartoissa. Myös muussa aineistossa, portfolioissa ja haastatteluissa,
opettajaopiskelijat ja opettajat mainitsevat merkittävänä oivalluksena prosessin
rakenteen ja prosessin etenemisen vaihe vaiheelta. Tuskin prosessi ja sen vaiheistus itsessään oli merkittävä, vaan merkittävä kokemus syntyi, kun he näkivät prosessin ja sen vaiheiden käytännössä vievän henkilökohtaista prosessia eteenpäin
aina lopputulokseen saakka. Prosessilla ja sen vaiheilla on siis merkitystä vain, jos
ne vievät prosessia aidosti eteenpäin (ks. myös Sawyer, 2018; Carmeli & Paulus,
2014; Smith & Smith, 2010; Kirschner ym., 2006; Gunstone & Northfield, 1994).
Oppilaan uutta luovat prosessit vaativat myös opettajalta uusia näkökulmia ja
asenteita (esim. Thibaut, Knipprath, Dehaene & Depaepe, 2018b). Luova ongelmanratkaisu lisää jo itsessään kiinnostavuutta ja antaa lupauksen jostakin uudesta.
Luovan ongelmanratkaisun käytössä opettajat eivät siirrä tietoa oppilaille sellaisenaan, vaan tieto kytketään ongelman ratkaisemisen avulla tietoon, jota oppilailla
jo on opittuna koulusta tai sen ulkopuolelta (esim. Lee & Tan, 2018). Näin opettajasta tulee osa oppilaan uuden luomisen prosessia. Tästä pääsenkin aineiston ilmaisuin, jotka liittyvät ongelmanratkaisuprosessin ohjaamiseen. Prosessin vaiheet
ja vaiheittainen eteneminen tarjoavat ensinnäkin säännöllisyyden. Tutkimusten
mukaan säännöllisyys edistää pitkäjänteisyyttä ja ongelman parissa pysymistä
(esim. Duschl & Hamilton, 2011) samoin kuin myös ongelman pilkkomisen osiin,
jolloin ratkaisun tuottaminen ei vaikuta enää ylivoimaisen isolta kokonaisuudelta
(esim. Salmivirta, 2020; Hattie & Yates, 2014). Kun joku luo uutta, ei lopputulosta
voi tietää. Tämä vaati opettajalta riskinottoa ja epävarmuuden sietämistä (ks. Chen
ym., 2015), jotka nousevat keskeisinä esille myös tämän tutkimuksen tuloksissa.
Tämä tulos on tärkeä myös siinä mielessä, ettei riskin ottamisen kyky liity vain
opettajan sietokykyyn ohjata epävarmaa ongelmanratkaisuprosessia vaan myös
oppilaille samoin kuin koko kouluyhteisölle välittyvään viestiin (ks. myös Hofmann & Vermunt, 2017). Kun tarkastelen osatutkimuksittain opettajan henkilökohtaisia tulokulmia, joilla hän itse liittyy vuorovaikutussysteemiin, osatutkimuksissa 1 ja 2 ne ilmenevät selkeästi. Kuitenkin työssä olevien opettajien miellekartoissa ei mainittu henkilökohtaisia tulokulmia lainkaan. Tätä tukee myös Viilon
(2020) esittämä tulos, jossa opettaja näkee itsensä vuorovaikutusyksikköjen ulko-
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puolisena linkittäjänä. Luovassa ongelmanratkaisussa ja uuden luomisen prosesseissa yleisestikään ei henkilökohtaista aspektia voi sulkea pois, kuten tässä tutkimuksessa olen jo usein maininnut.
Niin opettajan tietoinen – vaikkapa hakeutuminen koulutuksiin – kuin tiedostamatonkin altistuminen, kuten suunnittelematon keskustelu kollegan kanssa, innovatiivisille työtavoille lisäävät todennäköisesti myös sellaista innovatiivista toimintaa luokkahuoneessa, jota voidaan havaita oppilaita tutkimalla (Vincent-Lancrin ym., 2019; Halász, 2018; Smith & Smith, 2010). Tässä tutkimuksessa kehitetyllä pedagogisella mallilla voi olla siis isoakin merkitystä uutta luovan asiantuntijuuden kehittymisen tukemisessa.

2+/# $#"#!!##!
Uutta luovan prosessin vuorovaikutuksen keskiössä on oppijalähtöisyys
Vuorovaikutuksen moninaisuutta tarkastelin kaikissa osatutkimuksissa miellekartta-aineiston perusteella. Kirjallisuudessa korostetaan muun muassa sellaisen
oppilaskeskeisen toiminnan tärkeyttä oppimisprosessissa, jossa oppilaalla on
mahdollisuus sekä osallisuuteen että kehittää omia oppimaan oppimisen ja kognitiivisia taitojaan niin, että hänen yksilölliset ominaisuutensa huomioidaan (esim.
Starkey, 2019). Tässä tutkimuksessa sovelletussa pedagogisessa mallissa toteutin
oppijalähtöisyyden siten, että jokainen opettajaopiskelija ja opettaja ratkaisi itselleen merkityksellistä ongelmaa. Opintojakson jälkeen etenkin opettajaopiskelijat
mainitsevat oppilaislähtöisyyden usein. Termi esiintyy yhdessä muiden, esimerkiksi hyödyllisyyttä kuvaavien ilmaisujen kanssa. Uuden luomisen näkökulmasta
tämä on aivan keskeistä ja vaikuttaa esimerkiksi siihen vuorovaikutukseen, jota
tapahtuu oppilaan ja oppilaan, kontekstin sekä ympäristön vuorovaikutusyksiköiden välillä (esim. Nutzmann, Sauer, Voß & Bozkurt, 2019; Park ym., 2006; Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 1985). Ratkaistavan ongelman kytkeminen oppijan jokapäiväiseen elämään tarjoaa sopivan lähtökohdan tiedon konstruoinnille.
Vaikka ongelma olisi hyvinkin vaativa, oppijalla on todennäköisesti vähintään kokemuspohjaista tietoa asiasta, ja sen avulla hän voi aloittaa ongelman ratkaisemisen (esim. Hellgren, 2019; Schweder, 2019; Starkey, 2019; Struyf, De Loof,
Boeve-de Pauw & Van Petegem, 2019; Qian, Plucker & Yang, 2019).
Tutkimusten perusteella tiedetään, että prosessin rakentaminen oppilaskeskeisesti ja -lähtöisesti vaikuttaa oppilaan sitoutumiseen ja motivaatioon (esim. Darling-Hammond ym., 2020). Tässä tutkimuksessa yksi suurimmista muutoksista
liittyykin opettajaopiskelijoiden motivaatiota ja tunteita kuvaaviin ilmaisuihin.
Erityisesti toisen osatutkimuksen tulosten perusteella motivaatioon ja positiiviseen tunteeseen liittyvät ilmaisut lisääntyivät opintojakson jälkeen miellekartoissa
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sen verran, että nämä perusluokat nousivat kaikkien käsiteluokkien kärkeen. Näiden käsiteluokkien yhteisesiintymistä tarkastellessani voin päätellä, että ennen
opintojaksolle osallistumista motivaatio nähtiin sisäisenä – se linkittyi esimerkiksi
taiteeseen – kun taas lopussa motivaatio oli pikemminkin ulkoista ja linkittyi esimerkiksi työtapoihin. Ohjaamisen näkökulmasta tämä on tärkeä tiedostaa, koska
tällöin motivaation voi nähdä prosessina, johon voi vaikuttaa esimerkiksi työtapojen valinnalla tai ilmapiirin luomisella.
Tätä vahvistaa myös kolmannen osatutkimuksen tulos: ennen koulutusta
työssä olevat opettajat mainitsivat oppilaan motivaation olevan hyvin tärkeää ongelmanratkaisuprosessin onnistumisen kannalta, kun taas lopussa he näkivät motivaation moninaisena kehittyvänä prosessina, johon opettaja voi vaikuttaa ohjaamisprosessin aikana. Opettaja siis luo olosuhteet motivaation kehittymiselle ja antaa sille aikaa esimerkiksi valitsemalla erilaisia työtapoja, joissa oppilas pääsee
hyödyntämään erilaisia taitoja ja tietoja. Tätä havaintoa tukee myös aikaisempi
tutkimus (Darling-Hammond ym., 2020; Feldon ym., 2019; Ma, Resendes & Scardamalia, 2019; Amado, Del Villar, Sánchez-Miguel, Leo & García-Calvo, 2014;
Anderman & Dawson, 2011). Trinidad (2019) raportoi myös, että ongelmanratkaisuprosessin vaiheistus ja siihen rakennettu vertaisoppiminen mahdollistavat
oppijoille mahdollisuuden huomata muiden motivaation ja saada siitä lisää innostusta omaan prosessiin.
Positiivinen ilmapiiri, sitoutuminen ja motivoituminen kytkeytyvät luontevasti
tunteisiin. Positiivisuus vaikuttaa myös opettajaan ja siihen, että hän kokee vuorovaikutuksen johtavan oppilaan edistymiseen (esim. Trinidad, 2019). Tutkijat
kuitenkin korostavat, että opettajan olisi syytä varautua myös siihen, että oppilaan
tunnereaktio voi olla uuden luomisen prosessissa kielteinen. Oppilas voi kokea
pettymystä tai turhautumista (esim. Groves & Vance, 2014; Chin & Chia, 2005).
Negatiivisia tunteita ei ole kuitenkaan syytä pelätä, koska ne voivat olla prosessin
eteenpäin viemisen kannalta tärkeitä sekä ajattelun ja oppimisen osatekijöitä
(esim. Hamre ym., 2019; Lonka ym., 2015; Groves & Vance, 2014). Forthmannin
ja muiden (2016) mukaan pelon syntymistä sen sijaan kannattaa välttää, koska se
estää oppimista ja luomista.
Tässä tutkimuksessa opettajaopiskelijoiden osallistuminen ongelmanratkaisuprosessiin ilmentää kuitenkin vain positiivisia tunteita, ja samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa (esim. Schweder, 2019). Useat tutkimukset korostavat, että jos oppija voi kokea hyväksyntää, opettajan emotionaalista tukea ja kannustamista, uuden luominen edistyy (Hamre ym., 2019; Havik &
Westergård, 2019; Pineda-Báez, Manzuoli & Vargas Sánchez, 2019).
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Kokemus oppimisesta auttaa tunnistamaan ajattelutaitoja
Toisessa osatutkimuksessa sovelsin pedagogista mallia ja sen tarjoamaa vuorovaikutusrakennetta biologian oppimisen ja opettamisen kontekstissa. Mallin sijoittaminen tiettyyn oppiaineeseen oli kiinnostuksen kohteena, koska halusin
saada tietoa luovan ongelmanratkaisun menetelmän vaikutuksista oppimiskokemukseen (ks. myös Wallace & Bentley, 2012; Adoniou, 2013; Treffinger & Isaksen, 2005; Bloom, 1995).
Aullsin (2002) mukaan tilanteessa, jossa oppilaat ovat uuden äärellä, eikä
heillä ole aikaisempaa vastaava kokemusta, on vaarana, että oppimisen tavoitteet
jäävät epäselviksi. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tästä ei kuitenkaan ole
havaintoja. Opintojakson aikana toteutuneet vuorovaikutustilanteet heijastuvat
myös opettajaopiskelijoiden portfoliopohdinnoissa, kun he kertovat omasta oppimiskokemuksestaan. Vuorovaikutusta ilmentävät vertaistuki, vertaisoppiminen,
työn arvostus ja kannustava palaute, sekä kanssaopiskelijoiden innostuksen välittyminen. Tämä oli mahdollista, koska jokainen opettajaopiskelija sai tuoda opintojaksolle ratkaistavaksi sellaisen ongelman, joka kiinnosti häntä itseään eniten.
Näin opettajaopiskelijat rikastuttivat myös opintojakson tietopohjaa (ks. myös
Dyer & Sherin, 2016). Tällä tavalla biologian tieteenalaan ja biologian opetukseen
liittyvän teorian käsittely lähti todellisesta, käytännön tarpeesta, joten opettajaopiskelijat kuvasivat oppimiskokemustaan motivoivana ja innostavana (ks. myös
Nutzmann ym., 2019; Korthagen, 2010). Ongelmanratkaisuprosessin rakenne ja
se, ettei ongelmiin ollut tarkoitus löytää ”oikeita vastauksia”, mahdollisti, että
opettajaopiskelijat halusivat jatkaa työtä oman ongelmansa parissa vielä opintojakson jälkeenkin. Tämä liittyy sekä elinikäisen oppimisen että uuden luomisen
taitoon.
Luovan ongelmanratkaisun menetelmä linkitetään tulevaisuustaitokeskustelussa tiiviisti ajattelutaitojen kehittymisen tukemiseen. Myös tässä tutkimuksessa
erityisesti osatutkimuksissa 1 ja 2, joissa luovan ongelmanratkaisun menetelmä
oli prosessin ytimessä, opettajaopiskelijat linkittivät menetelmään ajatteluun liittyviä ilmaisuja. He kokivat ajattelun melkein yhtä tärkeäksi ennen opintojaksolle
osallistumista kuin sen jälkeen. Luovan ongelmanratkaisun menetelmä sisältää lukuisia työtapoja, esimerkiksi ideointiin, tiivistämiseen, kriittiseen tarkasteluun
liittyviä, ja ne olivat käytössä myös toteutuneissa koulutuksissa.
Ajattelutaitojen kehittyminen tai mittaaminen ei ole ollut kuitenkaan keskiössä
tässä tutkimuksessa. Siksi en voi sanoa, edistikö pedagoginen malli esimerkiksi
opettajaopiskelijoiden divergenttiä ajattelua, jossa tarkastellaan oppijan kykyä
tuottaa mahdollisimman paljon ideoita, tai konvergenttia ajattelua, jossa tarkastellaan oppijan kykyä kehittää uusi ja hyödyllinen ratkaisu ongelmaan (esim. Callan,
Rubenstein, Ridgley & McCall, 2019; Ma ym., 2019; Shehab & Mercier, 2019;
Tambunan, 2019). Opettajaopiskelijoiden ja opettajien tuotoksia en tarkastellut tai
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arvioinut tästä näkökulmasta. Samasta syystä tarkastelun ulkopuolelle jää luovuuden tarkastelu, joka sekin ilmeni niin ikään opettajaopiskelijoiden miellekartoissa
(vrt. Forthmann ym., 2019; Karwowski ym., 2020; Qian ym., 2019), samoin kuin
se, miten hyviä ongelmanratkaisijoita opintojaksoille osallistuneet opettajaopiskelijat olivat (vrt. Scherer & Tiemann, 2012; Friege & Lind, 2003).
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Ongelmanratkaisuprosessin selkeys ja joustavuus auttavat opettajaa prosessin
ohjaamisessa
Pedagoginen malli mahdollistaa ongelmanratkaisuprosessissa etenemisen kolmen
vaiheen kautta. Kuten jo aikaisemmin olen todennut, prosessin eteneminen vaiheittain antaa opettajalle hyvän lähtökohdan tulevan opetuksen suunnitteluun.
Tällöin suunnittelun aikana opettajalla on selkeämpi kuva opetus- ja oppimistavoitteista ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa, hän valitsee jokaiseen vaiheeseen sopivat keskeiset työtavat, arvioinnin mukaan lukien, ja ennakoi, millaisia
vuorovaikutustilanteita prosessin edistäminen vaatii. Kolmannen osatutkimuksen
haastatteluaineiston perusteella ilmeni prosessin vaiheittaisen etenemisen yhteydessä kaksi tärkeää näkökulmaa. Ensimmäinen tulokulma liittyy opettajan henkilökohtaisen opettaja–ohjaaja-roolipohdintaan ja toinen ongelmanratkaisuprosessin joustavuuteen ja soveltuvuuteen juuri omaan opetukseen.
Opettajien pohdinnoissa ilmeni, että opettajan roolissa hänen vastuunsa oppilaan oppimisesta ja opetussuunnitelman noudattamisesta on korostunut. Tässä yhteydessä opettaja kokee työskentelevänsä hyvinkin tiukoissa fyysisissä ja sosiaalisissa raameissa. Tämän takia hän haluaa hallita ja suunnitella prosessin niin hyvin, että oppilaille jää käytännössä hyvin vähän vaikuttamis- ja valintamahdollisuuksia ongelmanratkaisuprosessin aikana (ks. myös Havik & Westergård, 2019).
Kun vertailen tätä tulosta tietoon oppilaskeskeisyydestä, lähtökohta ei ole hyvä,
koska oppilaskeskeisyyden väheneminen voi vaikuttaa oppilaiden sitoutumiseen
työhön ongelmanratkaisuprosessin aikana. Kun opettajat pohtivat taas rooliansa
ohjaajina, he näkivät sen oppilasta tukevana, eikä ohjaajan toiminta ole yhtä tiukasti rajattu kuin opettajan. Nimenomaan ohjaajan he näkevät henkilönä, joka luo
työskentelylle ilmapiirin, mukaan lukien hyvän vuorovaikutusilmapiirin.
Vaikka tutkimukseen osallistuneet opettajat kokivat voivansa toimia samanaikaisesti kummassakin – opettajan ja ohjaajan – rooleissa, ohjaajan roolin he kokivat olevan henkilökohtaisen valinnan (ks. myös Bae, Hayes & DeBusk-Lane,
2019). Tämä ilmeni muun muassa niin, ettei ohjaajana tehty työ saa yhtä paljon
kollegiaalista arvostusta tai palautetta esimieheltä, eikä opetus- tai työsuunnitelma
huomioi ohjaamiseen käytettäviä resursseja. Tasapainon löytäminen eri roolien ja
157

     
menetelmien välillä onkin opettajan suurimpia haasteita (esim. Trinidad, 2019),
ja vaikka opetussuunnitelman perusteet korostavat enenevässä määrin ohjaamisen
näkökulmaa, muutokseen ei ole koulussa aina riittävästi aikaa, kuten myös Virkkunen (2006) toteaa.
Opettaja saattaa siis kokea edellä mainituista syistä, ettei epäonnistumiseen ohjaamisessa ole varaa eikä erilaisten ohjaustapojen kokeilemiseen aikaa. Tästä
voinkin siirtyä opettajien pohdintoihin, jotka liittyvät ongelmanratkaisuprosessin
joustavuuteen. Eniten opettajat pohtivat joustavuutta juuri oman opetusryhmänsä
näkökulmasta, siis siitä, minkä ikäisiä oppilaat ovat sekä siitä, mikä on oppilaiden
tieto- ja taitotaso. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että opettajalla on osittain kokemukseen, osittain mielikuvaan perustuva kokemus siitä, millaisesta ohjauksesta oppilaat hyötyvät oppimisprosessin aikana. Se, millaista tukea oppilaat
opettajalta kussakin prosessin vaiheessa toivovat tai tarvitsevat, vaatii vielä tarkennusta ja lisätutkimuksia.
Opettajat eivät myöskään välttämättä hahmota kaikkea vuorovaikutukseen kuluvaa aikaa, jota ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa tarvitaan, ja joko ali- tai
yliarvioivat ajankäytön suunnittelun. Täydennyskoulutuksessa saadun opettajien
omakohtaisen kokemuksen kuvauksen perusteella voin sanoa, että ongelmanratkaisuprosessin vaiheet, joissa oppilaskeskeisyys korostuu, vaativat enemmän
joustoa ja aikaa vuorovaikutukseen, kuin ne, joissa korostuu opettajajohtoisuus.
Suunnitteluvaiheessa opettajat saattavat suunnitella opetuksen kuitenkin siten,
että he eivät ajattele käyttävänsä aikaa ollenkaan ohjaamiseen ongelmanratkaisuprosessin vaiheissa, joissa oppilaat työskentelevät itsenäisesti. Opettajan tuki on
kuitenkin silloinkin hyvin tärkeää (esim. Di Biase, 2019; Ma ym., 2019). Hongin
ja muiden (2009) mukaan vuorovaikutuksen tulisikin perustua ongelmanratkaisuprosessin edistämisen kannalta keskeiseen tarpeeseen, ei suunnitelmiin tai uskomuksiin resurssien tarpeen määrästä.
Jos ja kun opettajille siis tarjotaan täydennyskoulutuksissa malleja vaiheittain
etenevistä menetelmistä, mallien on oltava riittävän väljiä ja joustavia, jotta niitä
voi soveltaa helposti omaan opetukseen ja jotta opettaja voi kehittää niitä opetuksessaan eteenpäin (ks. myös Darling-Hammond ym., 2017; Osborne ym., 2013;
Smith & Smith, 2010; Ball & Forzani, 2009).
Opettajan ja oppilaan roolien tunnistaminen tekee uutta luovasta ongelmanratkaisuprosessista aktiivisen
Luovan ongelmanratkaisun menetelmän eri vaiheet rakentuvat erilaisista työtavoista ja aktiviteeteista, joten myös vuorovaikutus ongelmanratkaisuprosessin aikana on aktiivista. Tässä täytyy kuitenkin huomioida, että luovan ongelmanratkaisun menetelmä itsessään keskittyy vain ongelman ratkaisemiseen eikä ota kantaa
siihen, mitä opettaja tai oppilas ongelmanratkaisun aikana tekee. Näin osatutkimusten aikana järjestettyjen koulutusten jokaiseen ongelmanratkaisuprosessin
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vaiheeseen valittujen aktiviteettien täytyi tukea opettajaopiskelijoiden ja opettajien valitsemien ongelmien ratkaisuissa ja viedä ratkaisuprosessia eteenpäin. Näin
huomio siirtyi pois itse ongelmasta ja ohjaus keskittyi henkilöön. Opintojaksojen
aikana käytetyt aktiviteetit mahdollistivat, että opettajaopiskelijalla oli jokaisen
aktiviteetin kohdalla mahdollisuus valita, mihin suuntaan hän ratkaisua lähti edistämään. Minä kouluttajana en siis tukenut ratkaisun valmistumista, vaan autoin
opettajaopiskelijaa valitsemaan suunnan ratkaisua kohti. Tämä oli lähtökohtana
kouluttajan ja opettajaopiskelijan ja toisaalta opettajaopiskelijoiden keskinäiselle
vuorovaikutukselle.
Opintojakson aikana käydyissä keskusteluissa kiinnitin tähän vuorovaikutukseen myös tietoisesti huomiota, jotta opettajaopiskelijoille syntyisi käsitys siitä,
mikä on ongelmanratkaisunprosessissa heidän roolinsa oppijoina ja mikä on kouluttajan, eli minun, rooli opettajana. Opintojakson jälkeen opettajaopiskelijoiden
miellekartoissa prosessi, sen struktuuri ja vaiheet sekä niihin liittyvät ilmaisut, kuten työtavat, ongelmanratkaisutavat, ongelman tarkastelu ja pohdinta, antavat
olettaa opettajaopiskelijoiden oivaltaneen ongelmanratkaisunprosessin moninaisuuden. Prosessista on siis tullut heille läpinäkyvä. Myös muut tutkimukset tukevat tätä sama havaintoa (esim. Di Biase, 2019; Warnock & Duncan, 2019). Samalla opettaja tulee tietoiseksi, mitä tukea oppija ongelmanratkaisun prosessissa
tarvitsee (esim. Matuk, Tissenbaum & Schneider, 2019).
Vuorovaikutuksessa opettajan on siis huomioitava oppijan aktiivinen rooli,
joka on tarpeen luovassa ongelmanratkaisussa. Tutkimuksessani koulutuksiin
osallistuneiden opettajaopiskelijoiden ilmaisuissa opintojakson jälkeen korostuu,
ettei heidän valitsemaansa ongelmaan ole yhtä oikeaa ratkaisua. Tämän tiedostaminen on tärkeää sekä oppijalle että opettajalle, koska kumpikaan ei voi tietää,
millainen lopullinen ratkaisu käsiteltävään ongelmaan tarkalleen ottaen on. Näin
oppija ei voi kysyä opettajalta, mikä on oikea ratkaisu, eikä opettaja voi ohjata
oppijaa oikeaa ratkaisua kohti. Vuorovaikutus tällaisissa tilanteissa on dialogia,
jossa opettaja antaa oppijalle mahdollisuuden luoda uutta tietoa tämän omia aikaisempia tietoja ja taitoja hyödyntäen. Opettajan on tärkeää myös ymmärtää, että
rakentaessaan ohjausta ja opettajan ja oppijan välistä vuorovaikutusta hän ohjaa
oppijaa senhetkisen tarpeen mukaan eikä sen mukaan, millainen mielikuva hänellä oppijan osaamisesta on (ks. myös Viilo, 2020; Havik & Westergård, 2019;
Starkey, 2019).
Tässä tutkimuksessa voin havaita opettajaopiskelijoissa ja opettajissa oivalluksen syntymisen ohjaamisen ja vuorovaikutuksen moninaisuudesta, ja se lisäsi heidän huoltaan ajan riittävyydestä ohjaamiseen prosessin aikana. Etenkin opettajat
kokevat, että ongelmanratkaisuprosessin ohjaaminen oppilaat huomioiden vaatii
paljon aikaa, jota ei välttämättä ole koulutyössä tarpeeksi. Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa (esim. Trinidad, 2019; Struyf ym., 2019;
Talvemäki, 2003; Blank, 1999; Engeström, 1992).
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Uuden luomisen näkökulmasta opettajan on ymmärrettävä, mitkä kaikki prosessit johtavat uuteen tuotokseen. Kun vertaan osatutkimusten tuloksia keskenään,
voin havaita käsityksen uutta luovista prosesseista monipuolistuneen. Näin esimerkiksi opettajaopiskelijat ja opettajat kyllä ymmärtävät ja tietävät ennen koulutusta luovuuden ja luovan ongelmanratkaisun merkityksen luonnontieteissä, mutta
he eivät välttämättä ymmärrä, miten luovan ongelmanratkaisun prosessia voisi soveltaa reaaliaineissa. Luovien työtapojen ansioista he liittävät luovan ongelmanratkaisun menetelmän lähinnä taide- ja taitoaineisiin. Kolmannessa osatutkimuksessa opettajat näkivät luovien työtapojen käytön esimerkiksi luonnontieteissä lähinnä puuhasteluna, joka vie arvokasta aikaa asiasisällön oppimiselta. Myös Juuti
ja muut (2010) raportoivat samansuuntaisista tuloksista: luovan ongelmanratkaisun työtapojen käyttö on vähäistä, vaikka erityisesti luonnontieteistä kiinnostuneet
oppilaat niitä toivoisivat.
Opettajalla ei siis välttämättä ole tietoa tai kokemusta siitä, mitä rakenteita ongelmanratkaisuprosessissa tulisi olla eli miten prosessi tehdään mahdolliseksi,
eikä siten myöskään tietoa tai kokemusta siitä, miten prosessia viedään eteenpäin
eli miten prosessia aktivoidaan (esim. Hofmann & Mercer, 2015; Kaendler ym.,
2015; Seitamaa-Hakkarainen ym., 2010). Erityisesti luonnontieteissä työskentelylle asetetut raamit tulevat luonnontieteiden opetuksen pedagogiikasta. Oppilaan
odotetaan imitoivan tutkijoiden hyödyntämää luonnontieteellisen tutkimuskaavan
mukaista työskentelyä. Opettaja luottaa annetun mallin toimivuuteen ja luo oppilaille mahdollisen hyvät olosuhteet, jotta työskentely sujuisi (ks. myös Schweder,
2019). Tässä tapauksessa kokemus ohjaamisesta on irrallinen tai ulkopuolinen, ja
opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus ei ole ongelmanratkaisuprosessissa
keskeistä.
Kolmannessa osatutkimuksessa opettajat pääsivät omakohtaisesti kokeilemaan
luovan ongelmanratkaisun työtapoja, minkä jälkeen he kertoivat havainneensa
työtapojen rikastavan luokkaopetusta (ks. myös Juuti ym., 2006). Kun opettaja ja
oppilas sitoutuvat selkeään ongelmanratkaisuprosessiin, jossa esimerkiksi tapaamisista on sovittu etukäteen, ohjaaja kytkeytyy paremmin oppilaan ongelmanratkaisuprosessiin ja pystyy tarvittaessa aktivoimaan oppilasta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että opettaja voi ohjata oppilasta ajoissa relevanttien tietolähteiden äärelle tai jatkamaan kokeellista työskentelyä. Kun opettaja hallitsee opetettavan oppiaineen episteemisen perustan, hän pystyy haastamaan oppilaita pohtimaan, mitä
merkitystä uudella tiedolla ongelmanratkaisuprosessissa on, ja samalla hän lisää
oppilaan, kontekstin ja tavoitteiden välistä vuorovaikutusta (ks. myös Kulgemeyer
& Riese, 2018; Hofmann & Ruthven, 2018). Tällä tavalla opettaja tukee oppilaan
luovuuden kehittymistä ongelmanratkaisuprosessin aikana, ja samalla myös linkittää meneillään olevan ongelmanratkaisun opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin (esim. Pineda-Báez ym., 2019; Stürmer & Seidel, 2015).
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Kaikkein tärkeintä kuitenkin on – tämän voin havaita opettajien haastattelujenkin perusteella – määritellä, onko ongelmanratkaisuprosessin tarkoitus luonnontieteellisen tutkimuksen avulla harjoitella uuden luomista vai oppia uutta tietoa
tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta. Ongelmanratkaisuprosessin tuottamaa
positiivista kokemusta ja uuden tiedon oppimista ei voi asettaa vastakkain, mutta
toisinaan on tärkeää pohtia, kumpi on tärkeämpi oppimistavoitteiden näkökulmasta (ks. esim. Bae ym., 2019; Hautamäki ym., 2019; Reiss, 2018; Chin & Chia
2005). Luonnontieteissä uutta luovan prosessin yhteydessä opettajan tulisikin ymmärtää, miten passiivinen luonnontieteellinen tieto muutetaan aktiiviseksi toiminnaksi, luonnontieteelliseksi tutkimukseksi, jossa syntyy uutta.
Tässä tutkimuksessa on ollut tarkoitukseni syventyä opettajan rooliin ongelmanratkaisuprosessin aikana. Jotta opettaja voi tarkentaa omaa rooliansa prosessin aikana, hänen on kuitenkin myös ymmärrettävä, millainen toimija oppilas prosessissa on. Kun tarkastelen kolmannen osatutkimuksen opettajien haastattelujen
analyysin tuloksia, näen, että ennen koulutusta opettajat kokivat oppilaat enemmän toimijoina, joiden edellytetään olevaan aktiivisia ja motivoituneita heille valmiiksi tarjotussa ongelmanratkaisuprosessissa. Sillä hetkellä, kun oppilas tulee tähän opettajan tarjoamaan ongelmanratkaisuprosessiin mukaan, prosessin ensimmäinen vaihe on ehkä jo opettajan valmiiksi pureskelema. Opettaja on tehnyt suuren osan suunnittelutyöstä ja valinnut ongelmanratkaisuprosessille suunnan. Suurelle osalle oppilaista tilanne voi olla hämmentävä, ja heiltä vie aikaa saada selvyys siitä, mitä ollaan tekemässä, mistä ongelmasta oikein on kyse ja mitä halutaan ratkaista (ks. myös Blumenfeld ym., 1991). Kun vertaan tätä tilannetta luovaan prosessiin tai yleisesti oppimisprosessiin, on selvä, että oppilaan on melko
varmasti vaikeaa ymmärtää, mitä oppimista häneltä odotetaan. Kolmannen osatutkimuksen täydennyskoulutuksen jälkeen opettajat kertoivat oivaltaneensa, miten nämä eri prosessit ovat kytköksissä toisiinsa ja miten tärkeää on oppilaan osallistaminen koko ongelmanratkaisuprosessin ajan. Jos he toivovat oppilaan olevan
aktiivinen ja motivoitunut, on oppilaan oltava mukana prosessin kaikissa vaiheissa, mukaan lukien myös ongelmanratkaisuprosessin suunnitteluvaihe ja tavoitteiden asettaminen (ks. myös Viilo, 2020; Rubenstein ym., 2019; Trinidad,
2019; Pehkonen, 2001).
Kolmannen osatutkimuksen haastatteluissa opettajat kertoivat oivaltaneensa,
miten ongelmanratkaisuprosessin vaiheet ja STOPit vievät itsessään prosessia
eteenpäin. Mikäli opettaja esimerkiksi antaa oppilaille tehtävän, jossa kerrotaan
tutkielman tekemisen rakenne ja mihin tuotokseen tutkielman halutaan johtavan,
etenkin koulussa hyvin menestyvät oppilaat haluavat edetä tulevassa prosessissa
itsenäisesti. Jos erikseen sovittuja välitarkastuksia ongelmanratkaisuprosessin aikana ei ole, opettajalla ei ole käytännössä tietoa oppilaan edistymisestä, eikä eri
vaiheissa annettava palaute voi ohjata oppilasta valitsemaan ongelmanratkaisuprosessissaan suuntaa (ks. myös Lahti & Seitamaa-Hakkarainen, 2014; Pöllänen, 2009; Sweller, 1988). Tällöin opettajalle syntyy oppilaan itseohjautuvuuden
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illuusio. Illuusio tarkoittaa, että opettaja, ja ehkä oppilas itsekin, luottaa oppilaalla
olevan sellaisia kykyjä, tietoja ja taitoja, joita tämä ei ole vielä oppinut. Haastatteluissa opettajat mainitsevat myös, ettei koulussa hyvin menestyvä oppilas usein
edes tarvitse ohjausta tai hyödy ohjauksesta ongelmanratkaisuprosessin aikana
(ks. myös Nutzmann ym., 2019; Chall, 2000). Ohjauksessa kyse ei kuitenkaan ole
oikeiden tai ylipäätänsä vastausten antamisesta, vaan oppilasta autetaan tekemään
valintoja prosessin eri vaiheissa (ks. myös Knight, 2019; Chen ym., 2015; Kirschner ym., 2006). Tällaisesta ohjauksesta hyötyvät aivan kaikki oppilaat. Tällöin
prosessin aikaiset STOPit, joissa opettaja ja oppilas pysähtyvät reflektoimaan ja
arvioimaan oppilaan valmiutta siirtyä seuraavaan vaiheeseen, luovat turvallisuuden ja yhteisymmärryksen ilmapiirin. Erityisesti turvallisuus nousi keskeiseksi
opettajien haastatteluissa.
Myös opettajan laatimat ohjeet ja tehtävät ruokkivat itseohjautuvuuden illuusiota. Opettajan mielikuva omasta kyvystään laatia hyvin tarkkoja ja yksiselitteisiä ohjeita voi olla vahva. Kun opettaja laatii koko prosessin aikana tarvittavat
ohjeet kerralla, hän ei välttämättä enää pysty muuttamaan niitä tulevan ongelmanratkaisuprosessin aikana. Vasta oppilaiden tuotosten tarkastelun yhteydessä opettajat kertoivat havaitsevansa puutteita omissa oppilaille antamissaan ohjeissa.
Tämä voi johtua myös siitä, että opettaja saattaa luulla oppilaiden kyvyn lukea
ohjeita paremmaksi, kuin se todellisuudessa on. Ohjeiden laatimisen taito on kuitenkin koko opettajan uran ajan kehittyvä taito. Haastatteluissa opettajat nostivatkin esille kollegiaalisen vertaisoppimisen ja tuen suunnittelussa sekä ohjeiden laatimisessa (esim. Sawyer, 2018; Lavonen ym., 2006). Olkoot sitten ohjeet annettu
kirjallisesti tai suullisesti, opettajan on syytä varmistaa, miten oppilaat ovat ne
ymmärtäneet (ks. myös Di Biase, 2019; Feldon ym., 2010; Kirschner ym., 2006).
Opettajan ei ole myöskään syytä olettaa, että jokin työtapa tai toimintamuoto kuten esimerkiksi tiivistelmän laatiminen omasta työstä on oppilaille niin tuttu, ettei
siihen tarvita ohjetta lainkaan (ks. myös Feldon, Callan, Juth & Jeong, 2019;
Kirschner ym., 2006; Klahr & Nigam, 2004).
Jatkuvalla arvioinnilla varmistetaan tuotoksen syntyminen ja tuetaan valmiiksi
saamisen kokemusta
Tässä tutkimuksessa en ole analysoinut tai arvioinut opettajaopiskelijoiden ja
opettajien koulutusten aikana ongelmanratkaisuprosessin tuloksena syntyneitä
postereita. Tuotos (posteri, joka esitettiin koko ryhmälle) on kuitenkin ollut tärkeä
tavoite, koska se on ollut esimerkiksi opintojakson ja täydennyskoulutuksen läpäisemisen edellytys. Ongelmanratkaisuprosessi on siis lopulta tähdännyt nimenomaan tuotokseen. Tulosten perusteella tuotoksen merkitys nousi esille kaikissa
osatutkimuksissa. Opettajaopiskelijat ja opettajat mainitsivat lopputuotteen aineistossa muun muassa työtapojen ja taustatietojen yhteydessä. Lisäksi toisten
opiskelijoiden tuotosten monipuolisuuden nähtiin vaikuttavan omaan oppimiseen.
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Analyysin tuloksena vuorovaikutussysteemissä tärkeimpänä oppimisen tavoitteena nousee esille juuri tuotos. Kolmannen osatutkimuksen haastatteluissa opettajat kertoivat erityisesti koulutuksen jälkeen oivaltaneensa tuotoksen tärkeyden.
Ja vaikka haastatteluissa myös itse ongelmanratkaisuprosessissa osallistuminen
eli prosessiin liittyvä oppimiskokemus nähtiin tärkeänä, mainittiin myös, että ongelmanratkaisuprosessin tulee johtaa tuotokseen. Ennen kaikkea tuotos tuottaa
valmiiksi saamisen kokemuksen, mikä osaltaan ruokkii mielihyvää ja tukee motivaatiota (esim. Feldon ym., 2019; Yerdelen & Sungur, 2019). Tämän perusteella
voin olettaa, että seuraavalla kerralla oppijan on mielekästä ryhtyä ongelmanratkaisuprosessiin, kun on omakohtainen kokemus siitä, että prosessin pystyy viemään loppuun. Tuotos mahdollistaa myös ongelmanratkaisuprosessin reflektion
ja tarkastelun. Ilman tuotosta on vaikea sanoa, missä vaiheessa prosessia käytännön ongelmiin törmättiin ja mitä nämä ongelmat olivat. Muissa tutkimuksissa tuodaan esille, että tuotoksen avulla arvioidaan myös asetettuja tavoitteita sekä pystytään suunnitelmaan seuraavaa ongelmanratkaisua (Gillies, 2019; Rubenstein
ym., 2019). Tästä voisin vetää niinkin rohkean johtopäätöksen, että jokaisen luokkahuoneessa aloitetun prosessin tulisi päättyä jokaisen oppilaan kohdalla tavoitteelliseen tuotokseen. Trinidad (2019) sen sijaan argumentoi, ettei tuotoksella ole
merkitystä oppilaskeskeisissä prosesseissa. Opettajan tulisi mielestäni kuitenkin
rakentaa prosessi ja ohjaaminen juuri sellaisella tavalla, ettei yksikään oppilaista
keskeytä työtä. Tätä tukee myös haastattelujen aineisto: kaikki ne opettajat, jotka
sovelsivat ongelmanratkaisuprosessin aikana välipysäkkejä tai väliarviointia eli
STOPpeja, kertoivat, ettei yksikään heidän oppilaistaan jättänyt ongelmanratkaisua sisältävää työtään kesken, kun aikaisemmin kursseilla saattoi olla usea keskeyttäjä. Ongelmanratkaisuprosessin vaiheet eivät siis pelkästään anna työskentelylle struktuuria vaan myös auttavat oppilasta viemään ongelmanratkaisun loppuun (ks. myös Knight, 2019; Shepard, 2019; Sawyer, 2018).
Tuotoksen tärkeys nousi aineistossa esille myös siksi, että opettajat näkivät sen
olevan suoraan kytköksessä arviointiin. Esimerkiksi ilman tuotosta he eivät välttämättä pysty antamaan arvosanaa, mikä johtaa sekä oppilaan että opettajan osalta
lisätehtäviin varsinaisen koulutyön lisäksi. Formatiivisen arvioinnin ja erityisesti
prosessin aikaisen palautteen tärkeyden kokivat opettajaopiskelijat ja opettajat
kaikissa osatutkimuksissa tärkeiksi oman ongelmanratkaisun kannalta. Vaikka
opettajat ovat toteuttaneet jatkuvaa arviointia vuorovaikutuksen osana työssään
aina (esim. Heinonen, 2017), sen kytkeytyminen ongelmanratkaisun ohjausprosessiin mielekkäällä tavalla näytti silti tuottavan heille aineiston perusteella ongelmia. Opettajat kertoivat kokevansa summatiivisen arvioinnin tutuimpana ja
selkeänä oppimisen arvioimisen välineenä. Summatiivisen arvioinnin tavoitteena
on koota mahdollisimman paljon informaatiota oppilaan osaamisesta, jotta arvosana voidaan antaa reilulla ja läpinäkyvällä tavalla (Luostarinen, 2019b). Kun nostin jatkuvan arvioinnin täydennyskoulutuksessa ongelmanratkaisuprosessin ai-
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kana tärkeään asemaan, opettajat näyttivät rinnastavan tämän automaattisesti summatiiviseen arviointiin siten, että jokaisella arvioinnin hetkellä haluttiin koota
mahdollisimman paljon informaatiota oppilaan osaamisesta prosessin aikana.
Tämä näyttää johtavan opetuskokeiluissa siihen, että opettajat kokivat jatkuvan
arvioinnin vievän kohtuuttoman paljon aikaa. Lopulta he toteuttivat arviointia
omassa luokassaan kokeilun aikana aikataulusyistä paljon vähemmän kuin olivat
suunnitelleet. Täydennyskoulutuksen aikana opettajat kuitenkin tiedostivat, että
palaute, oppilaan itsearviointi ja vertaisarviointi ovat tuloksellisia myös pienissä
määrin, koska niitä tulee tehtyä prosessin aikana usein eikä arvioinnin tarvitse olla
aina kirjallista (ks. myös Starkey, 2019; Soland ym., 2013; Moreno, 2004). Ymmärrys, että ongelmanratkaisuprosessista tekevät läpinäkyvän suurelta osin juuri
arviointi ja tavoitteet, ei pelkästään prosessin edistämiseen valittu menetelmä ja
sen vaiheet, oli usealle opettajalle merkityksellistä (ks. myös Schweder, 2019;
Xiao & Yang, 2019; Wang ym., 2013; Buczynski & Hansen, 2010). Prosessin
läpinäkyvyys taas, kuten jo aikaisemmin mainitsin, lisää turvallisuutta, mikä osaltaan tukee oppimista.
Pedagogisen mallin yhteydessä hyödynnettävistä työtavoista useat liittyvät palautteeseen ja vertaispalautteeseen, koska nimenomaan niiden avulla tuetaan ongelmanratkaisun moninaista vuorovaikutusta ja opettajan roolia ohjaajana. Palaute nousi siten arviointitavoista keskeiseksi käsiteluokaksi kaikkien osatutkimusten miellekartta-aineistoissa. Palaute esiintyi yhdessä niin prosessiin ja sen
vaiheisiin, kuin myös ratkaisuihin liittyvien ilmaisujen kanssa. Se liittyi aineistossa usein myös luovuuteen ja taustatietoon, mikä kertoo, että palautteen ohjeistuksella on merkitystä. Tutkimusten mukaan vain konkreettista, korjaavaa, ongelman kannalta merkityksellistä palautetta voidaan aidosti hyödyntää, koska silloin
palaute ymmärretään palautteeksi (esim. Esterhazy & Damşa, 2019; Wiltbank
ym., 2019; Duschl & Hamilton, 2011; Moreno, 2004). Palaute linkittyy aineistossa myös iloa ja positiivista tunnetta kuvaaviin miellekarttailmaisuihin – kannustavallakin palautteella ja kehuilla on siis merkitystä. Palaute ja sen linkittäminen ongelmanratkaisuprosessin vaiheisiin onkin tärkein yksittäinen tekijä, joka
vaatii opettajan aktiivista läsnäoloa vaiheittain etenevässä prosessissa (ks. myös
Hattie & Yates, 2014).
Ongelmanratkaisuprosessi mahdollistaa yhteistoiminnallisuuden kokemuksen
Uutta luovat prosessit kuvataan usein kirjallisuudessa yhteistoiminnallisina. Prosessin osallistuvien keskinäinen vuorovaikutus nähdään siis tärkeänä niin prosessitaitojen, luovan ongelmanratkaisun kuin myös yhteistyötaitojen harjoittelun
kannalta (Plucker ym., 2004). Koulussa projektit toteutetaankin usein ryhmä- tai
tiimityönä.
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Tässä tutkimuksessa pedagogisen mallin tarjoama ongelmanratkaisuprosessi
toteutettiin opettajaopiskelijoiden yksilötyöskentelynä. Päätin näin muiden asiantuntijoiden kanssa pedagogisen mallin pilottivaiheessa, ja päätökseen liittyi valmius siirtyä tarvittaessa tulevien opintojaksojen aikana ryhmäprojekteihin. Siirtyminen ryhmätöihin ei kuitenkaan toteutunut tulevien osatutkimusten syklien aikana, koska opettajaopiskelijat eivät toivoneet sitä antamissaan palautteissa. Aineiston analyysissa kuitenkin korostuvat vahvasti ryhmätyöhön, yhdessä tekemiseen ja vertaisoppimiseen ja -tukeen liittyvät käsiteluokat. Tästä voin päätellä, että
yksilöllinen ongelmanratkaisuprosessi pystytään rakentamaan myös siten, että
koko ryhmä osallistetaan ja tapahtuu vertaisoppimista (ks. myös Duschl & Hamilton, 2011).
Yksilötyöskentelyn sulauttaminen yhteistoiminnalliseen työskentelyyn voi
olla ratkaisu, jossa oppija voi keskittyä omien taitojen vahvistamiseen mutta samalla kehittää myös yhteistyötaitoja (esim. Yadin & Or-Bach, 2010). Osatutkimusten opintojaksojen aikana tämän mahdollistivat ongelmanratkaisuprosessin
aikaiset vuorovaikutusta lisäävät ja tukevat tehtävät lähiopetuksen aikana (ks.
myös Gutiérrez-Braojos ym., 2019). Opettajaopiskelijat pystyivät itsenäisen työn
jaksojen aikana keskittymään omaan ongelmaansa, eikä aikaa kulunut esimerkiksi
tapaamisten sopimiseen tai tehtävien jakoon, kuten jos ongelma olisi ollut ryhmän
yhteinen. Tutkimuksen perusteella tämä malli näytti toimivan yhteistoiminnallisuuden kannalta opettajakoulutuksessa hyvin.
Opettajan onkin syytä tarkkailla omassa opetuksessaan, millaisia vuorovaikutustilanteita hän mahdollistaa oppilaiden välille (esim. Ruthven ym., 2017; Ge &
Land, 2003). Opettajan on pohdittava muun muassa seuraavia kysymyksiä: Onko
riittävää, että oppilas saa vuorovaikutuskokemuksen omassa ryhmässään? Millaista vuorovaikutusta siinä tapahtuu? Toteutuuko ollenkaan vuorovaikutusta ryhmien välillä? Tässä tutkimuksessa opettajaopiskelijat ja opettajat kokivat muiden
ongelmista oppimisen antoisana. Oman ongelman ulkopuolelta saattoi saada uusia
ja arvokkaita näkökulmia, mikä lisäsi ongelman ratkaisujen määrää (ks. esim. Trinidad, 2019; Carmeli & Paulus, 2014).
Ongelmanratkaisutaidot vaativat pitkäjänteistä harjoittelua
Opettajaopiskelijoiden ja opettajien omakohtainen kokemus ongelmanratkaisuprosessista ja se, että prosessia sai viedä eteenpäin pitkäjänteisesti, nousi esille
myös tutkimuksen aineistossa (ks. myös Di Biase, 2019; Wagner, 2012; Schunk
& Zimmerman, 1997). Uuden luomisen prosessin lähtökohtana on, ettei mikään
ole koskaan valmista, vaan kaikkea voidaan kehittää paremmaksi. Kokonaan uusien työtapojen kokeileminen tai tuttujen työtapojen soveltaminen uusissa yhteyksissä ei välttämättä tarkoita niiden välitöntä siirtämistä luokkaopetukseen, jollei
tarve ole pakottava.
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Opettajan oma tai oppilaiden asenne voi olla esteenä menetelmien usealle käyttökerralle (esim. Di Biase, 2019; Yerdelen ja Sungur, 2019; Thibaut ym., 2018b).
Jos opettajat haluavat hyödyntää jotakin menetelmää oppimisen tukemiseen parhaalla mahdollisella tavalla, on oltava tiettyjä rutiineja, ja rutiinien syntyminen
vaatii aikaa. Vuorovaikutuksen moninaisuus uutta luovissa prosesseissa on laaja.
Jos opettajat toisaalta tunnistavat prosessissa roolit ja osatekijät, koko prosessista
tulee selkeä ja johdonmukainen.
Opettajan epäonnistumisen kokemus ensimmäisen kokeilun jälkeen ei kerro
vielä mitään itse menetelmästä, sitä käyttävästä opettajasta tai menetelmän soveltuvuudesta oppilaille (ks. myös Ma ym., 2019; Taber ym., 2016). Kuten muissakin
tutkimuksissa korostetaan, harjoittelun voi aloittaa myös pienestä, kuten yhdestä
vaiheesta, ja siirtyä sitten pikkuhiljaa eteenpäin menetelmän laajempaan käyttöön
(esim. Forthmann ym., 2019; Trinidad, 2019). Yksittäinen opettaja ei pysty yksin
uusien menetelmien käytönotossa tarvittavaan muutokseen, vaan myös kouluyhteisön ja opetussuunnitelman on oltava muutosmyönteinen (Thibaut ym., 2018b).

2+1"&&"'!""#$!##!"
Tässä pedagogisessa kehittämistutkimuksessa tarkastelin luovan ongelmanratkaisun menetelmää hyödyntävän pedagogisen mallin ja siihen perustuvan koulutuskokonaisuuden soveltuvuutta opettajakoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen. Tutkimustulosten valossa tarkastelin muutosta, joka tapahtui opettajaopiskelijoiden ja opettajien käsityksissä erityisesti uutta luovien prosessien, vuorovaikutuksen moninaisuuden ja prosessin ohjaamisen näkökulmasta. Toivon tutkimuksen tarjoavan uutta tietoa ja uusia käytännön työkaluja opettajakoulutukseen ja opettajien täydennyskoulutukseen. Tutkimus tarjoaa niin ikään uutta tietoa
opetussuunnitelmatyöhön. Samanaikaisesti sain uutta tietoa myös oppimisesta ja
vuorovaikutuksesta ongelmanratkaisuprosessin aikana laajemminkin. Tutkimustulosten perusteella voin todeta, että opettajaopiskelijat ja työssä olevat opettajat
tarvitsevat edelleen tukea ja työkaluja oppilaiden tulevaisuustaitojen kehittymisen
tukemiseen, luovuus ja ongelmanratkaisu mukaan lukien. Uutta luovassa prosessissa opettajan on oltava itsekin avoin uuden luomiselle.
Opettajat tarvitsevat niin ikään toimivia ratkaisuja oppilaiden ajattelutaitojen
kehittymisen tukemiseen ja niiden arvioimiseen. Opettajien käsitystä siitä, miten
oppilaiden oppimisprosessi linkittyy erilaisten menetelmien tarjoamaan prosessiluonteisuuteen, tulisi lisätä. Tutkimustulosten perusteella luovuus ja luova ongelmanratkaisu näyttävät kytkeytyvän edelleen opettajien mielissä tiettyihin oppiaineisiin ja tietynlaiseen toimintaan, joten ilmiön kaikkiallisuuden ymmärtämistä tulisi edelleen edistää. Seuraavan tutkimuksen lähtökohta voisi olla,
miten paljon tämä havaittu ongelmakohta liittyy opettajien asenteisiin tai
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mielikuviin opetusmenetelmistä. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäi pedagogisen mallin avulla toteutetun opetuksen vaikutuksen tutkiminen opettajaopiskelijoiden ja opettajien divergenttiin ja konvergenttiin ajatteluun. Tämä olisi luonteva jatkotutkimuksen kohde, koska opettajan omalla luovalla ongelmanratkaisukyvyllä on vaikutusta siihen, miten hän pystyy opettamaan sitä oppilaille. Tähän samaan tematiikkaan kytkeytyy myös vuorovaikutuksen ongelmanratkaisuprosessissa käytettävien työtapojen ja tehtävien ohjeistukseen liittyvä osatekijä. Se, miten paljon ja millaisia työtapoja tarvitaan, miten ohjeet laaditaan tai
miten läpinäkyvästi ongelmanratkaisuprosessia ylipäätänsä ohjataan, voisi vaikuttaa myös oppilaiden ajattelutaitojen kehittymiseen.
Samoin tässä tutkimuksessa nousi esille tuotoksen ja tuotokseen johtavan prosessin merkitys uuden luomisen tuloksena. Sitä, miten ongelmanratkaisuprosessissa syntynyt tuotos on yhteydessä prosessissa osallistuneen oppijan motivaatioon tai miten se vaikuttaa yksilön asenteisiin seuraavia ongelmanratkaisuprosesseja kohtaan, ei ole tutkittu tarkemmin. Vaikka tämä ei ole ollut
tämän tutkimuksen suora tutkimustulos, opettajien pohdintojen perusteella voisin
olettaa, että valmiiksi saamisen kokemuksen vahvistamisella voisi olla jopa merkittävämpi vaikutus oppilaiden kehittymisessä uuden luojiksi kuin motivaatiolla.
Arviointi uuden luomisen prosessien aikana ja sen yhteydessä näyttää olevan
opettajaopiskelijoiden ja opettajien mielestä haastavaa. Toisaalta arvioinnilla pitäisi tukea yksilöllistä kehitystä ja toisaalta käyttää kaikkien oppijoiden kannalta
reiluja ja läpinäkyviä arviointityökaluja. Arvioinnin on oltava ongelmanratkaisuprosessissa jatkuvaa muttei kuitenkaan opettajaa tai oppilasta kuormittavaa.
Myös sellaisia työkaluja, joissa formatiivinen arviointi olisi eteenpäin katsovaa,
ja sellaisia, joiden perusteella oppilas voi parantaa omaa työtään uuden luomisen
prosessin aikana, ei näytä olevan tutkimukseen osallistuneiden opettajien käytössä. Formatiivisen arvioinnin tulisikin olla luontevammin osa summatiivista arviointia uutta luovissa, vaiheittain etenevissä opetusmenetelmissä.
Luovaa ongelmanratkaisua ei käsitellä tässä tutkimuksessa siitä näkökulmasta,
onko se menetelmänä uusi ja innovatiivinen vai tunnettu ja perinteinen. Luovan
ongelmanratkaisun menetelmä ja siihen liittyvät työtavat ovat olleet laajasti opetushenkilöstön tiedossa jo vuosikymmeniä. Tutkimusaineistossa voidaan kuitenkin havaita opettajaopiskelijoiden ja opettajien käsityksiä menetelmän uutuudesta
ja perinteisen vastakohtaisuudesta. Se, miten erilaiset opetusmenetelmät siirtyvät laajasti opetustyöhön ja miten ne saavat perinteisen aseman, olisi niin
ikään kiinnostava jatkotutkimuksen kohde. Jos jokin opetusmenetelmä toisaalta mielletään perinteiseksi, onko sen asema perinteisenä niin vakiintunut, etteivät opettajat edes tule ajatelleeksi sen haastamista. Myös sitä, miten ja kuinka
nopeasti opetusmenetelmiin liittyvä tutkimus ja innovaatiot siirtyvät käytännön opetustyöhön, olisi syytä tutkia lisää.
Opetussuunnitelman perusteet ovat opetusta ohjaava asiakirja. Toteuttamisessa kouluilla ja opettajilla on toisaalta melko paljon joustoa ja toisaalta asiakirja
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on hyvin rajoittava. Opetussuunnitelman perusteissa tärkeiden taitojen – kuten
ajattelutaitojen, oppimaan oppimisen taitojen, luovuuden – nähdään olevan aivan
keskeisiä tulevaisuuden kannalta. Tässä tutkimuksessa kehitetty pedagoginen
malli näyttää tarjoavan konkreettisia työkaluja, joiden avulla näiden taitojen ilmentymistä yksilöissä voidaan havaita. Jotta opettaja voisi olla varma taitojen kehittymisestä oppilaassa, hänen tulee olla tietoinen siitäkin, mitä hänen tulee oppilaissa havaita. Yksittäisiä viitteitä lukuun ottamatta opetussuunnitelma ei ota kantaa siihen, mitä opetusmenetelmiä opetuksessa käytetään. On kuitenkin tiedossa,
että tiettyjä taitoja voi harjoitella tiettyjen menetelmien avulla, joten yksi opetussuunnitelman kehittämissuunta voisi olla nimenomaan opetusmenetelmiin
liittyvä. Esimerkiksi projektit mainitaan opetussuunnitelmassa yhtenä opetusmuotona, mutta sitä, mitä projektioppimisen menetelmällä tarkoitetaan tai tavoitellaan, sitä ei avata. Tähän tematiikkaan kytkeytyy myös opettajan työajan käytön
suunnittelu uutta luovissa prosesseissa, Se vaikuttaa olevan tämän tutkimusten tulosten perusteella opettajille haasteellista. Näyttäisi siltä, että työaikaa arvioidaan
kuluvan vain ja ainoastaan konkreettisten tehtävänantojen suorittamiseen muttei
ollenkaan siihen vuorovaikutuksen, joka toteutuu oppilaan ja ohjaajan välillä oppilaan itsenäisen työskentelyn aikana. Tutkimuksen tulosten mukaan moninainen
vuorovaikutus on keskeisin ja ratkaiseva tekijä uuden luomisessa. Jatkotutkimus, jossa keskitytään vuorovaikutuksen ajalliseen dimensioon, voisi tukea
opettajien opetuksen suunnittelutyötä ajallisesti realistisempaan suuntaan.
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Tutkimuksen tarkoitus tulee olla ymmärtämisen ja tiedon lisäämisessä tutkimusrajoituksista riippumatta. Rajoitukset on kuitenkin tiedostettava, jotta tiedon laatua voidaan arvioida. Laadullisen tutkimuksen hyvyys täytyykin mitata monipuolisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Silverman, 2013; Schreier, 2012; Mayring,
2000; Larsson, 1998; Jick, 1979) ja sitä täytyy tehdä koko tutkimuksen ajan (Kohlbacher, 2006).
Tarkastelen tutkimukseni laatua seuraavien kriteereiden mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018):
Uskottavuus (Credibility)
Tällä tutkimuksella olen halunnut saada tietoa sellaisista opettamiseen ja ohjaamiseen liittyvistä tekijöistä, jotka tukevat ja edistävät oppilaiden uuden luomisen
taitoja. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää käytännön opetus- ja kasvatustyössä.
Tätä tutkimusta ovat ohjanneet monia aspekteja käsittävät tutkimuskysymykset,
minkä takia teoreettisen viitekehyksen kiteyttäminen on ollut haastavaa. Kuitenkin tutkimus on mahdollistanut ilmiön tarkastelemisen uudessa valossa. Tutkimukseen sisältyvät osatutkimukset ovat tuoneet siihen kukin oman näkökulmansa,
ja toisaalta kokonaisuus on tukenut osatutkimusten tulkintaa. Tutkimuksen rajaaminen ei olisi mahdollistanut ilmiön kokonaisvaltaista tarkastelua yhtä suuressa
määrin.
Tutkimuksen johtopäätökset olen rakentanut sille evidenssille, jonka olen saanut empiirisen aineiston avulla. Empiirinen aineisto on ollut tutkimuksessani monipuolista. Miellekarttojen lisäksi käytin aineistona portfolioita ja haastatteluja,
jolloin eri aineistolähteiden tulokset ovat täydentäneet toinen toisiaan ja olen saanut johtopäätösten tekemiseen riittävästi tietoa. Ensimmäisen osatutkimuksen rajoituksena voi pitää sitä, että aineistona olen voinut hyödyntää ainoastaan miellekarttoja. Aineiston olen kerännyt ja säilyttänyt tutkittavien luvalla.
Tämä tutkimus on tehty Suomessa, ja olen hyödyntänyt siinä suomalaisilta
opettajilta ja opettajaopiskelijoilta kerättyä tietoa. Johtopäätökset koskevat osallistujajoukkoa, ei yksittäisiä henkilöitä. En voi siis myöskään sanoa, koskevatko
aineistosta tehdyt tulkinnat juuri yksittäisen henkilön toimintaa. Tutkimukseen
osallistuminen on ollut vapaaehtoista, mistä syystä en ole voinut kerätä aineistoa
kaikilta koulutuksiin osallistuneilta. Opettajaopiskelijoiden edustavuus on noin 80
prosenttia kaikista opintojaksoille osallistuneista opiskelijoista, ja opettajien täydennyskoulutuksesta tutkimukseen osallistui 40 prosenttia kaikista koulutukseen
osallistuneista opettajista. Tässä valossa voi otosta pitää melko kattavana (Cohen
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ym., 2007). Koska kyseessä oli vapaaehtoinen täydennyskoulutukseen ja opintojaksoille osallistuminen, otos on valikoitunut. Osallistujat edustavat opettajakunnan läpileikkausta vain vähän, joten tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa tämä on
täytynyt ottaa huomioon.
Siirrettävyys (Transferability)
Tutkimus, jossa on yhdistetty eri menetelmiä, voi aiheuttaa skaalautuvuuteen
(Jick, 1979) ja tutkimuksen toistettavuuteen liittyviä ongelmia (Kohlbacher,
2006). Kuitenkin tämän tutkimuksen tulokset on mahdollista siirtää kaikkiin konteksteihin, joissa voidaan havaita ohjaaja–ohjattava-suhde. Myös sellaiset vaiheittain etenevät prosessit, joissa halutaan ratkaista jokin ongelma tai joiden tarkoituksena on tuottaa uutta, voivat olla tämän tutkimuksen vertailukohteita. Näin ollen tämän tutkimuksen tuloksia voi tarkastella myös muussa kuin kasvatustieteellisessä kontekstissa.
Luotettavuus ja riippuvuus (Dependability)
Aineiston keruu ajoittuu vuosille 2012–2019. Useiden eri vuosien aineistojen käsitteleminen yhtenäisenä kokonaisuutena asettaa rajoituksia joillekin tulkinnoille.
Esimerkiksi miellekarttojen verkostoanalyysissa saatuja tuloksia ei voitu hyödyntää pedagogisen mallin kehittämiseen tehtyihin toimenpiteisiin.
Tutkimuksessa olen toisaalta hyödyntänyt laadullisen tutkimuksen perinteisiä
menetelmiä (Tuomi ja Sarajärvi, 2018) ja toisaalta soveltanut verkostoanalyysimenetelmää (Bastian ym., 2009) poikkeavassa kontekstissa. Kirjallisuusviitteiden
perusteella laadullista analyysia kritisoidaan toisinaan sen subjektiivisuuden takia
(Schreier, 2012) tai siksi, että siinä saattaa osa informaatiosta hävitä luokittelun ja
koodauksen yhteydessä (Kohlbacher, 2006). Tämän olen ottanut tutkimuksessani
huomioon ja pyrkinyt tätä välttämään. Kaikkien osatutkimusten osalta aineiston
keruussa ja analyysissa noudatin samanlaista suunnitelmaa. Analyysin vaiheet
olen esittänyt mahdollisimman selkeästi ja läpinäkyvästi. Kuitenkin miellekarttojen analyysiin tulee suhtautua varauksella. Miellekartta-analyysimenetelmät eivät
ole yhtä kehittyneitä kuin esimerkiksi käsitekartta-analyysimenetelmät, enkä siksi
ole voinut hyödyntää mitään jo testattua tai vakiintunutta analyysin tapaa apuna.
Aineiston keruussa, säilyttämisessä ja siitä saatujen tulosten ilmaisussa olen
noudattanut tutkimuseettisiä periaatteita (Tuomi ja Sarajärvi, 2018) mahdollisimman tarkasti. Kaikilta tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä pyysin kirjallisen
luvan heidän tuotostensa hyödyntämiseen aineistona. Tutkittavilta olen kerännyt
vain sellaista henkilökohtaista tietoa, joka on ollut tärkeää ja välttämätöntä tutkimuskysymyksiin vastaamisen kannalta. Tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ei
tarkastella yksilöinä, eikä heitä verrata keskenään. Kuvaan ilmiötä osatutkimuksissa ryhmätasolla.
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Tutkimus sisälsi jatkuvaa arviointia asiantuntija- ja tutkijaryhmissä, millä pyrin subjektiivisuuden ja informaation häviämisen minimoimiseen. Halusin estää
informaation häviämisen myös liiallisesta tiivistämisestä luopumisella. Olen pyrkinyt välttämään tulkinnallisia virheitä luokittelun yhteydessä parhaani mukaan ja
pitämään tutkimuksen rakenteen selkeänä ja loogisena perinteisiä raportointiperiaatteita noudattaen (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Aineistoa, analyysia ja tuloksia
olen esitellyt tekstin lisäksi kuvioiden, kaavioiden ja taulukoiden avulla.
Tutkijan rooli tässä tutkimuksessa on moniulotteinen. Kun tutkimuksessa on
tuotekehityksen piirteitä, kuten esimerkiksi tässä tutkimuksessa pedagogisen mallin kehittäminen, tutkijalla on tutkijan roolin lisäksi kehittäjän ja konsultoijan roolit (McKenney ja Brand-Gruwel, 2018). Olen toiminut tutkimuksen aikana asiantuntijana ja suunnittelijana. Olen ollut kouluttajana ja aineiston kerääjänä. Suunnittelijana en ole ollut etsimässä vain tapoja ratkaista ongelmaa vaan pohtinut samanaikaisesti myös, millä keinoin tulokset levitetään laajalle käyttäjäkunnalle.
Tämän työn yhteydessä minulle on kerääntynyt paljon havaintoihin ja kokemukseen perustuvaa tietoa, jota en voi käyttää evidenssinä tässä tutkimuksessa. Ihminen on kuitenkin kokonaisuus, jolla on yksi mieli, joten aina on olemassa riski,
että olen käsitellyt tutkimuksen joitakin osa-alueita henkilökohtaiseen kokemukseen nojautuen. Tutkijan roolissa minun on siis täytynyt siirtyä mainitsemistani
rooleista ulos, toimia objektiivisesti, arvioida kriittisesti ja olla rehellinen tutkimustuloksia tarkastellessa. Kuvatuista rajoituksista huolimatta tutkimus tuotti
uutta tietoa ja on luotettava.
Osatutkimusten avulla olen tarkastellut samaa ilmiötä eri näkökulmista. Osatutkimukset ovat mahdollistaneet tiedon kohteeseen liittyvän ja metodologisen triangulaation (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Kohlbacher, 2006). Eri osatutkimuksissa
olen koonnut monipuolista lisäaineistoa, ja samankaltaista aineistoa olen analysoinut monimenetelmällisesti. Tällä tavoin olen voinut tarkastella, tuottavatko eri
osatutkimukset ilmiöstä samansuuntaisia tuloksia. Olen siis pystynyt tarkastelemaan ilmiötä laajasti ja syvälle porautuen. Toisaalta osatutkimusten eri kontekstit
mahdollistavat kehitettävän mallin soveltuvuuden tutkimuksen monipuolisemmin.
Vakiintuneisuus (Confirmability)
Tämä tutkimus on monografia, eikä siitä ole kirjoitettu vertaisarvioituja artikkeleita. Siksi laajan kirjallisen tekstin ulkopuolinen arviointi tämän tutkimuksen
osalta on vajavaista. Minut on kuitenkin hyväksytty tiivistelmien perusteella pitämään suullisia tai posteriesityksiä kymmeneen kansainväliseen ja kotimaiseen
konferenssiin. Näiden esitysten aikana olen käynyt keskusteluja aiheesta ja saanut
palautetta tutkimukseni tuloksista useilta alan tutkijoilta.
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((2%
LUOVA ONGELMANRATKAISU KÄYTÄNNÖSSÄ -OPINTOJAKSOJEN KUVAUS
Opintojeksojen runko (kaikkien lähiopetuskertojen kesto 4h akateemista tuntia):
1. Luento ja työpajat:
• Aihealueen käsitekenttään (luova ongelmanratkaisu, luovuus, innovatiivisuus) tutustuminen
• Käsitteiden näkyminen opetussuunnitelmissa ja valtion strategia-asiakirjoissa, mm. tulevaistaidot
• Leikki ja luovuus – mitä voimme oppia leikistä?
• Mitä luova ongelmanratkaisu edellyttää? - Oppimisympäristöt
• Kirjallisuuskatsaus
• Miten löytää hyvä kysymys? – ideointityötavat
o Kotitehtävät: 1) Lue seuraavat kaksi artikkelia ja niihin liittyvät
10 väittämää. Valitse yksi väittämä ja perustele kantasi sen puolesta tai vastaan. 2) Muotoile oma ongelma ja pohdi lisäksi mitä
edellytyksiä sinulla on ongelman ratkaisemiseen ja mitä rajoituksia tai tarpeita siihen liittyy.
o Lähiopetuksessa käytetyt luovaa ongelmanratkaisua tukevat työtavat: miellekartta, kerro itsestäsi keksityn hahmon avulla, sanomalehtiartikkeli ongelman lähteenä, ekskursio
2.
•
•
•
•
•
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Luento ja työpajat:
Vertaisarviointi omalle ongelmalle
Ongelmanratkaisun edellytykset ja rajoitukset
Luovan ongelmanratkaisun prosessi ja sen vaiheet
Luovan ongelmanratkaisun kaikkiallisuus: esimerkkinä luonnontieteet
Miten rajata ongelma? – Työtapoja rajaamiseen
o Kotitehtävät: 1) Oman ongelman tarkentaminen ja viitekehyksen
kartoittaminen ajatuskartan avulla. 2) Väittämien arpominen:
Mieti omaan väittämään liittyen vähintään kolme argumenttia.
o Lähiopetuksessa käytetyt luovaa ongelmanratkaisua tukevat työtavat: hilavitkuttimen rakentaminen, 3+1, 8x8, mitä on mustassa
laatikossa, vessapaperihaaste, vedetään hatusta, asennejanat

   
   
3. Luento ja työpajat:
• Luovan ongelmanratkaisu, eri oppiaineet ja tulevaisuustaidot: väittely ja
keskustelu
• Ajatuskartan vertaisarviointi
• Avoimuus ja oppilaslähtöisyys, oppilaiden osallistaminen
• ”Jumissa” oman ongelman kanssa – miten päästään eteenpäin? – Analogioiden käyttäminen
o Kotitehtävät: 1) Tee lyhyt esitelmä (max 5 kuvaa) oman ongelman prosessista: miten ajot ratkaista ongelman tai mitä ratkaisuja
ongelmallesi voisi olla. 2) Opponointiin valmistautuminen.
o Lähiopetuksessa käytetyt luovaa ongelmanratkaisua tukevat työtavat: mielikuvitushaastattelu, analogioiden avulla uuden keksiminen, kerro kuvin, hätätilanne kuussa, asennejanat, oman luokan
säännöt
o Opiskelijoiden oma projekti: ongelman viitekehys
4.





Luento ja työpajat:
Väliraportti: työn esittäminen, vertaisarviointi ja palaute
Tiimityö ja roolit ryhmässä
Projektityöskentely työtapana
Posterin tarkoitus ja sen kokoaminen sekä muita tapoja esittää tuotoksia
o Kotitehtävät: Oman posterin ja ongelmaan liittyvien ratkaisujen
työstäminen
o Lähiopetuksessa käytetyt luovaa ongelmanratkaisua tukevat työtavat: millainen on hyvä posteri, millainen on hyvä hissipuhe,
vahvuustesti

5.
•
•
•

Luento ja työpajat:
Opettajan rooli prosessin eri vaiheissa
Monipuolinen arviointi
Palaute ja sen merkitys prosessin aikana
o Kotitehtävät: 1) Oman posterin ja ongelmaan liittyvien ratkaisujen työstäminen. 2) Tee ongelmasi ratkaisuihin liittyen pienimuotoinen gallup tai kysely ja työstää ratkaisuja tulosten perusteella.
o Lähiopetuksessa käytetyt luovaa ongelmanratkaisua tukevat työtavat: voimaannuttava palaute, oppimiskahvila, luovan tutkimuksen arviointi, projektin arviointimatriisi
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6.





Luento ja työpajat:
Oman projektin esittely posterin avulla
Arviointi ja palaute postereille
Oman kehityksen arvioiminen opintojakson aikana miellekarttojen avulla
Opintojakson koonti ja palaute
o Lähiopetuksessa käytetyt luovaa ongelmanratkaisua tukevat työtavat: galleriakävely, miellekartta

Opintojakso arvioitiin opettajakoulutuslaitoksesta riippuen asteikolla hyväksyttyhylätty tai 0-5. Suoritusta varten opiskelijan tuli olla läsnä lähiopetuksessa, tehdä
kaikki kotitehtävät ja koota opintojakson lopuksi posteri ja raportti. Mikäli opiskelijan toive oli suorittaa opintojakso laajempana (5 op), posterin ja raportin lisäksi tuli tehdä lisätehtävä ja siihen liittyvä kirjallinen selostus.
Lisätehtävä:
”Valitse opintojakson materiaalista (luentokalvoista, lisäaineistoista) tai muista
lähteistä vähintään neljä (4) aktivointiin ja/tai arviointiin liittyvää tehtävää. Tehtävät voivat olla satunnaisia tai voit suunnitella niistä jonkinlaisen kokonaisuuden. Kokeile tehtäviä käytännössä lasten (esim. koulussa, kerhossa tai muualla)
tai aikuisten (opettajat, opiskelijakaverit, perhe tai muut) kanssa. Mikäli mahdollista kokoa aineistoa kokeiluista (piirustuksia, valokuvia, videoita tms.). Kokoa
aineisto yhteen ja pohdi tehtävien onnistumista ja mitä opit kokeilun kautta. Tehtävän kokonaisuus saa olla enintään viisi (5) A4 sivua, josta tekstiä täytyy olla
vähintään 2 sivua (olettaen, että käytetään tekstitiedoston perusmuotoa: riviväli
1, fontti 11-12 pt, jne.). Vaikka tehtävä ei tule julkiseen käyttöön, muista kertoa
kokeilussa mukana oleville, mitä olet tekemässä ja miten vapaasti esim. valokuvia/videoita saa käyttää.”
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((2% 
HELSINGIN YLIOPISTON OPETTAJAKOULUTUSLAITOKSEN LUOKANOPETTAJIEN
VALINNAISEN BIOLOGIAN DIDAKTIIKAN OPINTOJAKSON (2014) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET TAVOITTEET, RAKENNE JA TEHTÄVÄNANNOT
Helsingin yliopiston opetussuunnitelman mukaan opintojaksolle oli asetettu seuraavia tavoitteita:
Opiskelija ymmärtää
- biologisen tiedon perusluonteen koskien biologisia rakenteita, prosesseja
ja evoluutiota
- tiedon soveltamisen merkityksen osana oppilaan luonnontieteellisen maailmankuvan muotoutumista
- opettajan vastuun luonnon monimuotoisuuden ja sen suojelun esilletuomisessa sekä kestävän kehityksen kasvatuksen ja koulutuksen edistämisessä
Opiskelijalla on valmiuksia
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida biologian opetusta, opiskelua ja oppimista opetussuunnitelman perusteiden suuntaisesti
- seurata ja edistää oppilaan biologiaan liittyvää oppimista ja ajattelua sekä
tutkia ja kehittää omaa työtään biologian opettajana
Opiskelija harjaantuu käyttämään
- biologian opetukselle olennaisia opetusmuotoja ja työtapoja
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((2% 
BIOLOGIAN DIDAKTIIKAN VALINNAISELLE OPINTOJAKSOLLE (2014) OSALLISTUNEIDEN LUOKANOPETTAJAOPISKELIJOIDEN PROJEKTIEN AIHEET

1HyP: Seksuaalikasvatuksen teema ja sen lisääminen ala-asteella.
2HyP: Miten voi saada alakoulun oppilaat kiinnostumaan omasta terveydestä ja
sen ylläpitämisestä?
3HyP: Miten herättää oppilaissa empatiaa luontoa ja sen eliöitä/eläimiä kohtaan?
4HyP: Kuinka rohkaista oppilaita puhumaan avoimesti seksuaalisuudesta ja murrosiän fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista muutoksista, sekä arvostamaan
omaa kehoaan?
5HyP: Ihmisen riippuvaisuus vesistöjen puhtaudesta ja miten havainnollistaa tätä
opetuksessa?
6HyP: Kuinka opettaa alakoululaisille ruoan merkityksestä hyvinvoinnille ja terveydelle biologian oppiaineen näkökulmasta?
7HyP: Millainen toiminnallinen opetus tukisi aidosti teoreettisen oppiaineksen
ymmärtämistä?
8HyP: Kierrätyskasvatuksen toteutus alakoulussa ja kuluttamisen vähentäminen
(integroituna jokapäiväiseen lukujärjestykseen).
9HyP: Millä tavoin terveelliset ravitsemussuositukset tällä hetkellä toteutuvat
koulussa ja miten kouluruoan terveellisyyttä voisi vielä parantaa?
10HyP: Mitä alakoulun lapset tietävät ja ajattelevat evoluutiosta (ja miten sitä käsitellään biologian oppitunneilla)?
11HyP: Biologian oppimista tukeva luokkaympäristö – miten voi luokkaa ”rakentaa” tukemaan oppimista?
12HyP: Miksi lumi on ruskea?
13HyP: Minkälaisia pelejä netistä löytyy alakoulun biologian opetuksen tueksi?
14HyP: Miten citykani muuttaa uutta elinympäristöään?
15HyP: Evoluution opetus alakoulussa.
16HyP: Miten opetetaan ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia luontoon, ja erityisesti eläimistöön, alakoulun oppilaille?
17HyP: Miten opettaa mielenterveyden merkitystä osana koululaisen hyvinvointia?
18HyP: Lajiopetus linturetkien yhteydessä.
19HyP: Miten opettaa / oppia tunnistamaan lajeja merkityksellisellä tavalla, ei ulkoa opetellen?
20HyP: Maidontuotannon tarkastelua ihmisen ja lehmän näkökulmasta.
21HyP: Miten opettaa biologian vaikeita yksityiskohtaisia asioita (esim. solu,
tuma,..) kiinnostavasti ja konkreettisesti?
22HyP: Miten lapset saisi arvostamaan ja suojelemaan luontoa?
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23HyP: Lasten motivointi luonnossa liikkumiseen.
24HyP: Kuinka kestävän kehityksen käsittelemisestä saisi mielekästä ja lapsia/nuoria innostavaa?
25HyP: Miten eroavat vihreän lipun koulun ja ns. tavallisen koulun opetussuunnitelmat/toimintakulttuuri toisistaan?
26HyP: TVT:n hyödyntäminen biologian opetuksessa alkuopetusluokilla.
28HyP: Lelun matka-projekti: Kestävän kehityksen opettaminen esi- ja alkuopetuksessa kuvataiteen ja käsityön integraation mahdollisuuksia hyväksi käyttäen.
29HyP: Millainen on luuston terveyttä edistävä liikunta?
30HyP: Voidaanko biologiaa opiskella alakoulussa ilman ulkoa opettelua?
31HyP: Onko biologian opetus ala-koulussa mahdollista toteuttaa pelkästään käytännön kautta?
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((2% 
HAASTATTELUUN OSALLISTUNEIDEN AINEENOPETTAJIEN TAUSTATIEDOT
(Tällä hetkellä ja tänä lukuvuonna ilmaisut viittaavat haastatteluajankohtaan.)
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((2% 
AINEENOPETTAJIEN HAASTATTELUKYSYMYKSET



1. Prosessin aikana käytetään erilaisia työtapoja ja menetelmiä, kuten esimerkiksi jatkuvaa arviointia. Yleensä oppilaat vievät prosessia eteenpäin
tehtävänannon kautta/avulla. Koulutuksessa eri vaiheisiin tarjottiin yksinkertaisia luovan ongelmanratkaisun menetelmään perustuvia työtapoja,
kuten esimerkiksi kysymyksen löytämiseen tai aiheen rajaamiseen liittyen
(koottuna vielä liitetiedostoon). Mitä mieltä olet tällaisista työtavoista?
2. Miten ymmärrät opettajan ja ohjaajan eron? Onko siinä eroa?
3. Koulutuksessa kerrottiin prosessin (esim. tutkielman ohjaaminen) jaosta
kolmeen eri vaiheeseen (valmistelu, työ, viimeistely/arviointi): miltä tämä
jako vaikuttaa, kun pohdit omaa ohjaamisprosessia? Havaitsetko samankaltaisuuksia tai eroja?
4. Jos pohdit prosessin (esim. tutkielman ohjaaminen) eri vaiheita, niin
missä vaiheessa koet olevasi parhaimmillaan/hallitset ohjauksen parhaiten? Missä vaiheessa tarvitset ehkä vielä harjoittelua/tukea?
5. Koulutuksessa tarjottiin ajatusta, että mitä paremmin prosessi on strukturoitu ja ohjattu, sitä helpompaa oppilaiden on edistyä prosessissa (vs. täysin oppilasjohtoinen ja itseohjautuvan prosessi). Mitä mieltä olet siitä ajatuksesta?
6. Kun katsotaan koontia kaikista alkumiellekartoista (liite), siinä nousee
keskeiseksi kaksi käsiteparia: toisaalta arviointiin ja aikatauluun liittyvät
ajatukset, ja toisaalta ohjaamiseen ja oppilaiden motivaatioon liittyvät
asiat. Loppukartoissa sen sijaan motivaation liittyviä ajatuksia ei ole juurikaan. Miksi mielestäsi näin on tapahtunut?
7. Loppukarttojen (liite) koonnissa suunnittelu ja sitä kautta prosessin ymmärtäminen (erityisesti prosessin aikainen arviointi ja mikä on prosessissa
syntyvä tuotos) on noussut keskeiseksi asiaksi. Miksi luulet tämän muutoksen tapahtuneen?
8. Kun katsot omia alku- ja loppumiellekarttoja, niin mikä oli mielestäsi
niissä havaittava tärkein muutos? Puuttuko kartasta/kartoista jotain, mitä
lisäisit sinne nyt?
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(Lyhenteet: LOR – luova ongelmanratkaisu, OPS – opetussuunnitelman perusteet)
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