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Suomalainen koulu kiinnostuksen kohteena 
 
 yhtäläinen peruskoulu 
 korkeatasoiset opettajat ja opettajankoulutus 
 pitkäjänteinen koulutuspolitiikka 
 suomalainen yhteiskunta 
 
 

(Niemi et al., 2016; Pehkonen et al., 2007; Sahlberg, 2015; Simola, 2015) 
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Suomalaisen koulun haasteet 
 
 koulunkäynnin mielekkyys 
 koulun ulkopuoliset oppimiskokemukset 
 koulutyöhön motivoituminen, viihtyminen ja 
 jaksaminen 
 
 Miten yhdistää motivaation, koulusuoriutumisen 
 ja  hyvinvoinnin näkökulmat? 
 
 

(Salmela-Aro et al., 2012, 2013, 2014)  
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Kansainvälinen opettajankoulutustutkimus: 
asemointi 
 
 yhteiskunta ja arvot 
 (koulutus)politiikka 
 opettajankoulutus 
 koulujärjestelmät 
 
  
 

(Clandinin & Husu, 2017)  
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Kansainvälinen opettajankoulutustutkimus:  
kohdentaminen 
 

 opettajankoulutuksen rakenteet  
 opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat 
 opettajankoulutuksen pedagogiikka 
 moniarvoisuus, demokratia ja tasa-arvo 
 opettajankoulutuksessa 
 opettajankoulutuksen tehokkuus  ja tuloksellisuus 
 
 
 

(Clandinin & Husu, 2017, Husu & Toom, 2016)  
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Opettajankoulutuksen rakenteet 
 
 akateeminen yliopistokonteksti 
 koulutuksen pitkäkestoisuus  
  
 haaste: perus- ja täydennyskoulutuksen koordinointi 
 
 

(Clandinin & Husu, 2017; Husu & Toom, 2016)  
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Opettajankoulutuksen opetussuunnitelmat 
 

 vakiintunut rakenne:  
  kasvatustieteellinen tieto ja taito 
  oppiainetieto- ja taito 
  

 uskomus: tietoaineksen hallinta kääntyy käytännön 
 osaamiseksi  
  

 haaste: adaptiivisen osaamisen kehittäminen 
 
 

(Clandinin & Husu, 2017; Husu & Toom, 2016)  
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Opettajankoulutuksen pedagogiikka 
 
 uskomus ja toimintatapa: tiedon omaksuminen, 
 käytännön osaaminen 
 opiskelun kurssimaisuus 
 käytännön harjoittelu 
  
 haaste: rohkeat tutkimusperustaiset kokeilut 
 
 

(Clandinin & Husu, 2017; Husu & Toom, 2016)  
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Moniarvoisuus, tasa-arvo ja demokratia 
opettajankoulutuksessa 
 
 globalisaation haasteet, syrjäytymisen ehkäiseminen 
 toimijuuden (agency) ja identiteetin vahvistaminen 
 opetus moraalisena toimintana ja huolenpitona 
  
 haaste: opettajankoulutus osana paikallisyhteisöä, 
 avoimet kokeilut 
 

 
(Clandinin & Husu, 2017)  
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Opettajankoulutuksen kehittäminen ja 
opettajankouluttajien osaaminen 
 
 jatkuva systemaattinen ja tutkimusperustainen 
 kehittämistyö 
 perus- ja täydennyskoulutuksen integrointi 
 harjoittelukoulujen keskeinen tehtävä 
 
 
 haaste: miten saada kaikki nyt tekeillä olevat 
 opettajankoulutuksen kehittämishankkeet käytäntöön? 
  
 

(Husu & Toom, 2016) 
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 Kiitos! 
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